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Resumo

Osteoporose é uma doença caracterizada por uma redução da densidade mineral óssea e a de-
generação da microarquitetura óssea. Trata-se da mais comum das doenças metabólicas do
osso, atingindo mais que 10,000,000 de brasileiros. Inobstante as origens pediátricas da osteo-
porose, ela raramente manifesta sintomas na infância. Entretanto, a doença torna-se significati-
vamente problemática na medida em que o indivíduo envelhece, conferindo-lhe sérios sintomas
geriátricos. Proporcionalmente ao crescimento da expectativa de vida, doenças geriátricas as-
sumem uma dimensão relevante na esfera médica. Por conseguinte, temos a importância cabal
de um diagnóstico preciso. Atualmente, os métodos de diagnóstico da osteoporose são re-
lativamente eficazes, entretanto são substancialmente imprecisos. Por exemplo, pessoas com
similares características podem ter diferentes diagnósticos. Com o uso de um banco de dados de
exames de densidade mineral óssea, este trabalho apresenta uma modelagem matemática capaz
de tornar o diagnóstico da osteoporose mais preciso e menos ambíguo. Para isto, várias técni-
cas de modelagem matemática são agrupadas em torno deste objetivo. Com o modelo em mão,
este trabalho traz novas questões para o pesquisador que se preocupa com a ponte que existe
entre medicina e a ciência da computação. Este trabalho pode ser estendido para a resolução de
problemas similares no domínio médico, assim como em oceanografia, meteorologia, e outros.

Palavras-chave: dados desestruturados, densidade mineral óssea, densitometria óssea, inter-
polação, modelagem biológica, osteoporose, splines cúbicos, triângulos de Bézier, método de
Kong-Ong-Saw.
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Abstract

Osteoporosis is a disease characterized by a reduction in bone mineral density and disruption
of bone microarchitecture. It is the most common of the metabolic bone diseases, affecting
more than 10,000,000 Brazilians. Despite being of paediatric origin, its symptoms are rarely
manifested in childhood. However, the illness becomes increasingly problematic as the indi-
vidual grows older, causing serious geriatric symptoms. As life expectancy increases, geriatric
illnesses become a predominant factor in health care. An accurate diagnosis is therefore ex-
tremely important. Currently, the methods of diagnosis of osteoporosis are relatively efficient,
albeit substantially inaccurate. For example, people with similar characteristics may have dif-
ferent diagnoses. By using a database of bone mineral density samples, this work presents a
mathematical modeling able to produce a more accurate and less ambiguous diagnosis of os-
teoporosis. Several techniques of mathematical modeling were grouped around this objective.
With the model in hand, this work raises new questions for the researcher concerned with the
relationship between medicine and computer science. This work may be extended to solve
similar problems in the medical domain, as well as in oceanography, meteorology, and others.

Keywords: scattered data, bone mineral density, bone densitometry, interpolation, biological
modeling, osteoporosis, cubic splines, Bézier triangles, Kong-Ong-Saw method.
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CAPÍTULO 1

Introdução

A osteoporose é uma doença que afeta o tecido ósseo. Caracteriza-se quando a quantidade de
massa óssea diminui substancialmente e desenvolve ossos porosos e com extrema fragilidade,
mais sujeitos a fraturas [42, 49]. A doença progride lentamente e raramente apresenta sintomas.
Os exames tornam-se necessários para poder detectar a doença antes que algo mais grave, como
uma fratura do quadril, aconteça [21].

Hoje em dia, o processo de diagnóstico da osteoporose é realizado avaliando-se a densidade
mineral óssea de dois locais críticos do esqueleto humano: as vértebras lombares L2-L4 e o
colo do fêmur. Ambos com características relativamente distintas, possibilitando uma maior
precisão de diagnóstico. A densidade mineral óssea é obtida através de exames com máquinas
relativamente modernas, capazes de medi-la com uma precisão aceitável.

Entretanto o processo de diagnóstico possui severas limitações quanto a manipulação e
inferência dos dados obtidos na densitometria óssea. Um dos passos consiste em comparar a
densidade mineral óssea do paciente com a média local (observando grupos de pessoas com
características similares: idade, peso, altura, raça e sexo) de densidades ósseas [31, 42]. Caso
este valor esteja abaixo de um limiar aceitável, julga-se que o paciente não é sadio. Dois
problemas simples de detectar nesta abordagem atual são:

• A possibilidade de apontar indivíduos com características similares que estejam em dois
grupos diferentes. Ou seja, indivíduos situados perto das fronteiras entre dois grupos locais
podem ter diagnósticos muito distintos.

• Ao se tomar a média como valor representante de um grupo assume-se que o conjunto
de dados possui distribuição normal. Entretanto, se, por exemplo, no mesmo grupo existirem
vários indivíduos com valor perto do máximo e vários indivíduos com valores perto do mínimo,
a média não será uma boa aproximação para este grupo.

É razoável a busca por métodos de diagnóstico mais precisos, visto que o impacto econômico
do diagnóstico de osteoporose, tanto para o sistema de saúde, quanto para o paciente, é signi-
ficativo [47]. Este trabalho se propõe a resolver os problemas acima referidos, relacionados ao
atual processo de diagnóstico. Para isto, fazemos uso de técnicas tradicionais e modernas de
modelagem matemática, como o método de interpolação com restrição usando triângulos de
Bézier cúbico [29] (método de Kong-Ong-Saw), e de uma base de dados com mais de 30,000
exames de densitometria óssea de pacientes do sexo feminino 1. A precisão que a nossa mo-
delagem oferece depende do banco de dados que se dispõe, portanto quanto mais localizadas

1Base de dados da Unindade de Densitometria Óssea de Recife / Grupo Albuquerque do Ó.

1



2 CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO

sejam as informações, maior a precisão. No nosso caso, trabalharemos com exames de pa-
cientes predominantemente nordestinas, mas todo o processo descrito nesta dissertação pode
ser repetido com outras bases de dados. Um trabalho que toma uma direção similar, mas com
técnicas de modelagem diferentes pode ser encontrado em Cassia-Moura et. al. [8].

Embora a base de dados possua uma grande quantidade de exames de densitometria óssea,
vários dados inclusos são outliers. Estes outliers, dados desviados, são oriundos de fatores
externos e não podem ser facilmente avaliados, e nem seguem alguma distribuição estatística
em particular. O método que desenvolvemos neste trabalho é capaz de usar a interpolação de
Kong-Ong-Saw, que é C1, local e não-negativa, para reduzir o número de tais outliers. É um
processo iterativo que envolve alguns passos que se alternam corrigindo o próprio dado que é
interpolado. Um software para a geração do modelo foi desenvolvido em C++, usando-se a bi-
blioteca Computational Geometry Algorithms Library 2 (CGAL). CGAL provê tipos de dados
exatos e algoritmos robustos de triangulação [4, 5], que seguem o paradigma da programação
genérica [36], baseando-se principalmente em templates [19, 17] (assim como a Standard Tem-
plate Library de C++, por exemplo). O software, por conseguinte, é robusto, genérico e recebe
como entrada qualquer base de dados, contanto que “bem especificada”. A generalidade do
software possibilita o suporte a outras aplicações além daquela que foi desenvolvida particular-
mente neste trabalho.

Objetivamos com este trabalho:

•Melhorar o processo de diagnóstico da osteoprose com auxílio de um modelo de diagnós-
tico mais preciso.

• Desenvolver um método de reconstrução de superfície capaz de minimizar o efeito dos
outliers no conjunto de dados.

• Produzir um software que implementa o modelo proposto neste trabalho.

O restante desta dissertação está estruturado da seguinte maneira. O capítulo 2 apresenta
informações sobre a osteporose e o seu processo de diagnóstico, assim como uma crítica mais
detalhada ao método atual. O capítulo 3 faz uma revisão matemática dos ítens necessários
para a compreensão dos capítulos restantes. O capítulo 4 faz uma breve revisão de invólucros
convexos e triangulação e relaciona com a biblioteca CGAL. O capítulo 5 descreve alguns dos
mais fundamentais métodos de interpolação de dados bidimensionais. O capítulo 6 descreve o
método de Kong-Ong-Saw com detalhes. O capítulo 7 basicamente apresenta a modelagem e a
combinação dos métodos. E, finalmente, o capítulo 8 traz as conclusões deste trabalho, assim
como possíveis trabalhos futuros.

2www.cgal.org



CAPÍTULO 2

Osteoporose e Diagnóstico

Este trabalho se apóia consideravelmente na sua aplicação médica, e, naturalmente, alguns
termos médicos aparecerão ao longo do texto. Alguns conhecimentos médicos básicos so-
bre o diagnóstico da osteoporose serão fundamentais para que o leitor tenha a independência
necessária para comparar o método de diagnóstico atual com o nosso (ver Capítulo 7).

Neste capítulo, apresentaremos: as definições básicas de osteoporose e osteopenia, parte do
impacto da osteoporose na sociedade, densitometria óssea, o procedimento do diagnóstico da
osteoporose nos dias de hoje, e uma crítica a este procedimento, distribuídos em três seções.
Acreditamos que este capítulo seja o suficiente para que o leitor faça a ponte entre a medicina
e a modelagem matemática dos dados apresentada ao longo do texto.

2.1 Osteoporose e Osteopenia

Osteoporose é uma doença caracterizada pela baixa densidade óssea e pela degeneração da
microarquitetura óssea. Como conseqüência, ela aumenta a fragilidade óssea e o risco de
fratura [42], além de comprometer a competência mecânica do osso [49].

Osteoporose é a mais comum das doenças ósseas metabólicas, atingindo mais que 10,000,000
de brasileiros [20]. Estudo realizado no Brasil evidenciou que a partir dos 50 anos, 30% das
mulheres e 13% dos homens poderão sofrer algum tipo de fratura por osteoporose ao longo da
vida [47]. No NIH Consensus Statement 111 e Schwarts et al. [1, 45] podemos constatar que
a incidência é similar nos Estados Unidos. E não somente isto, fratura do quadril decorrente
de queda é a principal causa de morte acidental entre homens e mulheres acima de 75 anos;
e é a segunda principal causa entre 45 e 74 anos nos EUA [21]. Outras fraturas raramente
resultam em morte, a menos que o paciente tenha outras injúrias associadas. Inobstante as
origens pediátricas da osteoporose, ela raramente manifesta sintomas na infância. A doença
se desenvolve à medida que o indivíduo envelhece, conferindo-lhe, portanto, danos geriátricos
com sintomas perceptíveis e sérios. Proporcionalmente ao crescimento da expectativa de vida,
doenças geriátricas assumem uma dimensão relevante na esfera médica. A osteoporose, por
exemplo, se encontra em processo crescente de incidência na população. Vale ressaltar o termo
osteopenia, que se trata de uma diminuição da massa óssea, ainda que reversível. Qualquer
pessoa acometida de osteoporose inicialmente foi apenas osteopênica. Atualmente, nos EUA,
14,000,000 a 18,000,000 pessoas já se encontram osteopênicas.

3
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Clinicamente, o indivíduo osteoporótico pode manifestar: perda de peso, mudança na pos-
tura, dores nas costas e fraturas triviais. Rigs & Melton III [44] sugerem que a osteoporose
seja reconhecida por fraturas não-traumáticas, especialmente da coluna lombar e do antebraço,
e ainda pela ocorrência de fratura de fêmur após queda da própria altura. Podemos dizer que
as fraturas representam as conseqüências mais danosas da osteoporose. Em particular, as fra-
turas do fêmur proximal são as que envolvem a mais elavada taxa de morbidade e mortalidade.
Em Barondess et al. [10], constata-se que fraturas em idosos raramente ocorrem na ausência
da redução da massa óssea. Uma medida usada que depende linearmente da massa óssea é a
densidade mineral óssea (BMD: bone mineral density). Por conseguinte, a avaliação da BMD
é uma maneira importante de medir o risco de fraturas (veja a Figura 2.1 para uma comparação
entre o osso saudável e o acometido de osteoporose).

Figura 2.1 Corte transversal do osso: (a) um caso de osso saudável; (b) um caso de osso que apresenta
osteoporose. É possível observar, no osso osteoporótico: maior porosidade e menor espessura no osso
cortical; osso trabecular perfurado e afilado. (Figura derivada de Wark & Westmore [48])

Os fatores de risco para a osteoporose são:

1) sexo feminino (mulheres são cinco vezes mais propensas que homens a desenvolver osteo-
porose; a massa óssea no homem é aproximadamente 30% maior do que na mulher, o que
sugere um fator de risco maior para a mulher, já que a densidade é linearmente dependente
da massa);

2) pós-menopausa (após a menopausa a mulher pode perder até 25% de sua massa óssea,
porque há uma diminuição no nível de estrógenos, os quais protegem contra as perdas
ósseas), mais detalhes em [46];

3) raça caucasiana ou asiática [30];
4) baixo peso;
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5) fumo;
6) ingestão de álcool;
7) menarca tardia;
8) quadro de anorexia nervosa;
9) sedentarismo [28, 30];
10) história prévia de fratura após 50 anos;
11) história familiar, genética;
12) ingesta deficiente em vitamina D e/ou em cálcio;
13) baixa exposição ao sol;
14) várias patologias, como o hiperparatireoidismo, e uso de medicamentos, como os cor-

ticóides [33].

