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Resumo
Neste trabalho são apresentados métodos para encontrar aproximações de curvas e superfı́cies definidas implicitamente, mantendo suas topologias e gerando objetos suaves. Isto é feito obtendo-se uma subdivisão do plano (respectivamente do espaço), a qual é utilizada para aproximar
a curva (respectivamente a superfı́cie) de forma linear por
partes, e então subdivide-se essa aproximação para que o
resultado seja suave. No caso das superfı́cies a saı́da é uma
malha triangular. São realizados também tratamentos para
aumentar a qualidade desta malha.

das curvas, ou uma dupla de valores reais, no caso das superfı́cies; já a descrição implı́cita define curvas e superfı́cies
como conjuntos de nı́vel de funções reais definidas no plano
e no espaço, respectivamente. A referência [1] apresenta
um estudo sobre curvas planas. Um material mais abrangente sobre curvas e superfı́cies podem ser encontradas em
[5].
Por exemplo, a circunferência de raio r centrada na origem é uma curva que pode ser descrita parametricamente
através da aplicação α(t) = (r cos(t), r sen(t)), onde o
parâmetro t varia entre 0 e 2π. A Figura 1 ilustra geometricamente o significado do parâmetro t, que é o ângulo que o
vetor α(t) forma com o eixo-x.

Abstract
y
This works presents methods to find approximations of
curves and surfaces implicitly defined, preserving the topology and generating smooth objects. This is achieved by a
subdivision of the plane (respectivelly the space), which is
used to find a piecewise linear approximation of the curve
(respectivelly the surface), then this approximation is subdivided to make the result smooth. In the case of surfaces
the output is a triangular mesh. Some treatments are also
made to improve the quality of the mesh.

1. Introdução
Curvas planas e superfı́cies são elementos importantes,
tanto do ponto de vista puramente matemático quanto do
ponto de vista de aplicações. Em computação gráfica, por
exemplo, estes elementos podem ser utilizados em modelagem, descrevendo a forma de objetos, e em animação, descrevendo trajetórias.
Há duas formas comuns de se descrever uma curva ou
superfı́cie: a descrição paramétrica, onde a partir de um
parâmetro é possı́vel encontrar um ponto sobre a curva ou
superfı́cie, este parâmetro pode ser um valor real, no caso
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estendido de uma dissertação de mestrado.
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Figura 1. Circunferência definida parametricamente.
Esta mesma circunferência também pode ser descrita implicitamente como o conjunto de zeros da função F (x, y) =
x2 + y 2 − r2 .
A esfera S 2 de raio unitário centrada na origem é um
exemplo de uma superfı́cie. Seja V = {(θ, φ); 0 < θ <
π, 0 < φ < 2π}, a aplicação x : V → R3 dada por
x(θ, φ) = (sen θ cos φ, sen θ sen φ, cos θ)
é uma parametrização de S 2 . θ é chamado colatitude, enquanto φ é conhecido como longitude. A Figura 2 ilustra
geometricamente o significado destes parâmetros.

Figura 2. Esfera definida parametricamente.
A esfera S 2 também pode ser definida implicitamente
como o conjunto de nı́vel 0 da função F (x, y, z) = x2 +
y2 + z 2 − 1
A descrição paramétrica possui a vantagem da facilidade
de se extrair uma aproximação poligonal, porém é difı́cil
saber se algum ponto está sobre a curva ou superfı́cie. Com
a descrição implı́cita a situação se inverte, é difı́cil extrair
uma aproximação poligonal, porém é bastante simples saber quando um ponto está sobre a curva ou superfı́cie, e isto
é útil em aplicações onde é preciso realizar operações sobre
conjuntos, como união, interseção e diferença, que podem
ser utilizadas, por exemplo, em ambientes de modelagem
CSG. Nem toda curva ou superfı́cie pode ser descrita das
duas maneiras, a forma implı́cita pode descrever objetos de
topologia arbitrária, o que não acontece com a forma paramétrica.

2. Utilitários
Nesta seção são descritos algumas propriedades, conceitos e ferramentas numéricas que serão bastante úteis para
este trabalho.