2.2 Diagnóstico e Densitometria Óssea

Na seção anterior constatamos que a avaliação da BMD é uma maneira importante de medir
o risco de fraturas. A Organização Mundial de Saúde (OMS), a partir de 1994, com base
na relação entre densidade mineral óssea e riscos de fraturas, sugere que um indivíduo com
BMD igual ou abaixo de 2.5 desvios-padrão da densidade média local 1 para o adulto jovem é
diagnosticado como osteoporótico (T score) [42]. Observa-se que a partir deste valor, o risco
de fratura não traumática aumenta de forma não-linear. O quadro de osteopenia é dado, caso
a densidade mineral óssea esteja entre 1 e 2.5 desvios-padrão abaixo da média para o adulto
jovem. Naturalmente, para um diagnóstico mais preciso é necessário observar a evolução da
BMD de um indivíduo ao longo de um determinado período. É usual que sejam realizados
exames da densidade mineral óssea em intervalos de 12 meses. De maneira geral, a medida da
densidade óssea pode:

• detectar a osteoporose anteriormente a fraturas;

• prever as chances de fratura num futuro;

• determinar a velocidade da perda óssea e/ou monitorar os efeitos terapêuticos.

Devido aos custos de se fazer a medição da BMD, os quadros em que se solicita tal ex-
ame são restritos. Segundo a National Osteoporosis Fundation dos EUA, há quatro situações
precisas para indicação da densitometria óssea:

1) toda condição de hipoestrogenismo (climatério, ooforectomia bilateral, etc.);
2) osteopenia detectada ao raio X;
3) uso por tempo prolongado de corticosteróides;
4) hiperparatireoidismo.

Diversas técnicas existem para quantificar a massa óssea: microdensitometria roentgenoló-
gica da falange, transmissão ultrassônica, simples observação de radiografia comuns, por exem-

1O termo “média local” acima, usado ao lado de “densidade”, significa a média das BMD de um grupo com
características similares (peso, idade, etnia, etc.).
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plo. Contudo uma precisão considerável é necessária para que o diagnóstico não seja tardio. As
técnicas supracitadas detectam osteopenia quando há perda de mais de 30% da massa óssea.
Técnicas de medição de densitometria óssea usadas formalmente, e consideravelmente mais
precisas, baseiam-se na análise computadorizada da atenuação de um feixe de radiação ion-
izante (raio x ou gama), que após atravessar o corpo do paciente é captado por um detector de
fótons. As seguintes técnicas realizam a medição de massa óssea, as quais variam em precisão,
fonte energética empregada, dose de irradiação, tempo de duração do exame e área passível de
ser analisada:

1) ativação neutrônica;
2) densitometria por absorção de fóton de única energia (SPA: single photon absorptiometry);
3) densitometria por absorção de dois fótons-gama bifotônica (DPA: dual photon absorptiom-

etry);
4) densitometria por dois fótons de raio X (DEXA: dual energy X ray absorptiometry);
5) Tomografia computadorizada quantitativa (QCT: quantitative computadorized tomography).

Dentre as técnicas citadas a que agrupa o maior número de qualidades é o DEXA, e conse-
qüentemente a mais usual. O DEXA apresenta: uma precisão de 1 a 2% de erro; exames que
variam de 5 a 15 minutos de duração a depender da região a ser analisada, e tem uma dose de
irradiação reduzida a apenas 1,5 mrem 2. O paciente fica entre a fonte de irradiação e o sistema
detector, constituído por um cristal de iodeto de sódio ativado de tálio, o qual é acoplado a
uma fotomultiplicadora. Os dois módulos deslocam-se sincronicamente, num movimento de
varredura, examinando cada região de interesse (ROI: regions of interest). Ao atingir a ROI,
a radiação pode ser absorvida ou transmitida. A taxa de absorção da radiação é inversamente
proporcional à densidade de tecido ósseo. No aparelho, existe um colimador metálico, que só
permite a chegada ao cristal dos raios diretamente oriundos da fonte de irradiação, evitando a
radiação espúria. O logaritmo da radiação que atinge o detector é correlacionado com a densi-
dade óssea em g/cm2 de osso atingido. Em seguida, dado que se tem radiação de duas energias,
retira-se o componente de menor energia do valor total, sendo este mais absorvido por tecidos
moles obtém-se uma expressão mais precisa da espessura das estruturas ósseas. A radiação que
é captada em cada ponto (R) pode ser expressa por:

R = Ro(1− e−µx),

onde Ro é a radiação emitida pela fonte, sendo constante durante cada exame, e para todos os
pontos analisados, µ é o coeficiente de absorção; x é a quantidade de tecido. Com estes dados,
é possível criar um mapa onde cada valor discreto de R é transformado em uma cor. Juntando
a informação da área da estrutura analisada em cm2 e do conteúdo mineral ósseo (BMC) em
gramas, obtemos a densidade mineral óssea em g/cm2 (BMD).

A análise densitométrica é feita estrategicamente na coluna lombar e fêmur proximal. A
quantidade de osso trabecular nestas áreas é considerável, e são os dois alvos principais de
complicações, com elevado índice de fratura. Há uma perda óssea desproporcional entre o
fêmur proximal e a coluna lombar, manifestando-se a doença de forma diferente nestas duas

2para efeitos comparativos a tomografia computadorizada quantitativa apresenta uma irradiação 200 vezes
maior do que o DEXA
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regiões. Por isto, uma análise mais profunda do osso trabecular e cortical é possível com a
densitometria da coluna lombar e fêmur proximal. Em particular:

• Estudo da coluna vertebral. Em incidência póstero-anterior (PA), obtém-se a média da
densidade óssea de L2, L3 e L4

3, descartando-se L1 e L5 pela proximidade de costelas a cristas
ilíacas, respectivamente, as quais podem interferir no exame. Em condições normais, os valores
da BMD das três vértebras são similares, com pouca variação entre si, podendo-se calcular
uma média entre eles. A Tabela 2.1 (retirada de [31]) mostra: as densidades médias locais das
vértebras lombares (L2 - L4) divididas em 20 grupos na população de mulheres brasileiras de
raça caucasiana e sadias; e os desvios-padrão para cada grupo. Os valores são as médias e os
desvios-padrão de cada grupo de mulheres. Os resultados da análise de variância (ANOVA)
apresentados na última coluna são referentes à influência do peso corporal (PC) sobre a BMD
de cada faixa etária; e os apresentados na última linha são referentes à influência da idade sobre
a BMD para cada faixa de PC.

Tabela 2.1 BMD das vértebras lombares (L2 - L4) em função da idade e PC.
Faixa etária Peso corporal (kg)

(anos) 40-49 50-59 60-69 70-79 P(ANOVA)
20-29 1.055±0.116 1.203±0.125 1.231±0.117 1.238±0.105 <0.0001
30-39 1.162±0.121 1.209±0.118 1.243±0.084 1.23±0.127 0.032
40-49 1.054±0.079 1.117±0.142 1.203±0.112 1.21±0.114 <0.0001
50-59 0.972±0.136 1.026±0.121 1.124±0.142 1.149±0.137 <0.0001
60-69 0.886±0.121 0.943±0.135 0.992±0.153 1.038±0.162 0.0016

P(ANOVA) <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

• Estudo do fêmur proximal. Obtém-se os valores de BMD de três regiões: do colo do
fêmur, do trocânter maior e triângulo de Ward. Esta última região é extremamente rica em osso
trabecular, apresentando a menor densidade mineral óssea da região proximal do fêmur, fu-
gindo das linhas de força. Por conseguinte, trata-se da área mais correlacionada com o risco de
fraturas. A Tabela 2.2 (retirada novamente de [31]) mostra: as densidades médias locais do fê-
mur proximal divididas em 20 grupos na população de mulheres brasileiras de raça caucasiana
e sadias; e os desvios-padrão para cada grupo. Os valores são as médias e os desvios-padrão
de cada grupo de mulheres. Os resultados da análise de variância (ANOVA) apresentados na
última coluna são referentes à influência do peso corporal (PC) sobre a BMD de cada faixa
etária; e os apresentados na última linha são referentes à influência da idade sobre a BMD para
cada faixa de PC.

3L1, L2, L3, L4 e L5 são as denominações médicas das 5 vértebras lombares.
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Tabela 2.2 BMD do fêmur proximal em função da idade e PC.
Faixa etária Peso corporal (kg)

(anos) 40-49 50-59 60-69 70-79 P(ANOVA)
20-29 0.752±0.071 0.865±0.042 0.968±0.091 1.04±0.095 <0.0001
30-39 0.835±0.084 0.946±0.063 0.957±0.090 0.98±0.115 <0.0001
40-49 0.711±0.062 0.855±0.105 0.877±0.106 0.951±0.078 <0.0001
50-59 0.639±0.057 0.769±0.099 0.802±0.086 0.869±0.096 <0.0001
60-69 0.570±0.069 0.698±0.093 0.715±0.094 0.765±0.094 <0.0001

P(ANOVA) <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

2.3 Crítica ao Método Atual

O problema que vemos nesta abordagem atual para diagnóstico de osteoporose, é que a superfí-
cie que relaciona a BMD e a dupla peso× idade não é sequer conectada, muito menos suave, o
que seria razoável. Ou seja, podemos nas bordas das tabelas supracitadas encontrar diferenças
relevantes de diagnósticos para uma mesma pessoa.

Considere, por exemplo, um indivíduo do sexo feminino com 49 anos, próximo de com-
pletar seus 50 anos, e pesando 75 kg, que possui BMD das vértebras lombares L2–L4 igual a
0.922. Usando o método de diagnóstico adotado pela OMS apresentado na Seção 2.2, com os
dados de Lewin et al. [31], verificamos que para o grupo onde a paciente se encontra, a sua
BMD das vértebras lombares L2–L4 difere da média local de mais de 2.5 desvios-padrão para
baixo, 1.21−2.5×0.114 = 0.925 > 0.922 (veja a Tabela 2.1). Neste caso, enquanto ela tiver 49
anos, ela será diagnosticada como osteoporótica. Entretanto, quando completar seus 50 anos, a
BMD das vértebras lombares L2–L4 da paciente diferirá da média local de seu grupo de apenas
1.66 desvios-padrão para baixo, 1.149−2.5×0.137 = 0.8065 < 0.922 (veja a Tabela 2.1), e o
diagnóstico será apenas de osteopenia leve.

Ao longo dos próximos capítulos, mostraremos técnicas que, em conjunto, serão capazes
de gerar uma superfície suave, interpolando um conjunto de mais de 10,000 dados de exames
de BMD em mulheres nordestinas de raça caucasiana. Teremos não apenas a resolução do
problema apresentado acima, como teremos também uma superfície, no espaço peso × idade
× BMD, suave, precisa e consistente. Esta poderá ser usada tanto para fins médicos de diagnós-
tico, quanto para avaliar tendências sobre o comportamento da BMD em mulheres do Nordeste
brasileiro.



CAPÍTULO 3

Uma Breve Revisão Matemática

Neste capítulo, encontra-se o conteúdo matemático específico para a compreensão dos métodos
de interpolação descritos ao longo do texto. A leitura deste capítulo é desnecessária para o leitor
que já esteja familiarizado com o assunto.

A seguir, abordaremos mais precisamente: pontos e vetores, transformações afins, inter-
polação linear, interpolação linear por partes, teorema de Menelaos, coordenadas baricêntricas
no plano, curvas de Bézier e triângulos de Bézier. Todo o conteúdo deste capítulo pode ser
encontrado em Farin [18], com exceção de algumas demonstrações.

3.1 Pontos e Vetores

Um ponto, neste texto, é um elemento do espaço afim (também chamado de "euclidiano") E3 e
será denotado por letras minúsculas em negrito, tais quais a, b, etc. De maneira mais geral, um
ponto é um dos nomes que se atribui ao objeto matemático 0-dimensional. Um ponto identifica
uma localização, freqüentemente relativo a outros objetos. Por exemplo, o baricentro de um
triângulo, o ponto de intersecção de três planos.

A mesma notação (negrito, minúsculo) será adotada para representar vetores no espaço
tridimensional linear R3. Um vetor nada mais é do que a denotação de um elemento em R3. A
adição e multiplicação por um escalar estão bem definidas para vetores no espaço R3. Ou seja,
se v1,v2 ∈ R3 e α ∈ R então v1 + v2 e αv1 ∈ R3. Evidentemente, outras operações também
estão, por exemplo, para a subtração basta fazer α =−1 e combinar multiplicação por escalar
e adição de vetores, v1 +(−1)v2.

Embora ambos pontos e vetores possam ser representados por três coordenadas de números
reais, existe uma clara distinção entre eles: para quaisquer dois pontos a e b, existe um único
vetor v que aponta de a para b. O vetor v é computado pela subtração dos pontos b e a:

v = b−a; a,b ∈ E3, v ∈ R3. (3.1)

Por outro lado, dado um vetor v, existe uma infinidade de pares de pontos a e b com v = b−a,
basta considerar b’ = b+w e a’ = a+w, para qualquer vetor w ∈ R3. Neste caso, b’−a’ = v
da mesma forma. Logo, a soma de um ponto p com o vetor v é bem definida. Neste caso o

9
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valor da soma é o ponto r = p+v. Esta propriedade não acontece para a soma de dois pontos.

Qualquer ponto p em E3 pode ser representado por uma combinação baricêntrica de pontos
também em E3:

b =
n

∑
i=0

αibi; b,bi ∈ E3,
n

∑
i=0

αi = 1. (3.2)

Podemos reescrever a equação acima como:

b = b0 +
n

∑
i=1

αi(bi−b0), (3.3)

que representa claramente a soma de um ponto com um vetor.

Sejam dois pontos quaisquer a e b que são combinações baricêntricas do conjunto de pontos
pi. Podemos escrever: a = ∑n

i=0 αipi e b = ∑n
i=0 βipi, com ∑n

i=0 αi = 1 e ∑n
i=0 βi = 1. Fazendo

v = b−a, temos v = ∑n
i=0 (βi−αi)pi. Tomando σi = (βi−αi), temos que ∑n

i=0 σi = ∑n
i=0(βi−

αi) = ∑n
i=0 βi −∑n

i=0 αi = 1− 1 = 0. Ou seja, se quisermos gerar um vetor a partir de um
conjunto de pontos, podemos escrever:

v =
n

∑
i=0

σipi; v ∈ R3,pi ∈ E3,
n

∑
i=0

σi = 0. (3.4)

Encontramos uma maneira analítica de rapidamente checar se o tipo é um vetor ou um
ponto, basta olhar se a soma dos coeficientes multiplicativos do conjunto de pontos resultam
em 1 ou 0. Se em determinada parte do cálculo obtivermos qualquer valor da soma dos coefi-
cientes diferente de 1 ou 0, é provável que haja algum erro. Detalhes podem ser obtidos em De
Rose [14] e Goldman [22].

3.2 Transformações Afins

Uma transformação Φ :E3 →E3 é dita afim, se deixa invariante a combinação baricêntrica. Ou
seja, se x = ∑n

i=0 αiai; ∑n
i=0 αi = 1, x,ai ∈ E3 e Φ é uma transformação afim, então:

Φx =
n

∑
i=0

αiΦai; Φx,Φai ∈ E3. (3.5)

Por exemplo, ao aplicar uma transformação afim em um conjunto de pontos e no seu centróide,
a imagem do centróide será o centróide da imagem destes mesmos pontos.
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Mais especificamente, em um sistema de coordenadas, um ponto x pode ser representado
por uma tripla de números reais, que também denotaremos x. Uma transformação afim pode
ser escrita como:

Φx = A(x− c)+Φc, (3.6)

onde A é uma matriz 3×3 e c é um ponto com a sua imagem conhecida.

Podemos rapidamente demonstrar que a equação (3.6) de fato preserva a combinação ba-
ricêntrica. Recorde que ∑n

i=0 αi = 1, e então:

Φ

(
n

∑
i=0

αiai

)
= A

[
n

∑
i=0

αi(ai)− c

]
+Φc

= A

[
n

∑
i=0

αiai−
n

∑
i=0

αic

]
+Φc

= A

[
n

∑
i=0

αi(ai− c)

]
+Φc

=
n

∑
i=0

αiA(ai− c)+
n

∑
i=0

αiΦc

=
n

∑
i=0

αi [A(ai− c)+Φc]

=
n

∑
i=0

αiΦai

Observe que a demonstração acima também serve para mostrar que qualquer transformação
obedecendo a equação (3.6) representa uma transformação afim.

Uma transformação afim de E2 em E2 é unicamente determinada por um triângulo não-
degenerado e sua imagem. Ou seja, quaisquer dois triângulos não-degenerados determinam
uma transformação afim que mapeia o plano em si mesmo. Este fato é de grande importância
para o entendimento do resto do texto e está ilustrado na Figura 3.1. De maneira geral uma
transformação de En em En é unicamente determinada por um simplexo 1 não-degenerado de
dimensão n e sua imagem (por exemplo, para n = 3, um tetraedro e sua imagem).

1Um simplexo é uma generalização do tetraedro para n-dimensões.
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Figura 3.1 Temos dois triângulos 4abc e 4a’b’c’, determinando uma única transformação afim entre
eles. Os pontos p e p’ ilustram a transformação.

3.3 Interpolação Linear

Sejam a,b ∈ E3 dois pontos distintos. O conjunto de todos os pontos:

x = x(t) = (1− t)a+ tb; t ∈ R (3.7)

é chamado de reta, veja a Figura 3.2. Três ou mais pontos pertencentes a uma mesma reta são
ditos colineares.

Figura 3.2 Reta formada por b1
0(t) com t indo de −∞ a ∞, passando por b0 (t = 0) e

b1 (t = 1). O segmento b0b1 é formado pelos valores de t ∈ [0,1].

A equação (3.7) representa x como uma combinação baricêntrica de dois pontos em E3.
Esta combinação baricêntrica permanece a mesma para os pontos 0, t, 1 em E1:t = (1− t) ·0+
t · 1. Então t está relacionado com 0 e 1 pela mesma combinação baricêntrica que relaciona x
com a e b. Pela definição de transformação afim, os três pontos a, x, b no espaço tridimensional
são imagens de uma transformação afim dos pontos unidimensionais 0,t,1, ou vice versa. Ou
seja, uma interpolação linear 2 é uma transformação afim que leva a reta dos números reais

2Mais correto, embora pouco usado, chamar de interpolação afim.
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numa reta qualquer do espaço E3 (essa definição é facilmente generalizada para outros espaços
além do E3).

Naturalmente, interpolação linear é invariante a transformações afins. Se Φ : E3 → E3 é
uma transformação afim, dada a equação (3.7), podemos escrever:

Φx = Φ((1− t)a+ tb) = (1− t)Φa+ tΦb. (3.8)

O conceito de coordenadas baricêntricas está intimamente relacionado com o da interpo-
lação linear. Sejam três pontos a, x, b colineares em E3:

x = αa+βb; α +β = 1. (3.9)

Então α e β são chamados de coordenadas baricêntricas de x com respeito a a e b.

A conexão entre coordenadas baricentricas e interpolação linear é evidente: temos α = 1−t
e β = t. Coordenadas baricêntricas nem sempre precisam ser positivas. De maneira geral: para
qualquer t /∈ [0,1], ou α ou β é negativo. Pela equação (3.8), coordenadas baricentricas são
invariantes a transformações afins, assim como a interpolação linear, bastando substituir α por
1− t e β por t.

α = vol1(x,b)
vol1(a,b) ,

β = vol1(a,x)
vol1(a,b) ,

(3.10)

onde vol1 é o volume unidimensional: distância entre dois pontos levando em conta o sinal. Co-
ordenada baricêntrica não está apenas definida na reta, na Seção 3.4 mostraremos sua definição
no plano, particularmente interessante para os métodos de interpolação de dados espalhados
em duas dimensões.

Um outro conceito importante é o de razão. A razão de três pontos colineares a, b, c é
definida como:

razao(a,b,c) =
vol1(a,b)
vol1(b,c)

. (3.11)

Se α e β são coordenadas baricêntricas de b em relação a a e c, então:

razao(a,b,c) =
β
α

. (3.12)

Como visto, as coordenadas baricêntricas de um ponto são invariantes a tranformações afins.
Por conseguinte, a razão de três pontos colineares também não é afetado por tranformações
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afins. Ou seja:

razao(Φa,Φb,Φc) =
β
α

, (3.13)

onde Φ é uma transformação afim.

O conceito da invariância da razão pode ser usado para derivar uma outra propriedade im-
portante. Definimos o segmento ab como sendo a imagem da transformação afim do intervalo
[0,1]. Da mesma maneira, podemos fazê-lo para o intervalo [a,b].

O intervalo [a,b] pode ser obtido por uma transformação afim do intervalo [0,1], ou vice
versa. Considere t ∈ [0,1] e u ∈ [a,b], então:

t =
u−a
b−a

(3.14)

define a transformação afim que leva [a,b]→ [0,1]. Com isso o ponto interpolado na reta pode
ser dado tanto por:

x(t) = (1− t)a+ tb,

quanto por

x(u) =
b−u
b−a

a+
u−a
b−a

b. (3.15)

Dado que a, u, b e 0, t, 1 possuem a mesma razão que a tripla de pontos a, x, b, mostramos que
interpolação linear é invariante a transformação afim de parâmetro. Por transformação afim
de parâmetro, nós simplesmente queremos dizer um mapeamento da reta dos reais nela mesma.

Seja b0, . . . ,bn ∈ E3 uma poligonal B. Uma poligonal consiste em um conjunto de segmen-
tos de reta, cada um interpolando um par de pontos bibi+1. Se os pontos bi pertencem a uma
curva c, então B é um interpolante linear por partes de c, e podemos escrever

B = PLc (3.16)

Uma propriedade importante da interpolação linear por partes é a invariância a transformações
afins. Se a curva c for mapeada em uma curva Φc sendo Φ uma transformação afim, então:

PLΦc = ΦPLc (3.17)

Um teorema importante para a Seção 3.5 é o Teorema de Menelaos. Enunciado a seguir.
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Teorema 3.1 (Teorema de Menelaos). Dado p1,p2,p3 ∈ E2 não colineares e t,s ∈ R distintos,

at = (1− t)p1 + tp2,

as = (1− s)p1 + sp2,

bt = (1− t)p2 + tp3,

bs = (1− s)p2 + sp3,

então:
razao(bs,bt ,p2) · razao(p2,at ,as) · razao(as,c,bs) =−1. (3.18)

A prova é simples e pode ser encontrada em Farin [18]. A Figura 3.3 ilustra o significado
deste teorema.

Uma noção útil é a de combinação convexa, que nada mais é que uma combinação ba-
ricêntrica cujas coordenadas são maiores ou iguais a 0. Por exemplo, qualquer combinação
convexa de pontos se localiza dentro do invólucro convexo formado por estes mesmos pontos.
O Capítulo 4 pode ser de uma leitura interessante para uma revisão de invólucros convexos.

Figura 3.3 Teorema de Menelaos: o ponto c pode ser obtido por uma interpolação linear em t ou s, não
importando a ordem em que se escolha.
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3.4 Coordenadas Baricêntricas no Plano

Nesta seção estenderemos o conceito de coordenadas baricêntricas para o plano também. A
noção de coordenadas baricêntricas planares está na origem da geometria afim–elas foram in-
troduzidas por F.Möbius em 1827; parte do seu trabalho pode ser encontrado em Möbius [35].

Considere um triângulo não-degenerado com vértices a, b, c e um quarto ponto p, todos no
espaço E2. É sempre possível escrever p como uma combinação baricêntrica de a, b, c:

p = ua+ vb+wc. (3.19)

Relembramos que se a equação (3.19) representa uma combinação baricêntrica, então neces-
sariamente:

u+ v+w = 1. (3.20)

Os coeficientes u := (u,v,w) são chamados de coordenadas baricêntricas de p em relação a a,
b, c. Posteriormente, relaxaremos a distinção entre as coordenadas baricêntricas do ponto e o
próprio ponto; chamá-lo-emos de "o ponto u".

Dados os quatro pontos a, b, c, p, podemos sempre determinar as coordenadas baricêntricas
(u,v,w) de p: A equação (3.19) e a equação (3.20) juntas determinam um sistema de três
equações e três variáveis (u,v,w). A solução deste sistema é obtida aplicando-se a regra de
Cramer:

u = vol2(p,b,c)
vol2(a,b,c) , v = vol2(a,p,c)

vol2(a,b,c) , w = vol2(a,b,p)
vol2(a,b,c) , (3.21)

onde vol2(a,b,c) é o volume bidimensional considerando-se o sinal do triângulo formado por
a, b, c. Mais precisamente:

vol2(a,b,c) =
1
2

ax bx cx

ay by cy

1 1 1
. (3.22)

Note que se a pré-condição de que 4abc não seja degenerado não for satisfeita, temos que
vol2(a,b,c) = 0.