2.1. Gradiente
Sabe-se que o gradiente de uma função F : Rn → R ao
menos C 1 contı́nua, dado por ∇F , é o vetor das derivadas
parciais em cada ponto do domı́nio de F :


∂
∂
F (p), . . . ,
F (p) .
∇F (p) =
∂x1
∂xn
Uma propriedade útil do gradiente é que ∇F (p) indica a direção de maior crescimento da função F no ponto
p. Possui ainda uma relação com as curvas e superfı́cies
implı́citas dadas por F −1 (0): pode-se verificar que se p ∈
S = F −1 (0), então ∇F (p) é perpendicular a S. A Figura 3 ilustra essa propriedade para a função F (x, y) =
y 2 − x3 + x − 0.25 (aplicou-se uma escala a cada vetor
gradiente para facilitar a visualização).

Figura 3. Gradiente perpendicular à curva
implı́cita y 2 − x3 + x = 0.25.

2.2. Isotopia
O conceito de isotopia é uma ferramenta utilizada para
fazer comparações entre conjuntos. Isto será utilizado nas
seções seguintes, onde serão feitas aproximações de curvas
e superfı́cies, requerendo-se que estas sejam isotópicas. Em
[3] apresenta-se a seguinte definição de isotopia entre superfı́cies:
Definição 1 Uma isotopia entre duas superfı́cies S, S ′ ⊂
R3 é uma aplicação contı́nua
γ : S × [0, 1] → R3
onde, para cada t ∈ [0, 1] fixo, γ(·, t) é um homeomorfismo
de S em sua imagem, e que deforma continuamente S em
S ′ : γ(S, 1) = S ′ .
Pode-se definir da mesma forma isotopia entre curvas
planas (com as devidas alterações nas dimensões dos conjuntos). A Figura 4 ilustra uma isotopia entre uma curva e
uma aproximação desta mesma. A isotopia está representada através de segmentos de reta perpendiculares às arestas da aproximação poligonal, onde cada segmento corresponde à aplicação γ(p, t), dado um p fixo sobre a curva e
variando-se t no intervalo [0, 1].

Figura 4. Isotopia entre uma curva suave e
sua aproximação.

2.3. Aritmética intervalar
A aritmética intervalar [4] é um modelo de computação
numérica em que cada valor real x é representado por um
intervalo x de números em ponto flutuante. As operações
básicas, como somas, subtrações, multiplicações, etc, são
definidas para intervalos de forma a garantir que para cada
função F (x, y, . . . ) operando sobre valores reais, tenha-se
uma função correspondente F (x, y, . . . ) operando sobre intervalos, cujo resultado é um intervalo (preferencialmente
o mı́nimo) que contém todos os valores de F (x, y, . . . ),
onde x, y, . . . pertencem aos intervalos x, y, . . . , respectivamente.
Por exemplo, sejam os intervalos x = [x1 , x2 ], y =
[y1 , y2 ], podem-se definir as operações de soma e subtração
para intervalos da seguinte maneira:
x + y =[x1 + y1 , x2 + y2 ]
x − y =[x1 − y1 , x2 − y2 ]
Com essas definições verifica-se facilmente que se x ∈ x
e y ∈ y, então x + y ∈ x + y e x − y ∈ x − y.
De forma semelhante pode-se definir x2 = [x1 , x2 ]2 por
(
[min(x21 , x22 ), max(x21 , x22 )] se x1 x2 ≥ 0,
x2 =
[0, max(x21 , x22 )]
se x1 x2 < 0.
É possı́vel definir diversas outras operações sobre intervalos, como multiplicação, divisão, funções exponenciais,
logarı́tmicas, trigonométricas, etc. Essas operações podem
ser naturalmente combinadas. Por exemplo, dada a função
F (x, y) = x2 − y, é possı́vel utilizar as definições vistas
acima para formar F (x, y) = x2 − y, com a garantia de que
se x ∈ x e y ∈ y então F (x, y) ∈ F (x, y).
A aritmética intervalar pode ser empregada em diversas situações, algumas são citadas em [4], como a busca
por raı́zes para raytracing, o cálculo de interseções com superfı́cies, e otimização global.

2.4. Diferenciação automática
Em diversas aplicações, é preciso calcular o valor de derivadas de funções reais, há algumas formas de se realizar
tal tarefa. Uma possibilidade é através da diferenciação
simbólica, que manipula a expressão de uma função F
para encontrar uma outra expressão referente à derivada
de F (em relação a uma determinada variável). Outra
forma é através da diferenciação numérica, que calcula
aproximações das derivadas utilizando métodos numéricos.
Ambas as possibilidades são simples de se implementar,
porém a diferenciação simbólica pode gerar expressões
muito longas, o que torna o cálculo das derivadas lento, enquanto que grandes erros de aproximação podem surgir ao

se utilizar diferenciação numérica. Existe uma outra técnica
chamada diferenciação automática, que une a velocidade
da diferenciação numérica com a precisão da diferenciação
simbólica. Há diversos trabalhos relacionados, como em
[14, 6, 7].
Na diferenciação automática, dada uma função F :
Rn → R, avaliam-se tuplas de valores (u0 , u1 , . . . , un ),
onde u0 é o valor da função, enquanto ui é sua derivada
parcial em relação à i-ésima variável. As operações elementares são definidas entre tuplas, de acordo com a regra da cadeia e fórmulas elementares do cálculo. Com isto,
calculam-se automaticamente as derivadas de funções dadas por expressões complicadas através da aplicação das
regras definidas para cada operação elementar presente nas
expressões.
Como exemplo, para n = 1 as operações de soma,
multiplicação e função seno são dadas respectivamente por:
(u0 , u1 ) + (v0 , v1 )
(u0 , u1 ) · (v0 , v1 )
sen(u0 , u1 )

= (u0 + v0 , u1 + v1 )
= (u0 v0 , u0 v1 + u1 v0 )
= (sen u0 , u1 cos u0 )

As operações podem ser facilmente compostas de forma
a calcular o valor de uma função juntamente com sua
derivada em um determinado ponto do domı́nio. Como
ilustração, seja a função f (x) = x sen(x), onde se deseja
df
(5), para isto utiliza-se a dupla (5, 1) no lugar de
calcular dx
x (o valor 1 vem da derivada de x com relação a x), e então
aplicam-se as operações conforme foram definidas acima:
f (5, 1) =(5, 1) · sen(5, 1)
=(5, 1) · (sen(5), 1 cos(5))
=(5, 1) · (0.087155743, 0.996194698)
=(5 · 0.087155743, 5 · 0.996194698+
1 · 0.087155743)
=(0.435778715, 5.068129233)
Este resultado significa que f (5) ≈ 0.435778715 enquanto
df
que dx
(5) ≈ 5.068129233. O erro obtido é resultado apenas da representação em ponto flutuante dos valores reais
no computador.

3. Representação
Nesta seção são discutidas diversas formas de se obter
aproximações de curvas e superfı́cies, analisando diversos
métodos e trabalhos relacionados, com ênfase a métodos
de representação de curvas e superfı́cies descritas implicitamente.
O problema de representação consiste em se obterem estruturas que aproximam curvas ou superfı́cies. Quando estes objetos são definidos parametricamentes pode-se tomar

amostras do domı́nio do parâmetro para obter pontos sobre
a curva ou superfı́cie, logo em seguida interpolam-se de alguma forma estes pontos. O maior trabalho é saber como
amostrar o espaço de parâmetros e que tipo de interpolacão
utilizar a fim de se obterem resultados com qualidades requeridas.
No caso de objetos descritos implicitamente é preciso
analisar pontos no plano, inferindo de alguma forma as
regiões por onde o objeto passa, assim como sua topologia. Representações podem ser obtidas através de diversas
maneiras, algumas delas serão analisadas a seguir.

3.1.

Aproximação
implı́citas

poligonal

de

curvas

A aproximação poligonal trata de aproximar curvas com
estruturas lineares por parte. Uma forma comum de se
obter uma aproximação poligonal de curvas implı́citas é
através de métodos de enumeração, onde o domı́nio é decomposto em uma grade (normalmente retangular ou triangular). Amostram-se pontos sobre a curva calculando os
pontos de interseção da curva com cada aresta da grade. A
estruturação é feita ligando-se os pontos que pertençam a
uma mesma célula, como ilustra a Figura 5.

algoritmos mais custosos. Uma outra solução mais eficiente é utilizar uma enumeração adaptativa, onde as células
são maiores em regiões distantes da curva, e menores em
regiões próximas. Mais adiante serão analisadas algumas
formas de se realizar tal tarefa.