Coordenadas baricêntricas no plano também são invariantes a transformações afins. Ou
seja, se Φ for uma transformação afim e as equações 3.19 e 3.20 forem satisfeitas então:

Φp = uΦa+ vΦb+wΦc. (3.23)
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Quaisquer três pontos não-colineares a, b, c definem um sistema de coordenadas baricên-
tricas no plano. Os pontos dentro de 4abc possuem coordenadas não-negativas, enquanto
quaisquer outros pontos possuem uma ou mais de uma de suas coordenadas com valor nega-
tivo, veja a Figura 3.4 para uma ilustração.

Nós podemos usar coordenadas baricêntricas para definir uma interpolação linear bivari-
ada. Suponha que são dados três pontos não-colineares a,b,c ∈ E2. Qualquer ponto na forma

p = p(u) = p(u,v,w) = up1 + vp2 +wp3 (3.24)

com u+v+w = 1 pertence ao plano formado por p1, p2, p3. Associamos o ponto ua+vb+wc
de E2, com o ponto p = up1 +vp2 +wp3. Esta transformação que leva E2 em E3 é chamada de
interpolação linear. Como u+ v+w = 1, podemos interpretar:

• u, v, w como coordenadas baricêntricas de p em relação a p1, p2, p3.

• u, v, w como coordenada baricêntrica de um ponto em E2 relativo a algum triângulo com
vértices a,b,c ∈ E2.

Podemos, portanto, interpretar a equação (3.24) como uma transformação afim que leva
o triângulo com vértices a,b,c ∈ E2 no triângulo com vértices p1, p2, p3 ∈ E3. Chamamos,
então, o triângulo 4abc de triângulo de base.

De maneira geral, coordenadas baricêntricas não estão restritas a uma ou duas dimensões;
elas também estão definidas para espaços de maiores dimensões. Por exemplo, no espaço
tridimensional, qualquer tetraedro não-degenerado com vértices p1, p2, p3 e p4 pode ser usado
como sistema de coordenadas para escrever qualquer ponto p = u1p1 +u2p2 +u3p3 +u4p4.

3.5 Curvas de Bézier

Na Seção 3.3 vimos como funciona a interpolação linear de dois pontos. Considere agora três
pontos: c0,c1,c2 e t ∈ R. Interpolamos primeiramente os pontos c0 e c1 avaliando em t, e em
seguida c1 e c2:

c1
0 = (1− t)c0 + tc1,

c1
1 = (1− t)c1 + tc2,

finalmente interpolamos c1
0 e c1

1, resultando em:

c2
0 = (1− t)c1

0 + tc1
1.
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Figura 3.4 Coordenadas baricêntricas: um triângulo define um sistema de coordenadas no plano.

Se substituirmos c1
0 e c1

1 acima, teremos:

c2
0 = (1− t)2c0 +2(1− t)tc1 + t2c2. (3.25)

Sendo os pontos distintos e pertencentes a E2, a equação (3.25) é a equação de uma parábola
que passa pelos pontos c0 e c2, veja a Figura 3.5.

Figura 3.5 A curva é gerada pelos pontos c0, c1 e c2 após sucessivas interpolações lineares. O exemplo
acima mostra a construção dos pontos c1

0, c1
1, c2

0 para t = 1/4.
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Considere agora quatro pontos: c0,c1,c2,c3 e t ∈R. Novamente, vamos fazer interpolações
sucessivas:

c1
0 = (1− t)c0 + tc1,

c1
1 = (1− t)c1 + tc2,

c1
2 = (1− t)c2 + tc3,

c2
0 = (1− t)c1

0 + tc1
1,

c2
1 = (1− t)c1

1 + tc1
2,

c3
0 = (1− t)c2

0 + tc2
1.

Se substituirmos c1
0,c

1
1,c

1
2 em c2

0 e c2
1, e em seguida, substituir c2

0,c
2
1 em c3

0, obtemos:

c3
0 = (1− t)3c0 +3(1− t)2tc1 +3(1− t)t2c2 + t3c3. (3.26)

Da mesma forma, sendo os pontos distintos e pertencentes ao E2, a equação (3.26) revela uma
cúbica que passa pelos pontos c0 e c3, veja a Figura 3.6.

Figura 3.6 A curva é gerada pelos pontos c0, c1, c2 e c3 após sucessivas interpolações lineares. O
exemplo acima mostra a construção dos pontos c1

0, c1
1, c1

2, c2
0, c2

1, c3
0 para t ≈ 5/8.

De maneira mais geral, podemos repetir as interpolações sucessivas para qualquer conjunto
de pontos bi, que chamaremos agora de b0

i . Os passos acima fazem parte de um algoritmo
mais geral, chamado de Algoritmo de Casteljau. Embora simples, é provavelmente um dos
mais importantes e fundamentais no domínio de design de curvas e superfícies. Ele relaciona
geometria e álgebra de uma maneira simples e sólida.
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Algoritmo 1: Algoritmo de Casteljau
Entrada: Um conjunto de n pontos b0

i , e um valor t ∈ R.
Saída: Um ponto bn

0 calculado com interpolações lineares sucessivas avaliadas em t.
DECASTELJAU(b0

i , t)
(1) for r = 1 to n
(2) for i = 0 to n− r
(3) br

i ← (1− t)br−1
i + tbr−1

i+1

Este algoritmo foi desenvolvido por Casteljau em 1959. As únicas evidências escritas estão
em Casteljau [12, 13], ambos relatórios técnicos que não são facilmente acessíveis. O trabalho
de Casteljau só passou a ser conhecido pela comunidade científica quando, em 1975, W. Boehm
teve acesso aos relatórios técnicos e os divulgou.

A curva gerada variando t ao longo da reta dos reais se chama curva de Bézier de grau
n, ou simplesmente curva de Bézier, nós a denotaremos bn

0(t). Quando não houver confusão
denotaremos simplesmente bn. O algoritmo supracitado serve para obter pontos desta curva.
Não obstante, os pontos intermediários também podem ser obtidos com o algoritmo de Castel-
jau, bastando salvá-los à medida que o algoritmo é executado. A poligonal P formada por
b0, . . . ,bn é chamada de poligonal de Bézier ou poligonal de controle da curva bn. E os pontos
individualmente são chamados de ponto de controle.

Algumas propriedades das curvas de Bézier são:

• Invariância a transformações afins. Interpolação linear é invariante a transformações
afins (ver Seção 3.3 para uma revisão). A curva de Bézier é gerada por interpolações lineares
aninhadas. Logo, também é invariante a transformações afins. Ou seja, calcular um deter-
minado ponto na curva de Bézier original e, em seguida, aplicar uma transformação afim ou
aplicar esta mesma transformação afim a todos os pontos de controle e, em seguida, gerar o
ponto na curva de Bézier, não fará diferença alguma.

• Invariância a transformações afins de parâmetro. Novamente, interpolação linear é
invariante a transformações afins de parâmetro. E assim é, também, a curva de Bézier. Ou seja,
podemos definir uma curva de Bézier no intervalo [a,b] da seguinte maneira:

br
i (u) =

b−u
b−a

b(u)r−1
i +

u−a
b−a

b(u)r−1
i+1 . (3.27)

Esta propriedade é particularmente interessante para compor objetos com mais de uma curva
de Bézier que tenha alguma propriedade particular desejada.
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Figura 3.7 Curvas de Bézier: alguns exemplos. Note como a curva tende a assumir uma forma parecida
com a da poligonal de controle.

• Propriedade do invólucro convexo. Para t ∈ [0,1], bn(t) localize-se dentro ou na borda
do invólucro convexo da polígononal de controle. Uma revisão do invólucro convexo pode ser
encontrada no Capítulo 4.

• Interpolação do ponto inicial e final. A curva de Bézier passa obrigatoriamente pelos
pontos b0 e bn, com bn(0) = b0 e bn(1) = bn.

A Figura 3.7 mostra alguns exemplos de curvas de Bézier.

Considere o polinômio

Bn
i (t) =

(
n
i

)
t i(1− t)n−i. (3.28)

Então, fazendo B0
0(t) = 1 e Bn

j(t) = 0 para j /∈ {0, . . . ,n}, e dado que
(n

i

)
=

( n
i−1

)
+

(n−1
i−1

)
,

temos:

Bn
i (t) =

(
n
i

)
t i(1− t)n−i

=
(

n−1
i

)
t i(1− t)n−i +

(
n−1
i−1

)
t i(1− t)n−i

= (1− t)Bn−1
i (t)+ tBn−1

i−1 (t).

Ou seja,
Bn

i (t) = (1− t)Bn−1
i (t)+ tBn−1

i−1 (t). (3.29)
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Observe agora que:

n

∑
i=0

Bn
i (t) =

n

∑
i=0

(
n
i

)
t i(1− t)n−i

= [t +(1− t)]

= 1.

Ou seja,
n

∑
i=0

Bn
i (t)≡ 1. (3.30)

Os polinômios Bn
i (t) são chamados de polinômios de Bernstein e são fundamentais para o

desenvolvimento da teoria em cima de curvas de Bézier, como veremos a seguir. Uma leitura
mais aprofundada pode ser feita em [23].

A proposição a seguir faz a ligação entre polinômios de Bernstein e curvas de Bézier.

Proposição 3.1 (Relação entre polinômios de Bernstein e curvas de Bézier). Os pontos gerados
no algoritmo de Castlejau br

i (t) podem ser expressos em termos de polinômio de Bernstein de
grau r:

br
i (t) =

r

∑
j=0

bi+ j(t)Br
j(t), (3.31)

com r ∈ 0, . . . ,n e i ∈ 0, . . . ,n− r.

Demonstração. Na prova por indução, usaremos a definição recursiva para os pontos br
i (t) do

algoritmo de Casteljau e a recursão da equação (3.29):

br
i = (1− t)br−1

i + tbr−1
i+1

= (1− t)
i+r−1

∑
j=i

b jBr−1
j−i (t)+ t

i+r

∑
j=i+1

b jBr−1
j−i−1(t)

= (1− t)
i+r

∑
j=i

b jBr−1
j−i (t)+ t

i+r

∑
j=i

b jBr−1
j−i−1(t)

=
i+r

∑
j=i

b j[(1− t)Br−1
j−i (t)+ tBr−1

j−i−1(t)].

A aplicação da equação (3.29) completa a prova. Note que, dado que Bn−1
−1 = Bn−1

n = 0,
a equação (3.29) pode incluir também Bn

0 e Bn
n.
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Podemos escrever agora os pontos da curva em função dos pontos intermediários com
polinômios de Bernstein:

bn(t) =
n−r

∑
i=0

br
i (t)B

n−r
i (t). (3.32)

Em particular, para r = 0 temos:

bn(t) =
n

∑
i=0

biBn
i (t). (3.33)

Derivamos anteriormente algumas propriedades de curvas de Bézier geometricamente, agora
temos condições de constatá-las algebricamente e derivar novas propriedades.

• Invariância a transformações afins. A equação (3.30) e o fato de que as transformações
afins preservam combinação baricêntricas demonstram esta propriedade.

• Invariância a transformações afins de parâmetro. Algebricamente,

n

∑
i=0

biBn
i (t) =

n

∑
i=0

biBn
i (

u−a
b−a

). (3.34)

• Propriedade do invólucro convexo. Isto acontece porque os polinômios de Bernstein
são não-negativos e somam 1.

• Interpolação do ponto inicial e final. Isto é uma conseqüência da identidade

Bn
i (0) = δi,0, Bn

i (1) = δi,n, (3.35)

e a equação (3.30). A expressão δi, j é a função delta de Kronecker: ela é igual a 1 quando seus
argumentos conferem, e 0, caso contrário.

• Simetria. Como Bn
j(t) = Bn

n− j(1− t),

n

∑
j=0

b jBn
j(t) =

n

∑
j=0

bn− jBn
j(1− t). (3.36)

• Invariância a combinações baricêntricas. Considere α +β = 1, então:

n

∑
j=0

(αb j +βc j)Bn
j(t) = α

n

∑
j=0

b jBn
j(t)+β

n

∑
j=0

c jBn
j(t). (3.37)

Observe que podemos escrever qualquer curva de Bézier em termos de coordenadas ba-
ricêntricas. Bastando substituir t por u e 1− t por v nas equações acima, neste caso teríamos
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uma curva de Bézier definida na reta formada por dois pontos p1,p2, e a curva seria avaliada
para um ponto p = up1 + vp2 pertencente a esta reta.