3.2. Enumeração adaptativa
Os métodos de enumeração adaptativa, como já foi visto,
podem ser usados para encontrar aproximações de curvas
implı́citas a partir de grades cujas células possuem um tamanho variável, de forma a evitar cálculos desnecessários
em regiões por onde a curva não passa. Nesta seção serão
analisados dois trabalhos nesta linha.
O trabalho de [11] apresenta um método de enumeração
adaptativa que utiliza aritmética intervalar e diferenciação
automática (descritos brevemente a seguir) para encontrar
uma aproximação robusta de curvas definidas implicitamente.
Adaptatividade espacial
Utilizando os recursos da aritmética intervalar, pode-se descrever um algoritmo simples de enumeração adaptativa,
como através desta função:
Função Explore(B).
Entrada: uma função F : R2 → R, um retângulo
B = {(x, y) ∈ R2 ; x ∈ [x0 , x1 ], y ∈
[y0 , y1 ]}, e um parâmetro ǫ > 0.
Saı́da: uma subdivisão adaptativa espacial de B.
inı́cio
se 0 ∈
/ F (B) então descarte B;
senão se diam(B) < ǫ então retorne B;
senão
Divida B em pedaços menores Bi ;
para cada i faça Explore(Bi )
fim
fim

Figura 5. Método de enumeração aplicado à
curva implı́cita y 2 − x3 + x = 0 [11].
Um problema deste método é a escolha da resolução da
grade, isto é, como escolher o tamanho das células de forma
a não perder informações importantes sobre a topologia da
curva. Outro problema é como encontrar as interseções
da curva com as arestas da grade, o que pode ser feito
avaliando-se o sinal da função em cada vértice. Para evitar
problemas de amostragem, uma solução simples é utilizar
uma grade de alta resolução, porém, esta solução torna os

Esta função cria uma subdivisão adaptativa de B, geralmente divide-se B em quatro pedaços iguais, gerando assim uma Quadtree. diam(B) < ǫ significa que max(x1 −
x0 , y1 − y0 ) < ǫ, para um determinado ǫ. Todas as células
que são retornadas possuem o mesmo tamanho, diz-se então
que esta é uma subdivisão adaptativa espacial. A Figura 6
ilustra um exemplo deste tipo de subdivisão.
Uma desvantagem deste método de subdivisão é que pequenas componentes da curva podem não ser detectadas,
neste caso o valor de ǫ precisa ser menor. Além disto, não
há uma adaptação à curvatura da curva, ou seja, a mesma
quantidade de pontos são amostrados em regiões tanto de
alta como de baixa curvatura, o que pode prejudicar a geometria da curva.

Aproximação isotópica
Plantinga e Vegter [12] descrevem um algoritmo de
aproximação isotópica de curvas e superfı́cies implı́citas,
avaliando o valor da função e seu gradiente em intervalos do domı́nio onde a curva será aproximada, utilizando
aritmética intervalar em tal avaliação.
Seja S = F −1 (0) uma curva implı́cita, onde F : R2 →
R é uma função suave e 0 é um valor regular de F , ou seja,
∇F não se anula nos pontos da curva. O seguinte algoritmo
forma uma subdivisão do plano:
Algoritmo 2: Subdivisão do plano.
Figura 6. Subdivisão adaptativa espacial [11].

Adaptatividade geométrica
A adaptatividade geométrica precisa obter informações sobre a curvatura de curvas implı́citas a fim de ajustar o tamanho das células da subdivisão a estas informações. Para
isto, [11] verifica o valor e o gradiente de F (que pode ser
obtido através de diferenciação automática). O valor de ∇F
é analisado em cada célula. Como o gradiente possui duas
componentes, este valor é composto por dois intervalos, um
indicando a variação de ∂F
∂x e outro indicando a variação
.
Se
o
diâmetro
destes
intervalos for um valor pede ∂F
∂y
queno (i.e. abaixo de uma tolerância δ) então há uma pequena variação do gradiente na célula, consequentemente
há também uma pequena variação na direção da curva dentro da célula. A Figura 7 ilustra um exemplo da aplicação
deste algoritmo.

Entrada: uma função F : R2 → R e um retângulo
B = {(x, y) ∈ R2 ; x ∈ [x0 , x1 ], y ∈
[y0 , y1 ]}.
Saı́da: um Quadtree T .
Inicialize o Quadtree T com o retângulo B;
Subdivida T até que em todos os nós folhas C
tenha-se 0 ∈
/ F (C) ∨ ∇F (C), ∇F (C) > 0;
Para cada nó folha do Quadtree resultante, se a primeira
condição (0 ∈
/ F (C)) for verdadeira, então garante-se que
este nó não contém pontos da curva a ser aproximada. Se
a segunda condição ( ∇F (C), ∇F (C) > 0) for verdadeira, então o ângulo formado entre dois vetores gradientes
em pontos do nó folha não ultrapassa 90◦ . Como ∇F em
pontos da curva possui a mesma direção do vetor normal à
curva, então consequentemente o ângulo formado entre dois
vetores normais à curva não ultrapassa 90◦ . Além disto, se
∇F (C), ∇F (C) > 0, então ao menos um dos dois termos Fx (C) · Fx (C) e Fy (C) · Fy (C) (onde Fx = ∂F
∂x ) não
contém zero, ou seja F é estritamente crescente ou decrescente na direção x ou y, portanto a função F é localmente
parametrizável numa das direções dos eixos.
A subdivisão do plano é utilizada para encontrar uma
aproximação linear por partes de curvas. Verifica-se cada
nó folha do Quadtree resultante do algoritmo 2, criandose vértices nos pontos médios das arestas destes nós sempre que houver uma alteração no sinal de F nos pontos extremos destas arestas e em seguida ligam-se estes vértices,
construindo assim a aproximação desejada. Como o objetivo do trabalho é obter uma aproximação isotópica, não
houve preocupação com a geometria desta aproximação,
por isto foi utilizado o ponto médio das arestas, e não algum ponto mais próximo à curva.

Figura 7. Subdivisão adaptativa geométrica
[11].

Este algoritmo forma uma aproximação isotópica da
curva implı́cita, isto é, existe uma isotopia entre a curva e
a aproximação obtida por este método. Isto é provado em
[12].

3.3

Extração de superfı́cies implı́citas

O método de extração de superfı́cies implı́citas mais conhecido na literatura é o algoritmo de Marching Cubes, desenvolvido por Lorensen e Cline [10]. Neste algoritmo, o
espaço de onde se quer extrair a superfı́cie é subdividido,
formando uma grade regular composta por paralelepı́pedos.
cada paralelepı́pedo é analisado, verificando-se o valor da
função em cada um de seus oito vértices. Quando houver
variação no sinal da função, a superfı́cie é aproximada dentro do paralelepı́pedo através de polı́gonos cujos vértices
estão sobre as arestas do paralelepı́pedo onde há variação
no sinal. Estes polı́gonos são obtidos através de uma tabela
que indica, para cada configuração de vértices, como formar
os polı́gonos.
Um problema neste algoritmo é a possı́vel presença de
casos ambı́guos, isto é, quando há mais de uma forma
possı́vel de se gerarem os polı́gonos, a forma escolhida pode
não corresponder à correta, no sentido de não manter a topologia da superfı́cie. Há diversos trabalhos que modificam
este algoritmo de forma a tratar os casos ambı́guos mantendo a topologia, como por exemplo em [9], que utiliza
uma técnica para garantir um resultado topologicamente
correto.
Um outro trabalho que estende o algoritmo clássico de
Marching Cubes é [12], já citado anteriormente no caso de
curvas implı́citas. O Algoritmo 2 também pode ser utilizado para tratar de superfı́cies implı́citas, fazendo as devidas alterações. Neste caso é gerado um Octree, ao invés
de um Quadtree. As células do Octree são analisadas da
mesma forma que as células da grade regular do algoritmo
clássico, o número de casos possı́veis cai para 9, conforme
a Figura 8, diminuição causada pela forma como é feita a
subdivisão. Alguns casos ambı́guos (casos 4 e 6 da Figura
8) são tratados de forma a manter a topologia da superfı́cie.

Figura 9. Aproximação isotópica da superfı́cie x4 − 5x2 + y 4 − 5y 2 + z 4 − 5z 2 + 10 = 0.

4. Aproximação suave de curvas e superfı́cies
implı́citas
Nesta seção são apresentados métodos para aproximação
de curvas e superfı́cies implı́citas, criados a partir de outros
métodos conhecidos, com algumas modificações. O objetivo destes métodos é obter aproximações lineares por partes, isotópicas e que apresentem um determinado nı́vel de
suavidade. No caso de curvas obtém-se uma aproximação
poligonal, isto é, um conjunto de segmentos de reta suficientemente próximos à curva. No caso de superfı́cies o resultado são malhas triangulares, onde os triângulos devem
estar suficientemente próximos à superfı́cie.

4.1. Curvas planas

Figura 8. Casos utilizados do algoritmo Marching Cubes.

Como o objetivo de [12] é obter uma aproximação
isotópica, não houve tratamento especı́fico para a geometria
das superfı́cies, de forma que a aproximação encontrada é
bastante grosseira. A Figura 9 ilustra um resultado obtido
por [12].