3.6 Triângulos de Bézier

Triângulos de Bézier são uma extensão natural das curvas de Bézier. No lugar de mapear a
reta dos reais em uma curva, os triângulos de Bézier mapeiam um plano em uma superfície no
espaço. Mais detalhes do que será mostrado nesta seção podem ser encontrados em [11].

Os pontos de controle, agora, ficam localizados em uma estrutura triangular, e serão de-
notados por bi jk, com i + j + k = n, i, j,k ≥ 0. O valor de n novamente determina o grau da
superfície. Teremos um total de (n+1)(n+2)/2 pontos de controle para um triângulo de Bézier
de grau n. A fim de facilitar a notação, denotaremos todas as triplas (i, j,k), com i+ j+k = n, i,
|i|= n. Denotaremos e1 para a tripla (1,0,0), e2 para a tripla (0,1,0) e e3 para a tripla (0,0,1).
Um exemplo ilustrado de triângulo de Bézier pode ser encontrado na Figura 3.8.

Figura 3.8 Triângulo de Bézier: os pontos de controle e a superfície formada por eles. (Figura obtida
de Farin [18])

A idéia do algoritmo de Casteljau estendido é pegar um ponto u com coordenadas baricên-
tricas (u,v,w) em relação a um determinado triângulo, e um conjunto de pontos de controle bi

formando uma estrutura triangular de grau n. E interpolar sucessivamente os vértices de cada
triângulo 4bi+e1bi+e2bi+e3 da estrutura dos pontos de controle, com as coordenadas do ponto
u. Denotaremos bi também b0

i .
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Apresentaremos, a seguir, o algoritmo de Casteljau estendido.

Algoritmo 2: Algoritmo de Casteljau estendido
Entrada: Um conjunto de pontos de controle bi ∈E3 distribuídos em uma estrutura triangular;
|i|= n e um ponto em E2 com coordenadas baricêntricas u.
Saída: Um ponto bn

0 calculado com interpolações lineares sucessivas avaliadas em u.
EXTENDEDDECASTELJAU(bi, u)
(1) for r = 1 to n
(2) foreach |i|= n− r
(3) br

i = ubr−1
i+e1

+ vbr−1
i+e2

+wbr−1
i+e3

O ponto bn
0 avaliado com o parâmetro u é um ponto na superfície do triângulo de Bézier. A

superfície gerada variando u ao longo de todo o triângulo no domínio E2 se chama triângulo
de Bézier de grau n, ou simplesmente triângulo de Bézier, nós o denotaremos bn

0(t). Quando
não houver confusão denotaremos simplesmente bn. O algoritmo supracitado serve para obter
pontos desta superfície. Não obstante, os pontos intermediários também podem ser obtidos com
o algoritmo de Casteljau estendido, bastando salvá-los à medida que o algoritmo é executado.
Veja a Figura 3.9 para um exemplo ilustrado do algoritmo de Casteljau estendido. Um exemplo
de um passo simples do algoritmo: com n = 3, r = 1, e i = (2,0,0), obteríamos b2

000 = ub2
300 +

vb2
210 +wb2

201.

Figura 3.9 Algoritmo de Casteljau estendido: um ponto do triângulo de Bézier é gerado através de
sucessivas interpolações lineares. Esta figura particularmente representa uma cúbica.

Algumas propriedades dos triângulos de Bézier que podemos derivar do algoritmo esten-
dido de Casteljau:

• Invariância a transformações afins. O algoritmo faz apenas interpolações lineares su-
cessivas. E estas são invariantes a transformações afins.
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• Invariância a transformações afins de parâmetro. Esta propriedade é garantida, já que
uma reparametrização consiste em escolher um novo triângulo de base. Entretanto, nenhum
em particular foi especificado. Mais precisamente, um ponto u terá as mesmas coordenadas
baricêntricas u após uma transformação afim do triângulo de base.

• Propriedade do invólucro convexo. Garantida, já que para 0≤ u,v,w≤ 1 cada br
i é uma

combinação convexa dos br−1
i .

• Curvas das bordas. Para um triângulo de Bézier, estas curvas são determinadas pelos
pontos de controle localizados na borda (os que possuem no mínimo um 0 como índice). Por
exemplo, um ponto na curva bn(u,0,w) é gerado por

br
i (u,0,w) = ubr−1

i+e1
+wbr−1

i+e3
; u+w = 1,

que é exatamente uma curva de Bézier univariada estudada na Seção 3.5. Ou seja, as bordas de
um triângulo de Bézier de grau n são curvas de Bézier de grau n.

Os polinômios de Bernstein univariados são termos da expansão binomial de [t +(1− t)]n,
como visto na Seção 3.5. No caso bivariado, o polinômio de Bernstein é definido por 3

Bn
i (u) =

(
n
i

)
uiv jwk =

n!
i! j!k!

uiv jwk; |i|= n. (3.38)

Definimos Bn
i (u) = 0 se i, j,k < 0 ou i + j + k 6= n. Relembramos que i = (i, j,k), e então

nota-se que
(n

i
)

=
( n

i jk

)
, também chamado de coeficiente trinomial.

Os polinômios de Bernstein satisfazem a seguinte recursão:

Bn
i (u) = uBn−1

i−e1
(u)+ vBn−1

i−e2
(u)+wBn−1

i−e3
(u); |i|= n. (3.39)

Prova-se de maneira similar a da demonstração correspondente desenvolvida na Seção 3.5.
Basta levar em consideração a identidade:

(
n
i

)
=

(
n−1
i− e1

)
+

(
n−1
i− e2

)
+

(
n−1
i− e3

)
.

Os pontos intermediários br
i no algoritmo de Casteljau podem ser escritos em termos dos

polinômios de Berstein:
br

i (u) = ∑
|j|=r

bi+jBr
j(u); |i|= n− r. (3.40)

3Embora Bn
i pareça trivariado, não o é, pois u+ v+w = 1.
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Colocando r = n, constatamos que um triângulo de Bézier pode ser escrito em termos de
polinômios de Bernstein:

bn(u) = bn
0(u) = ∑

|j|=n
bjBn

j (u). (3.41)

Para provar (3.40), usamos indução, o algoritmo de Casteljau e a definição recursiva dos
polinômios de Bernstein:

br+1
i = ubr

i+e1
+ vbr

i+e2
+wbr

i+e3

= u ∑
|j|=r

bi+j+e1Br
j + v ∑

|j|=r
bi+j+e2Br

j +w ∑
|j|=r

bi+j+e3Br
j

= ∑
|j|=r+1

(
ubi+jBr

j−e1
+ vbi+jBr

j−e2
+wbi+jBr

j−e3

)

= ∑
|j|=r+1

bi+jBr+1
j (u).

Agora podemos generalizar a geração da curva para pontos intermediários também, como no
caso univariado, Seção 3.5:

bn(u) = ∑
|j|=n−r

br
j(u)Bn−r

j (u); 0≤ r ≤ n. (3.42)

Um assunto particularmente interessante para este trabalho é a derivada de um triângulo de
Bézier. No Capítulo 6 particularmente, usaremos um objeto constituído de vários triângulos
de Bézier, tal objeto denota-se splines de triângulos de Bézier, ou composição de retalhos de
triângulos de Bézier, ou simplesmente spline. A derivada do triângulo de Bézier é de funda-
mental importância para garantir condições de continuidade entre cada um dos triângulos de
Bézier que compõem o spline.

Quando falamos de "derivada de um triângulo de Bézier", estamos nos referindo à derivada
direcional. Sejam u1 e u2 dois pontos quaisquer no domínio. Então a diferença d = u2 −
u1 define um vetor (d,e, f ). Relembrando, da Seção 3.1, que um vetor possui a soma dos
coeficientes igual a zero, ou seja, d + e + f = 0. A derivada direcional de uma superfície em
x(u) com relação a d é dada por:

Ddx(u) = dxu(u)+ exv(u)+ f xw(u). (3.43)

Sendo xu,xv,xw a derivada parcial em relação à coordenada u,v e w respectivamente. Uma
interpretação geométrica: no domínio, desenha-se uma reta que passa em u e é paralela a d.
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Esta reta será mapeada a uma curva na superfície em questão. O vetor tangente em x(u) é a
derivada direcional desejada.

Note que a equação (3.43) tem caráter geral. Vamos derivar a equação para o caso particular
de triângulos de Bézier. Para isto vamos computar as derivadas parciais para um triângulo de
Bézier:

∂
∂u

b(u) =
∂
∂u ∑

|i|=n

n!
i! j!k!

uiv jwkbi

= n ∑
|i|=n

(n−1)!
(i−1)! j!k!

ui−1v jwkbi

= n ∑
|i|=n−1

(n−1)!
i! j!k!

uiv jwkbi+1 j k

= n ∑
|i|=n−1

bi+e1Bn−1
i (u).

Podemos usar este mesmo raciocínio para conseguir ∂
∂vb(u) e ∂

∂wb(u). Substituindo estes
valores na equação (3.43), obtemos:

Ddb(u) = n ∑
|i|=n−1

[dbi+e1 + ebi+e2 + f bi+e3 ]B
n−1
i (u). (3.44)

Simplificando:
Ddb(u) = n ∑

|i|=n−1
b1

i (d)Bn−1
i (u). (3.45)

Note que a equação (3.45) mostra que na borda, ou seja, quando u tem pelo menos uma das
coordenadas nulas, ex. (u,v,0), qualquer derivada direcional vai depender apenas dos pontos de
controles da borda e da fileira de pontos que vem logo após. Basta substituir na equação (3.45)
uma das coordenadas (u, v ou w) e seu respectivo índice (i, j ou k) por 0. A Figura 3.10 ilustra
este fato.

Considere agora que temos um spline com dois triângulos de Bézier de grau n e queremos
que eles sejam C0 ao longo da borda e12, veja na Figura 3.11. Temos dois triângulos, T e U .
Considere que o triângulo de Bézier associado a T tem pontos de controle bi, e o triângulo de
Bézier associado a U tem pontos de controle ci. Vamos considerar um ponto qualquer p que
esteja na borda em questão. As coordenadas de p em relação ao triângulo T são u = (b1,b2,b3),
e as coordenadas em relação ao triângulo U são ū = (b̄0, b̄1, b̄2). Os pontos nos triângulos de
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Figura 3.10 Derivadas na borda: qualquer derivada direcional de primeira ordem desta quártica, avali-
ada na borda, depende apenas das duas fileiras de pontos de controle indicadas.

Bézier correspondentes a p são:

bn(u) = ∑i+ j+k=n bi jk
n!

i! j!k!b
i
1b j

2bk
3;

cn(ū) = ∑i+ j+k=n ci jk
n!

i! j!k! b̄
i
0b̄ j

1b̄k
2;

(3.46)

Temos que:
p ∈ e12 → b̄0 = 0, b3 = 0, b̄1 = b1, b̄2 = b2. (3.47)

Queremos que o spline seja C0, então bn(u) = cn(ū), bn(b1,b2,0) = cn(0,b1,b2), b2 = 1−
b1, ∀b1 ∈ [0,1], ou seja:

∑
i+ j=n

bi j0
n!

i! j!
bi

1b j
2 = ∑

j+k=n
c0 jk

n!
j!k!

b̄ j
1b̄k

2 = ∑
i+ j=n

c0i j
n!

i! j!
bi

1b j
2, (3.48)

Como os polinômios de Bernstein geram uma base para os polinômios de grau n, podemos
concluir que a condição para C0 entre dois splines é:

bi j0 = c0i j,∀i+ j = n. (3.49)

Geometricamente, a condição C0 exige que as bordas, que são curvas de Bézier de grau n,
tenham os mesmos pontos de controle para os dois triângulos de Bézier, por conseguinte, sejam
idênticas. O que está totalmente de acordo com a intuição.
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Figura 3.11 Em busca de condições de continuidade entre dois triângulos de Bézier ao longo da aresta
e12.

Considere agora que desejamos que a condição C1 seja estabelecida ao longo da borda
e12. Primeiramente, a condição C0 precisa ser satisfeita, ou seja a condição expressa em (3.49)
acontece. Além disto, precisamos que qualquer derivada direcional na borda tenha o mesmo
valor para os dois triângulos de Bézier.

Note que as derivadas parciais das coordenadas de um vetor em relação a uma coorde-
nada baricêntrica são funções lineares, e então são constantes: no caso do vetor em T temos
(Db1,Db2,Db3), no caso do vetor em U temos (Db̄0,Db̄1,Db̄2). Da equação (3.44) achamos
a expressão da derivada direcional no ponto P de T e U . Em seguida, igualamos as duas
equações. Isto nos levará a:

∑
i+ j=d

bi+1 j 0Db1 +bi j+10Db2 +bi j 1Db3 = ∑
j+k=d

c1 j kDb̄0 + c0 j+1kDb̄1 + c0 j k+1Db̄2.