Dada uma curva implı́cita S = F −1 (0), onde 0 é um valor regular de F , pode-se utilizar o algoritmo de [12] (descrito na seção 3.2) para construir uma estrutura que tem a
mesma topologia da curva a ser representada. Desta forma
um dos objetivos é alcançado, porém é preciso realizar algum tipo de processamento sobre esta estrutura a fim de se
melhorar a geometria da aproximação, para torná-la mais
suave.
Uma primeira alteração a ser feita no Algoritmo 2 está
relacionada à forma de divisão do plano. Alguns nós folhas do Quadtree podem ser vizinhos e estarem em nı́veis
diferentes, é preciso verificar quando essa situação ocorre
para evitar a formação de descontinuidades na aproximação
da curva. Para abolir a presença de descontinuidades na
aproximação de curvas, pode-se utilizar uma estrutura topologicamente dual à estrutura Quadtree, como a utilizada

em [13], que será chamada de DualQuadtree. A Figura 10
mostra um exemplo desta estrutura.

Figura 10. Quadtree (em vermelho) e DualQuadtree (em azul).
O mesmo procedimento utilizado para aproximar a curva
nas células do Quadtree pode ser utilizado agora nas células
do DualQuadtree, sem haver problema de descontinuidade
na aproximação obtida. A Figura 11 ilustra um resultado
deste procedimento. Uma outra alteração no algoritmo, já
utilizada na Figura 11, é a alteração do cálculo dos pontos
que estão sobre a curva. Ao invés de se utilizar o ponto
médio das arestas do DualQuadtree onde há variação no
sinal da função, pode-se aplicar algum método numérico
como o de bisseção, que encontra um ponto p sobre a aresta,
tal que |F (p)| < ǫ, para um determinado ǫ.

suave. Pode-se aplicar um método de refinamento para suavizar as aproximações de curvas. Uma forma de se refinar a curva é apresentada a seguir: primeiramente é necessário utilizar uma estrutura diferente para representar a
curva. Dados dois pontos p1 e p2 ∈ R2 , caso F (p1 ) e F (p2 )
possuam sinais diferentes, o segmento e = p1 p2 é chamado
segmento ativo. O vértice de e que é externo à curva F −1 (0)
é representado por pe , o vértice interno à curva é representado por ne , e o ponto do segmento ativo intersectado pela
curva é representado por ze (este ponto pode ser encontrado
numericamente utilizando um método de bisseção).
Seja E um conjunto de segmentos ativos, formado inicialmente pelas arestas de células do DualQuadtree que sejam
segmentos ativos. Dados e1 , e2 ∈ E, se pe1 pe2 ou ne1 ne2
for uma aresta do DualQuadtree então o segmento ze1 ze2 é
uma aresta da aproximação da curva S = F −1 (0).
Esta aproximação é então refinada através de subdivisões
de cada aresta, criando novos segmentos ativos entre os já
existentes, de onde se calculam novos pontos sobre a curva.
Como critério para as subdivisões verificou-se o ângulo entre arestas: subdivide-se uma aresta quando esta formar
um ângulo superior a uma determinada tolerância com uma
aresta adjacente. Este critério possui a vantagem de ser
adaptativo, como pode ser observado na Figura 12, onde
observa-se uma alta concentração de pontos em regiões de
alta curvatura, o que torna o resultado suave.

Figura 12. Curva suavizada.
Figura 11. Aproximação da curva x2 (1 − x2 ) −
y 2 + 0.01 = 0, utilizando o DualQuadtree.
Em geral, a topologia da aproximação obtida desta maneira equivale à encontrada através do Quadtree. Porém
pode haver casos onde as células do DualQuadtree não
satisfazem as mesmas condições das células do Quadtree,
nestes casos uma forma de garantir a isotopia é subdividindo as células do DualQuadtree, de forma que cada
parte desta subdivisão satisfaça as condições que garantem
a aproximação isotópica.
A aproximação obtida até aqui obedece ao critério de
manter a topologia, porém ainda não pode ser considerada

4.2. Superfı́cies implı́citas
Para a geração de malhas suaves aproximando superfı́cies implı́citas foi utilizado inicialmente o algoritmo
de [12], que obtém uma aproximação isotópica da superfı́cie. Porém esta aproximação precisa ser tratada para
que o resultado seja uma representação suave. A primeira
alteração no algoritmo está relacionada à estruturação dos
objetos tratados. O mesmo problema que acontece com
a aproximação de curvas a partir do Quadtree acontece
também com aproximação de superfı́cies a partir do Octree:
células vizinhas porém em nı́veis diferentes podem causar
descontinuidades na aproximação. A forma como foi isto

foi tratado em [12] possui um inconveniente de não gerar
uma malha triangular consistente, isto é, a interseção de
dois triângulos pode ser diferente de vazio, de um vértice,
ou de uma aresta da triangulação.
Estas irregularidades prejudicam diversas formas de pósprocessamento, sendo, portanto, indesejáveis. Para evitálas pode-se utilizar o algoritmo Dual Marching Cubes [13],
que processa uma estrutura dual ao Octree, que é chamada
DualOctree. Uma vez calculado o DualOctree, analisa-se
cada célula (que tem a mesma topologia de um cubo) de
acordo com os casos do algoritmo clássico Marching Cubes, encontrando assim a aproximação desejada. Em geral a aproximação obtida utilizando o DualOctree possui a
mesma topologia daquela encontrada utilizando o Octree,
nos casos onde isso não ocorre pode-se subdividir as células
do DualOctree em partes que satisfazem as condições que
garantem a aproximação isotópica.
Uma caracterı́stica do uso do algoritmo Dual Marching
Cubes é a presença de triângulos de baixa qualidade conhecidos como slivers, que possuem um dos lados muito menor
do que os outros dois. é possı́vel utilizar alguma operação
para evitar a presença deste tipo de triângulos, esta operação
não é necessária se o objetivo for apenas obter uma malha
triangular independente da qualidade dos triângulos, porém
triângulos de baixa qualidade dificultam outras operações,
pois podem causar erros de instabilidade numérica.
Em [13] a maior parte dos slivers são eliminados ao
se modificarem as posições de vértices do DualOctree da
seguinte forma: caso em uma aresta do DualOctree que
seja cortada pela superfı́cie, um dos vértices estiver muito
próximo (dada uma determinada tolerância ǫ) à raiz da
função, este vértice é reposicionado para esta raiz. Uma
observação útil a ser feita é que quanto maior for a tolerância ǫ, mais slivers deixam de ser formados. O maior
valor possı́vel para ǫ é de 50% do tamanho total da aresta,
ao se usar este valor todas as arestas por onde a superfı́cie
passa são alteradas, de forma que um de seus vértices é movido para a superfı́cie.
Apesar de diminuir o número de slivers, em alguns casos esta alteração nos vértices das arestas pode formar
triângulos sobressalentes, e a triangulação deixa de representar corretamente a topologia da superfı́cie. Nestes casos
deve-se buscar uma tolerância menor, para evitar resultados
indesejáveis.
Esta forma de eliminação de slivers possui uma desvantagem de formar em alguns casos triângulos de baixa qualidade, ou mesmo degenerados. é preciso tratar estes casos
antes de tentar refinar a malha. Para isto foi utilizado um
algoritmo de flip de arestas, que, ao ser efetuado em arestas de triângulos mal-formados aumenta a qualidade destes
triângulos. Dada uma aresta da triangulação, a operação de
flip nesta aresta consiste em se trocar os vértices da aresta
pelos outros vértices dos triângulos adjacentes a ela. Os al-

goritmos de flip de arestas executam diversos flips até que
uma determinada condição seja satisfeita. Um critério que
pode ser utilizado é o de Delaunay (mais informações em
[2]).
Para tornar a malha suave é preciso aplicar algum
método de subdivisão, isto foi feito da seguinte forma: dada
uma aresta da triangulação a ser subdividida, calcula-se seu
ponto médio p, que é utilizado como primeira aproximação
no método de Newton, que encontra um ponto sobre a superfı́cie. Os triângulos adjacentes a esta aresta também são
subdivididos.
Para subdividir toda a triangulação, aplica-se este esquema de subdivisão a todas as arestas que satisfizerem
uma determinada condição, repetindo o processo até que
nenhuma aresta satisfaça esta condição. Neste trabalho foi
utilizada uma verificação do tamanho da aresta. Uma aresta
é subdividida se seu tamanho for superior a um determinado valor. Melhores resultados (em relação à qualidade
dos triângulos formados) são obtidos quando se dá prioridade às arestas de maior comprimento.