Usando (3.49) e reorganizando os termos, temos:

c1 i j =
(

Db1−Db̄1

Db̄0

)
bi+1 j 0 +

(
Db2−Db̄2

Db̄0

)
bi j+10 +

(
Db3

Db̄0

)
bi j 1; ∀i+ j = d−1. (3.50)

Acontece que os coeficientes da equação acima são exatamente as coordenadas baricêntricas
do vértice 0 em relação ao triângulo T , (α,β ,γ). A equação (3.50) toma a seguinte forma:

c1 i j = αbi+1 j 0 +βbi j+10 + γbi j 1; ∀i+ j = d−1. (3.51)

Ou seja, para a condição C1 ser satisfeita, geometricamente, temos que c1 i j,bi+1 j 0,bi j+10,bi j 1

sejam coplanares. Mas não só isso, é necessário também que o quadrilátero c1 i jbi+1 j 0bi j+10bi j 1

seja semelhante ao quadrilátero formado pelos vértices 0, 1, 2 e 3. A Figura 3.12 ilustra a
condição C1.
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Figura 3.12 Condição C1 satisfeita: os triângulos da borda são coplanares dois a dois, e os quadriláteros
formados são semelhantes. Figura obtida de Farin [18].





CAPÍTULO 4

Invólucros Convexos e Triangulações com CGAL

Neste capítulo, mostraremos a biblioteca de geometria computacional que possibilitou a ela-
boração deste trabalho, a Computational Geometry Algorithms Library (CGAL). Usaremos
CGAL para obter o invólucro convexo e uma triangulação de um conjunto de pontos, conceitos
fundamentais no tratamento de dados espalhados.

Apresentaremos a definição de invólucro convexo e de triangulação. Mostraremos sobre-
tudo como a biblioteca CGAL resolve o problema de obtê-los a partir de um conjunto de pon-
tos. Vez por outra, faremos referência a algum conhecimento específico da arquitetura da bib-
lioteca. Aconselhamos fortemente, ao leitor interessado na biblioteca e em sua arquitetura,
uma leitura mais aprofundada em Fogel & Teillaud e Fabri et al. [19, 17], para o leitor que se
interesse particularmente em triangulações aconselhamos Boissonnat et al. [4, 5]. Grande parte
das informações mostradas neste capítulo podem ser obtidas com mais detalhes no manual do
CGAL [9].

33
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4.1 A biblioteca CGAL

CGAL foi escrito em C++ e constitui-se de algumas partes:

A primeira são os kernels: que consistem em um conjunto de primitivas geométricas básicas
e imutáveis de tamanho constante, e um conjunto de operações definidas nestes objetos. Estes
objetos e funções são representados por uma classe parametrizada por templates de acordo
com a arquitetura do Standard Template Library (STL), aplicando o paradigma da progra-
mação genérica (para uma revisão do paradigma de programação genérica, uma leitura de
Musser & Stepanov [36] é aconselhável). Estes templates possibilitam uma flexibilidade e
adaptabilidade ímpar de tipos de dados, incluindo facilidades de computação exata, bastando
usar como parâmetro tipos básicos algébricos exatos (para mais detalhes sobre computação ex-
ata, ver Pion et. al. [32] e Eigenwillig et. al. [16]). CGAL, atualmente, possui vários kernels:
linear 2D, linear 3D, linear para dimensões arbitrárias, circular 2D. O circular 3D 1 está em
desenvolvimento.

Outras partes apresentam uma coleção de algoritmos e estruturas. Estes são parametriza-
dos por traits classes (para uma revisão ver Myers [37]) que definem uma interface entre as
estruturas de dados ou algoritmos e as primitivas geométricas. Em vários casos, as classes
dos kernels providas pela biblioteca CGAL podem ser usadas como traits classes para estes
algoritmos e estruturas de dados. Atualmente, a coleção de algoritmos e estruturas de dados in-
cluem, por exemplo: polígonos; estruturas de dados halfedge; superficies de poliedros; arranjo
de curvas; triangulação em 2D e 3D; malhas de superficies em geral e geradores, subdivisão
e parametrização de malhas; diagrama de Voronoi de pontos, disco e segmentos; operação
booleana de polígonos e poliedro; invólucro convexo; alpha shapes; algoritmos de optimiza-
ção; conjunto de pontos dinâmicos; árvores de segmentos e intervalos; kinetic data strucutes.
Uma característica ímpar da biblioteca CGAL é a preocupação em tratar todos os casos degen-
erados, com isso os algoritmos oferecidos são extremamente robustos e não falham em casos
onde a maioria das outras bibliotecas falhariam.

Uma última parte consiste em facilidades que não envolvem geometria, como por exemplo:
suporte a tipos algébricos diversos, extensões de STL para CGAL, iterators (também conhecido
como iteradores em português), circulators, handles, acesso privado a estruturas internas, ge-
radores de objetos, temporizadores, I/O, suporte a PostScript, cores, janelas, etc.

1O autor deste trabalho participou do aperfeiçoamento do kernel circular 2D e o desenvolvimento do circular
3D, no Institut de Recherche en Informatique et Automatique (INRIA).
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4.2 Invólucro Convexo

Definição 4.1 (Invólucro convexo, pontos extremos e conjunto fortemente convexo). Um con-
junto S ⊆ R2 é convexo se quaisquer dois pontos p,q formam um segmento s (ver a Seção 3.3
para uma revisão) também contido no conjunto S. O invólucro convexo de um conjunto S é o
menor conjunto convexo contendo S. O invólucro convexo de um conjunto de pontos P é um
polígono convexo com vértices em P. Um ponto em P é um ponto extremo (em relação a P) se
é um vértice do invólucro convexo de P. Um conjunto é dito fortemente convexo se consiste
apenas de pontos extremos.

O resto desta seção descreve as funções que CGAL provê para produzir invólucros convexos
em duas dimensões. Observe a Figura 4.1 representando o invólucro convexo de um conjunto
de pontos dado.

Figura 4.1 Invólucro convexo: em verde temos o conjunto de pontos, em vermelho os pontos extremos,
em violeta o próprio invólucro convexo.
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CGAL provê implementações de vários algoritmos clássicos para computar uma sequência
anti-horária de pontos extremos de um conjunto de pontos em duas dimensões. Os algoritmos
possuem complexidades assintóticas diferentes uns dos outros e requerem diferentes tipos de
primitivas geométricas. Torna-se então necessário, para o usuário, escolher o algoritmo que se
encaixe melhor com sua necessidade.

Cada função do invólucro convexo em CGAL apresenta a mesma interface. O usuário provê
um par de iteradores, first e beyond, um iterador de saída, result, e uma traits class, traits. Os
pontos dentro do intervalo [first, beyond) definem o conjunto de pontos cujo invólucro convexo
será computado. A seqüencia de pontos extremos é posta em ordem anti-horária começando
na posição do iterador result da entrada. As traits classes definem, para cada função, o tipo de
dado algébrico dos pontos e primitivas geométricas requeridas pelo algoritmo. Existe, para cada
função, uma interface default cujas traits classes não são mais necessárias, o próprio sistema
escolhe um kernel padrão como traits class para o usuário.

Dada uma seqüência de n pontos com h pontos extremos, a função convex_hull_2 usa
ou o algoritmo O(nh) sensível à saída de Bykat [6] (uma versão não-recursiva do algoritmo
quickhull [3]) ou o algoritmo de Akl e Toussaint, que tem complexidade O(n logn) no pior
dos casos. O algoritmo escolhido depende do tipo de iterador usado para especificar os pon-
tos de entrada. Estes dois algoritmos também estão disponíveis via as funções ch_bykat e
ch_akl_toussaint, respectivamente. Os algoritmos de varredura de Graham-Andrew [2, 34]
O(n logn) (ch_graham_andrew), Jarvis [27] O(nh) (ch_jarvis) e Eddy [15] (ch_eddy) O(nh),
que correspondem à versão bidimensional do quickhull, também estão disponíveis.

Em seguida, consideramos um exemplo da utilização de invólucros convexos em CGAL.
Um invólucro convexo é construído a partir de um conjunto de pontos lidos da entrada padrão,
usando-se da implementação do algoritmo de varredura de Graham-Andrew. O mesmo re-
sultado poderia ser obtido substituindo CGAL::ch_graham_andrew por CGAL::ch_bykat, por
exemplo, e então, mudando o algoritmo.
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#include <CGAL/Cartesian.h>

#include <CGAL/MP_Float.h>

#include <CGAL/ch_graham_andrew.h>

\\ Tipo de dado algebrico exato MP_Float

typedef CGAL::MP_Float NT;

\\ Kernel cartesiano linear

typedef CGAL::Cartesian<NT> Kernel;

\\ Um ponto bidimensional do kernel cartesiano

typedef CGAL::Point_2<Kernel> Point_2;

int main() {

\\ entrada e saidas padroes

CGAL::set_ascii_mode(std::cin);

CGAL::set_ascii_mode(std::cout);

\\ Pegando os dados da entrada padrao

\\ e declarando os tres iteradores necessarios:

\\ first, beyond e result

std::istream_iterator< Point_2 > first(std::cin);

std::istream_iterator< Point_2 > beyond;

std::ostream_iterator< Point_2 > result(std::cout,"\n");

\\ Calculando o involucro convexo

\\ com o algoritmo de varredura de Graham-Andrew

CGAL::ch_graham_andrew( in_start, in_end, out );

return 0;

}
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4.3 Triangulação

Definição 4.2 (Complexo de simplexos, triangulação e orientabilidade). Um complexo de sim-
plexos é um conjunto T de simplexos, tal que:

– qualquer face do simplexo em T é um simplexo em T

– dois simplexos em T são ou disjuntos ou dividem uma mesma sub-face.

A dimensão d de um complexo de simplexos é a dimensão máxima de todos os seus sim-
plexos. Um complexo de simplexos T é denominado puro se qualquer simplexo de T está
incluso em um simplexo de T com dimensão máxima. Dois simplexos em T com dimensão
máxima d são ditos adjacentes se eles dividem uma sub-face de dimensão (d− 1). Um com-
plexo de simplexos é conectado se a relação de adjacência define um grafo conectado sobre o
conjunto de simplexos de dimensão máxima de T . A união UT de todos os simplexos em T é
chamado de domínio de T . Um ponto p no domínio de T é dito singular se a sua vizinhança não
é nem uma bola topológica e nem um disco topológico. Uma triangulação bidimensional pode
ser descrita como um complexo de simplexos bidimensional puro, conectado e sem singulari-
dades. Pode-se atribuir a cada face da triangulação uma orientação que, a seu turno, induz uma
orientação das arestas incidentes à face. A orientação de duas face é denominada consistente
se elas induzem orientações opostas à aresta em comum. Uma triangulação é dita orientável
se a orientação de cada face pode ser escolhida de tal maneira que cada par de faces incidentes
tenham orientações consistentes.

A estrutura de dados envolvida nas triangulações de CGAL permite a representação da
combinatória de qualquer triangulação bidimensional orientável. A estrutura padrão leva em
consideração que a triangulação de fato está imersa no plano, permitindo a representação unica-
mente de triangulações planares. Entretanto, CGAL permite também que o plano esteja imerso
em espaços de dimensões maiores.

As triangulações em CGAL são triangulações completas. Isto significa que o domínio da
triangulação é o invólucro convexo de seus vértices. Entretanto, esta restrição não é importante,
pois qualquer triangulação planar pode ser convenientemente completada.

Uma triangulação 2D de CGAL pode ser vista como uma partição do plano cujas faces que
possuem tamanho limitado são triângulos e cobrem a região formada pelo invólucro convexo.
A única face de tamanho ilimitado desta partição é o próprio complemento do invólucro con-
vexo. Em muitas aplicações, tais como a hierarquia de Kirkpatrick ou a construção incremental
de Delaunay, é conveniente tratar somente com faces triangulares. Conseqüentemente, um vér-
tice fictício, chamado de vértice infinito é adicionado à triangulação. Junto com este vértice,
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também torna-se necessária a inclusão de arestas infinitas e faces infinitas. Cada aresta infinita
é incidente ao vértice infinito e a um vértice do invólucro convexo. Por sua vez, cada face
infinita é incidente ao vértice infinito e a uma aresta do invólucro convexo. A Figura 4.2 ilustra
este conceito.