4.3. Resultados
Os métodos de aproximação de curvas e superfı́cies descritos foram implementado com a linguagem C++. Foi utilizada a biblioteca Filib++[8] para operações de aritmética
intervalar, e uma implementação própria de diferenciação
automática.
As Figuras 13 e 14 ilustram alguns exemplos da
aplicação do algoritmo de extração de curvas implı́citas.
Pode-se ver em cada figura a aproximação poligonal em
vermelho, e o DualQuadtree em azul.

Figura 13. Curva implı́cita (y − x2 + 1)4 + (x2 +
y 2 )4 − 1 = 0.

Figura 14. Curva implı́cita y 2 −x3 +x−0.25 = 0.
Figura 16. Extração da superfı́cie implı́cita
x2 + y 2 + z 2 − 1 = 0.
As Figuras 15 e 16 ilustram resultados obtidos para
aproximação de superfı́cies implı́citas. Para ilustrar o efeito
das operações de eliminação de slivers e flip de arestas, a
Figura 17 apresenta uma aproximação da mesma superfı́cie
da Figura 16 obtida pelo mesmo algoritmo mas sem estas
operações. É possı́vel comparar estas aproximações analisando a qualidade dos triângulos encontrados. Uma forma
de fazer isto é utilizar como métrica a razão entre a área
do cı́rculo inscrito e a do circuncı́rculo para cada triângulo,
esta razão vale no mı́nimo zero (em triângulos degenerados)
e atinge um máximo em triângulos equiláteros, podendo ser
normalizada para estar entre 0 e 1. Utilizando esta métrica,
foram gerados os histogramas das Figuras 18 e 19, que ilustram a distribuição da qualidade dos triângulos das malhas
das Figuras 16 e 17, respectivamente.
Figura 17. Extração da superfı́cie implı́cita
x2 + y 2 + z 2 − 1 = 0 sem tratamento de
triângulos mal-formados.
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Figura 15. Extração da superfı́cie implı́cita
(x2 + y 2 + z 2 + R2 − r2 )2 − 4R2 (x2 + y 2 ) = 0,
com R = 4 e r = 2.
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Figura 18. Histograma de qualidade dos
triângulos na aproximação referente à Figura
16.

possivelmente por algum operador diferencial discreto.
Isto tornaria as aproximações mais adaptativas, subdividindo apenas onde for necessário.
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Figura 19. Histograma de qualidade dos
triângulos na aproximação referente à Figura
17.

5. Conclusão e trabalhos futuros
Este trabalho discutiu definições e diversas formas de
representação de curvas planas e superfı́cies. Foram analisados diversos métodos cujo objetivo é a extração de estruturas representando curvas e superfı́cies implı́citas.
Apresentou-se um método de extração de curvas e superfı́cies implı́citas que garante que o resultado seja uma
aproximação isotópica e que mantém um determinado nı́vel
de suavidade. Para manter a topologia, o plano (respectivamente espaço) foi subdividido formando um Quadtree (respectivamente Octree) de acordo com o método descrito em
[12]. Para evitar problemas de descontinuidade, trabalhouse com estruturas duais ao Quadtree e ao Octree, de onde
pode-se tirar uma primeira aproximação das curvas e superfı́cies, respectivamente. Apesar de manter a topologia,
esta primeira aproximação precisa ser tratada para que sua
geometria seja mais próxima da geometria da curva ou superfı́cie. Foram utilizados alguns métodos para subdividir
estas aproximações de forma a aumentar a suavidade dos resultados finais, melhorando assim a geometria. Foi proposta
também uma forma de aumentar a qualidade dos triângulos
gerados, através de alterações na estrutura de onde são extraı́dos os triângulos, e operações de flip de arestas.
Entre possı́veis trabalhos futuros destacam-se:
• Adaptar o algoritmo para encontrar aproximações para
curvas em 3 dimensões.
• Utilizar uma aritmética mais precisa para se trabalhar com intervalos, como por exemplo a aritmética
afim, uma vez que a precisão da aritmética intervalar tradicional tende a diminuir ao serem avaliadas expressões maiores. A aritmética afim também pode ser
útil para verificar se as células do DualQuadtree e do
DualOctree satisfazem as condições que garantem a
aproximação isotópica.
• Utilizar, como critério de subdivisão nas aproximações
de superfı́cies, a curvatura da superfı́cie, aproximada

• Aplicar outro método mais eficiente e seguro para
eliminação de slivers. Eficiente no sentido de eliminar o maior número possı́vel de triângulos deste tipo.
E seguro no sentido de manter a topologia em qualquer
circunstância.
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