Com isso, cada aresta da triangulação é incidente a exatamente duas faces, e o conjunto
das faces de uma triangulação é topologicamente equivalente a uma esfera bidimensional. Esta
característica se estende a triangulações de dimensões mais baixas, acontecendo também em
casos degenerados ou quando os triângulos possuem menos de três vértices. Incluindo as faces
infinitas, uma triangulação unidimensional é um anel de arestas e vértices topologicamente
equivalentes a uma 1-esfera. Uma triangulação 0-dimensional, cujo o domínio é reduzido a um
único ponto, é representado por dois vértices topologicamente equivalentes a uma 0-esfera.

Note que o vértice infinito não tem nenhuma coordenada significativa e nenhum predicado
geométrico pode ser aplicado nele. Conseqüentemente, isto também acontece para arestas
infinitas e faces infinitas.

Figura 4.2 Triangulação: vértices infinitos, arestas infinitas e faces infinitas.

Triangulações em CGAL não são implementadas como uma nova camada na estrutura de
dados de um mapa planar, pois uma triangulação “grosso modo” é um conjunto de faces trian-
gulares cuja complexidade de espaço para cada face é O(1). CGAL utiliza uma representação
interna própria baseada em faces e vértices no lugar de arestas. Este tipo de representação
economiza memória e resulta em algoritmos mais rápidos [5].

Os elementos básicos da representação, como já dito, são vértices e faces. Cada face trian-
gular possibilita o acesso aos seus três vértices incidentes e às suas três faces adjacentes. Cada
vértice possibilita o acesso direto a uma de suas faces incidentes, e começando por esta, a uma
lista de faces incidentes.

Os três vértices de uma face são indexados por 0, 1 ou 2 em ordem anti-horária. Os vizinhos
de uma face também são indexados por 0, 1 ou 2 de tal maneira que a face vizinha indexada
por i é oposta ao vértice indexado por i (o nome da função é neighbor(i)). Veja a Figura 4.3, as
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funções ccw(i) e cw(i) computam respectivamente (i+1) e (i−1) módulo 3.

As arestas não são representadas explicitamente, elas estão representadas implicitamente
pela relação de adjacência entre duas faces. Cada aresta possui duas representações implícitas:
a aresta de uma face f que é oposta a um vértice indexado por i, e também como a aresta
adjacente de um neighbor(i) de f.

Figura 4.3 Triangulação: vértices e faces vizinhas.

As classes da triangulação 2D de CGAL oferecem funcionalidades de alto nível, tais quais:
localização de um ponto qualquer na triangulação, inserção ou remoção de vértices, entre ou-
tras. Elas são desenvolvidas em uma camada acima da camada de estruturas de dados (esta que
se denota estrutura de dados da triangulação). A estrutura de dados da triangulação pode ser
vista como um contêiner de faces e vértices pertencentes à triangulação. Esta estrutura cuida,
também, de todos os aspectos combinatórios da triangulação.

Esta separação entre o aspecto geométrico e a parte combinatória é refletida na arquitetura
de software pelo fato das classes serem parametrizadas por dois templates:

• O primeiro parâmetro consiste na traits class geométrica. A traits class provê primi-
tivas (pontos, segmentos e triângulos) para a triangulação e operações elementares (predicados
e construções) sobre elas.
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• O segundo parâmetro consiste na estrutura de dados da triangulação. Esta estru-
tura define os tipos usados para representar faces e vértices na triangulação, assim como tipos
adicionais (handles, iteradores e circulators) para acessar e visitar vértices e faces.

CGAL provê a classe Triangulation_data_structure_2<Vb,Fb> como um modelo padrão
de estrutura de dados da triangulação. A classe Triangulation_data_structure_2<Vb,Fb> pos-
sui dois parâmetros templates que consistem em uma classe representando vértices e outra
representando faces. CGAL define concepts (um concept nada mais é do que um modelo
com várias assinaturas de funções que a classe parâmetro precisará implementar para prover
as funcionalidades necessárias à classe Triangulation_data_structure_2<Vb,Fb>) para estes
templates e modelos padrões para os concepts. As classes de base do vértice e da face usam
como parâmetro a traits class geométrica, isto permite que elas tenham conhecimento sobre as
primitivas geométricas da triangulação. Estas classes de base oferecidas pelo CGAL podem
ser substituídas por classes definidas pelo usuário, bastando o usuário tomar cuidado para que
todas as assinaturas do concept sejam implementadas. Uma utilidade clara desta flexibilidade
é adicionar ao vértice e à face parâmetros que não estão sob o controle de CGAL (por exem-
plo, cores, coeficientes, aproximações, entre outros). No caso particular deste trabalho, esta
flexibilidade foi fundamental para poder implementar o método descrito no Capítulo 6, por
exemplo.

A Figura 4.4 ilustra a arquitetura do pacote de triangulação 2D de CGAL, mostrando as três
camadas: classes de base, estrutura de dados da triangulação e a triangulação.

Em seguida, mostraremos um exemplo de programa usando CGAL que cria uma triangu-
lação 2D a partir de pontos lidos de um arquivo, e escreve os pontos que estão localizados
no invólucro convexo da triangulação. Usaremos o kernel padrão de CGAL para computação
exata como traits class geométrica: Exact_predicate_inexact_constructions_kernel.

#include <CGAL/Exact_predicates_inexact_constructions_kernel.h>

#include <CGAL/Triangulation_2.h>

\\ Kernel cartesiano linear exato

struct K : CGAL::Exact_predicates_inexact_constructions_kernel {};

\\ Triangulacao parametrizada pelo kernel exato

typedef CGAL::Triangulation_2<K> Triangulation;

\\ O tipo do circulator de vertices

typedef Triangulation::Vertex_circulator Vertex_circulator;
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\\ O tipo do ponto da triangulacao

typedef Triangulation::Point Point;

int main() {

\\ Entrada com os pontos

std::ifstream in("data/triangulation.cin");

std::istream_iterator<Point> begin(in);

std::istream_iterator<Point> end;

\\ Declaracao da triangulacao

Triangulation t;

\\ Inserindo os pontos da entrada

t.insert(begin, end);

\\ Percorrendo os vertices incidentes ao vertice infinito

\\ ou seja os vertices do involucro convexo

Vertex_circulator vc = t.incident_vertices(t.infinite_vertex()),

done(vc);

if (vc != 0) {

do {

std::cout << vc->point() << std::endl;

} while(++vc != done);

}

return 0;

}
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Figura 4.4 Arquitetura de software das triangulação de CGAL.





CAPÍTULO 5

Métodos de Interpolação de Dados Espalhados 2D

Este capítulo tem como objetivo apresentar as técnicas mais tradicionais de interpolação de
dados espalhados aceitos na comunidade científica. Em específico, estamos interessados em
revisar as técnicas de interpolação no caso onde temos dados independentes 2D e um escalar
como dado dependente. Mostraremos cada técnica em si e suas características. Uma revisão de
todos estes métodos pode ser encontrada em Nielson [40].

Nós podemos representar os dados, para o problema da interpolação bidimensional, como
(xi,yi,Fi), i = 1, . . . ,N onde pi = (xi,yi) representa os dados independentes e Fi os dados de-
pendentes. Esta distribuição de dados acontece freqüentemente na ciência, em particular na
medição da densidade mineral óssea, dados a idade e o peso. Para analisar ou visualizar as re-
lações implicadas pelos dados, podemos obter uma função de modelagem matemática, F(x,y),
tal que F(xi,yi) = Fi. Obter tal função corresponde ao problema da interpolação. O fato dos
dados independentes serem 2D e espalhados ao longo do espaço induz a denominação mais
completa do problema: interpolação de dados espalhados 2D ou interpolação de dados deses-
truturados 2D.

Estudar as relações entre as variáveis peso e idade em conjunto à densidade mineral óssea,
naturalmente, remonta a interpolar tais dados. Note que a interpolação de dados espalhados
2D é exatamente o problema envolvido neste trabalho. Por conseguinte, estudar o que se há na
ciência para a resolução deste problema é fundamental.

5.1 Características de uma Interpolação

Esta seção mostrará as características pelas quais um método de interpolação pode ser admitido.
Determinados problemas de interpolação necessitam de qualidades específicas. E, baseado
nisto, pode-se escolher uma técnica em detrimento de outra.

45
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Em particular, neste capítulo, as características que consideramos relevantes a serem inves-
tigadas são:

• C1. Uma função/superfície F(x,y) é dita C1 se e somente se a sua derivada em cada
ponto do domínio de F for contínua. Esta característica se expressa em vários problemas da
física, tais quais a distribuição de energia em uma fornalha, hidrodinâmica de fluidos, entre
outros. Quando um fenômeno físico não obedece à continuidade C1, no ponto onde há a des-
continuidade, é razoável pensar que algum fator externo ou erro, aconteceu na observação.
Por exemplo, se o valor da BMD L2–L4 abruptamente mudar a sua taxa de variação ao longo
do tempo, no ponto onde este fenômeno ocorre, há interferência de fatores externos (tumor,
mudança na dieta, adoção de remédios, e outros). Baseado nisto, consideraremos escolher,
como método de interpolação para o nosso trabalho, aquele que forneça esta característica.

• C2. Uma função/superfície F(x,y) é dita C2 se e somente se a sua segunda derivada em
cada ponto do domínio de F for contínua. Esta característica é interessante para os fenômenos
físicos que exigem uma continuidade da curvatura de F , visto que a mesma depende da segunda
derivada. Inobstante a importância desta característica para certos fenômenos físicos, no caso
particular deste trabalho, ela não será considerada como uma pré-condição. Não há indícios
suficientes para que se assuma este comportamento na densidade óssea em relação ao peso e à
idade.

• Não-negatividade. A não-negatividade significa simplesmente que para cada ponto p do
domínio de F , F(p) ≥ 0, caso os pontos de entrada pi tenham suas ordenadas maiores que 0.
Uma quantidade relevante de problemas demandam tal característica. Um exemplo é o deste
trabalho. Não faz sentido físico que, para qualquer pessoa, sua densidade mineral óssea seja
inferior a 0. Uma maneira simples de modificar um método qualquer para que este passe a ser
não-negativo é construir uma função G a partir da função F da seguinte maneira:

{
se F(x)≥ 0, G(x) = F(x),
se F(x) < 0, G(x) = 0.

Entretanto não se pode dizer que G terá as mesmas propriedades de F , por exemplo, con-
tinuidade C1.

• Localidade. Uma função/superfície F é dita local se, para determinar o valor em um
ponto p do domínio, ela dependa apenas dos pontos (xk,yk,Fk) que estejam mais próximos de
p. Em geral, a performance melhora para métodos locais. No caso específico do nosso trabalho,
é razoável assumir que o método de interpolação dos dados da densidade óssea seja local.



5.2 INTERPOLAÇÃO LINEAR POR PARTES 47

• Rápido. Se é possível usar o método de interpolação em um conjunto de mais de 10,000
pontos para obter F em alguns minutos usando-se um computador convencional, dizemos que
o método de interpolação é rápido. Admitimos que esta característica não é suficientemente
precisa, entretanto algumas interpolações enfrentam dificuldades em conjuntos de pontos infe-
riores a 1,000. O que queremos salientar é esta disparidade que existe entre certos métodos e
outros. Não julgamos necessário, neste trabalho, avaliar os métodos em termos de complexi-
dade computacional. Entretanto mais detalhe sobre esta questão pode ser obtido em [41, 40]. A
cardinalidade do conjunto de dados da densidade mineral óssea ultrapassa 10,000 e o método
que usamos para tratar estes dados interpola várias vezes o conjunto de dados (evidentemente,
em cada uma das interpolações, o conjunto de dados é ligeiramente modificado de acordo com
a metodologia, ver capítulo Capítulo 7). Em face disto, um método de interpolação rápido
torna-se relevante para o trabalho.

Estas características serão apresentadas para cada interpolação introduzida neste capítulo.
Para efeitos de apresentação, informaremos quais delas estão presentes através de uma tabela.
O leitor que se interessar apenas pelo método que usamos para interpolar os dados da densidade
mineral óssea, pode olhar diretamente o capítulo Capítulo 6.

5.2 Interpolação Linear por Partes

A interpolação linear por partes é o método mais simples com F contínuo (C0). Todos os pontos
de F são interpolações lineares de um triângulo local. Os passos são:

1) Triangularizar o domínio Ω composto pelos pontos de entrada.
2) Dado um ponto p : (x,y) a ser interpolado. Determine o triângulo T de Ω com vértices Va,

Vb e Vc, cujo o ponto p ∈ T . Note que os valores F(Va), F(Vb) e F(Vc) já são fornecidos na
entrada.

3) Ache as coordenadas baricêntricas (α,β ,γ) de p em relação T .
4) Faça F(p) = αF(Va) + βF(Vb) + γF(Vc). E F(p) é a ordenada de p na superfície inter-

polante; o ponto é (x,y,F(p)). Veja a Figura 5.1.

A Tabela 5.1 mostra as características do método de interpolação linear por partes.

Tabela 5.1 Características da interpolação linear por partes.
C1 C2 Local Rápida Não-negativa
# # ! ! !
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Figura 5.1 Interpolação linear por partes: cálculo da ordenada F(p).

5.3 Método de Shepard

O método de Shepard é um dos mais básicos na literatura científica. A abordagem consiste
em considerar que o valor de F em um dado ponto p depende de todos os pontos (xi,yi,Fi) da
entrada, sendo que esta dependência é inversamente proporcional ao quadrado da distância ao
ponto p. Ou seja:

F(p) =
∑N

i=1
Fi

‖p−pi‖2

∑N
i=1

1
‖p−pi‖2

, se p 6= pi; F(pi) = Fi. (5.1)

Neste caso não é preciso achar coordenadas baricêntricas ou triangularizar o domínio. Basta
calcular o F(p) usando (5.1). Apesar de relativamente simples, este método têm um defeito que
o inviabiliza na prática: ele não reproduz nenhuma propriedade da superfície local implicada
pelos dados. Isto acontece porque, ao calcular as derivadas parciais de (5.1) em relação a x e y
em cada ponto do domínio Ω temos:

∂F
∂x

(pi) =
∂F
∂y

(pi) = 0, i = 0, . . . ,N.

Os pontos críticos da superfície induzida por (5.1) estão localizados exatamente nos pontos pi.
Veja a Figura 5.2.

A Tabela 5.2 a seguir mostra as características do método de Shepard.

Tabela 5.2 Características do método de Shepard.
C1 C2 Local Rápida Não-negativa
! ! # ! !
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Figura 5.2 Método de Shepard: os pontos críticos estão localizados em pi, não reproduzindo assim as
propriedades da superfície local induzida pelos dados. (Figura derivada de Wixom e Gordon [38])
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5.4 Método de Shepard Quadrático Modificado

Franke e Nielson [43] desenvolveram uma modificação no método Shepard, eliminando sua
maior deficiência: a não representatividade da superfície local induzida pelos pontos pi da
entrada. Este método é chamado Shepard quadrático modificado.

Primeiramente, o método modifica a função peso ‖p− pi‖ para incorporar uma aproxi-
mação global, e substitui Fi por uma aproximação local Qi(x,y). E então o método tem a forma
geral:

Q(p) =
∑N

i=1
Qi

ρi2(p)

∑N
i=1

1
ρi2(p)

,

com
1

ρi(p)
=

(Rw−‖p−pi‖)+
Rw‖p−pi‖

para alguma constante Rw. A função ()+, neste caso, denota a potenciação truncada, segue
então que o peso é nulo para distâncias maiores que Rw. As funções Qi(p) são polinômios
quadráticos, obtidos através da aplicação do método dos mínimos quadrados com peso e restri-
tos ao valor de Fi em pi. Os pesos do método dos mínimos quadrados, neste caso, assumem
a mesma forma da função peso do interpolante, mas com Rw substituído por um outro valor
Rq. Uma descrição formal do método consiste em selecionar primeiramente Nq e Nw a fim de
definir:

1
ρi(p) = (Rw−‖p−pi‖)+

Rw‖p−pi‖ , Rw = D
2

√
Nw
N ,

1
µi(p) = (Rq−‖p−pi‖)+

Rq‖p−pi‖ , Rw = D
2

√
Nq
N

onde
D = max

i, j
‖pi−p j‖

e os valores padrão de Nq e Nw são 54 e 27 respectivamente. Em seguida resolvemos o seguinte
problema de mínimos quadrados:

ak j , j = 2, . . . ,6
N

∑
i=1,i6=k

1
µ2

i (xk,yk)
[ fk +ak2(xi− xk)+ak3(yi− yk)+

ak4(xi− xk)2 +ak5(yi− yk)2 +ak6(xi− xk)(yi− yk)− fi]2.

para, assim, definir

Qk(x,y) = fk +ak2(x− xk)+ak3(y− yk)+ak4(x− xk)2+

+ak5(y− yk)2 +ak6(x− xk)(y− yk)− fi, k = 1, . . . ,N.
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Com isto, a definição do interpolante Q(p) está completa. E basta avaliar Q(p) para obter
o valor da ordenada da superfície resultante no ponto p. Note que a função é determinada
localmente, a influência de qualquer ponto não ultrapassa a distância Rw +Rq para cada ponto
da entrada.

A Tabela 5.3 mostra as características do método de Shepard quadrático modificado.

Tabela 5.3 Características do método de Shepard quadrático modificado. Não se pode garantir que
Qi(x,y) seja maior que 0.

C1 C2 Local Rápida Não-negativa
! ! ! ! #

5.5 Função de Distância com Splines Cúbicos

Este método, relativamente simples, pode ser encontrado com mais detalhes em Nielson [39].
Ele consiste em achar uma função:

F(p) =
N

∑
i=1

ci‖p−pi‖3 +a+bx+ cy,

chamada de função de distância que modela a superfície que interpola os dados. Os coefi-
cientes são encontrados impondo as condições de uma interpolação. Isto pode ser traduzido na
resolução do seguinte sistema linear:




1 p1

‖pi−p j‖3 1 p2

· · · · ·
1 pN

1 1 1 0 0
pt

1 pt
2 pt

N 0 0







c1

c2

·
cN

a
b
c




=




F1

F2

·
FN

0
0
0




(5.2)

Para a implementação deste método é necessária apenas uma rotina para resolver um sis-
tema linear de equações. Contanto que pi, i = 1, . . . ,N sejam distintos, a matriz de coeficientes
de (5.2) é não-singular, e, portanto, o sistema pode ser resolvido.

Entretanto, resolver um sistema de equações lineares é um processo lento, e dificilmente é
possível obter resultados para conjunto de dados com N = 1000 em questões de minutos. A
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estabilidade numérica dos resultados também é baixa, e caso se use computação exata (ver [32]
para uma pequena releitura do conceito de computação exata) para contrabalancear este efeito,
o tempo de execução torna-se um problema ainda maior. Em contrapartida, para conjuntos de
dados com cardinalidade por volta de 500, este método é viável, e gera uma superfície suave.

A Tabela 5.4 mostra as características do método da função de distância usando splines
cúbicos. Apesar de uma suavidade garantida, este método é inviável para conjuntos de dados
grandes (> 1000).

Tabela 5.4 Características do método da função de distância usando splines cúbicos.
C1 C2 Local Rápida Não-negativa
! ! # # #

5.6 Método Multi-quádrico

Este método, como o anterior, faz parte dos métodos que usam função de distância. Neste caso,
a função a ser encontrada é:

F(p) =
N

∑
i=1

ci

√
R2 +‖p−pi‖,

Os requisitos de interpolação geram o seguinte sistema de equações lineares:

( √
R2 +‖pi−p j‖

)



c1

c2

·
cN


 =




F1

F2

·
FN


. (5.3)

O usuário precisa prover o valor de R2. No caso de dados bivariados, como são os deste tra-
balho, Carlson & Foley estudaram os valores interessantes que R2 pode assumir e suas conse-
qüências em [7]. Este método usa exatamente a mesma abordagem da Seção 5.5, sendo assim,
as qualidades e contrapartidas são idênticas, valendo apenas escolher aquele que demonstrar
ser o melhor para o caso particular do conjunto de dados em questão.

A Tabela 5.5 mostra as características do método multi-quádrico.
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Tabela 5.5 Características do método multi-quádrico. Semelhantes às do método da função de distância
usando splines cúbicos.

C1 C2 Local Rápida Não-negativa
! ! # # #

5.7 Método da Rede de Norma Mínima

Este método, consideravelmente mais complicado que os supracitados, consiste em três passos:

1. Triangularizar o domínio Ω composto pelos pontos de entrada.
2. Computar uma rede de curvas interpolantes definidas ao longo das arestas, considerando um

certo critério de otimização.
3. Completar o espaço “vazio” entre as curvas interpolantes com uma superfície de domínio

triangular que preserve a continuidade C1 entre as bordas.

Para o primeiro passo, veja o Capítulo 4. Em seguida, no segundo passo, a rede de curvas
é construída, cada curva sendo splines cúbicos. Estes polinômios de grau 3 definidos ao longo
das arestas são as únicas curvas que minimizam

∫ b

a
[F ′′(x)]2dx

sujeito aos requisitos da interpolação. Esta função é considerada uma maneira de quantificar a
suavidade de uma determinada curva. No caso particular do método da rede de norma mínima,
a quantidade

ρ(F) = ∑
i j∈Ne

∫

ei j

(
d2F
de2

i j

)2

dsi j

é minimizada. Neste caso, dsi j representa o diferencial do tamanho do arco no segmento ei j e
Ne = [i j ou ji (mas não os dois): a aresta que vai de Vi a V j na triangulação]. Mais detalhes
sobre estas funções de otimização e seus significados podem ser obtidos em Nielson [38].
Finalmente, para o terceiro passo, uma rede cúbica por partes é construída resolvendo-se um
sistema linear esparso de equações 2N×2N. A Figura 5.3 ilustra os três passos deste método.

Este método, apesar de otimizar a suavidade da superfície gerada, também precisa resolver
um sistema de equações que depende linearmente de N, e, portanto, é lento.

A tabela 5.6 mostra as características do método da rede de norma mínima.
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Figura 5.3 Método da rede de norma mínima: os três passos do método de interpolação. (Figura
derivada de Nielson [38])



5.8 TABELA GERAL 55

Este método pode ser estendido a fim de torná-lo não-negativo, tomando cuidado com as
cúbicas localizadas nas arestas. Refaz-se um novo sistema de equações lineares com restrições,
o que caracteriza um problema de programação linear.

Tabela 5.6 Características do método da rede de norma mínima.
C1 C2 Local Rápida Não-negativa
! # # # #

5.8 Tabela Geral

Em seguida, apresentamos a Tabela 5.7 formada pelas entradas das seções 5.2 a 5.7. O leitor,
neste momento, é convidado a comparar as qualidades de cada método. É importante notar que
várias outras características existem, e qualquer comparação que se faça na tabela abaixo levará
em consideração apenas as características mais importantes para este trabalho em particular.

Tabela 5.7 Tabela comparativa dos métodos mostrado neste capítulo.
Método C1 C2 Local Rápida Não-negativa

Seção 5.2 # # ! ! !
Seção 5.3 ! ! # ! !
Seção 5.4 ! ! ! ! #
Seção 5.5 ! ! # # #
Seção 5.6 ! ! # # #
Seção 5.7 ! # # # #

No caso específico do nosso experimento, é necessário um método de interpolação que
possua no mínimo as seguintes características: C1, local, rápido e não-negativo. O próximo
capítulo detalhará o método que nós usamos para interpolar os dados da densidade mineral
óssea que, naturalmente, satisfaz a todas as características citadas neste parágrafo. Nós acon-
selhamos que o leitor faça uma revisão da Seção 3.6 antes de seguir a leitura deste trabalho.





CAPÍTULO 6

Descrição do Método de Kong-Ong-Saw

Apresentaremos, neste capítulo, o método que usamos para interpolar os dados da densidade
mineral óssea: o método de Kong-Ong-Saw. Qualquer informação deste capítulo, salvo algu-
mas demonstrações, pode ser encontrada em Kong et al. [29]. Para uma revisão do problema
geral "interpolação de dados espalhados 2D" olhar o Capítulo 5.

Este método de interpolação de dados espalhados 2D é recente (2004) e foi apresentado na
WSCG’2004. É um método que goza de boa parte das qualidades citadas no Capítulo 5, entre
elas: C1, não-negativo, local e rápido. Pode ser estendido para aceitar também restrição a um
polinômio de grau 3, ou seja, ficar acima ou abaixo deste polinômio para qualquer valor de
(x,y). Tal extensão pode ser encontrada originalmente em Kong et al. [29].

De maneira simplista, o método consiste em triangularizar o domínio dos pontos (considere
reler o Capítulo 4 para uma revisão), estimar as derivadas destes pontos e ajustá-las a fim
de satisfazer algumas propriedades especiais. Em seguida, construir um spline formado por
três triângulos de Bézier (detalhes sobre a matemática destes objetos podem ser encontrados
no Capítulo 3) para cada face, e, finalmente, "colá-los" de tal maneira a deixar o grupo de
splines suave. O resto do capítulo detalhará cada um destes passos.

6.1 Estimativa de Derivadas Parciais

O método de Kong-Ong-Saw exige, inicialmente, que cada ponto tenha o valor de sua derivada
parcial em relação a x e em relação a y calculados. Ou seja, é necessário, como um primeiro
passo, estipular as derivadas em cada ponto.

Iremos adotar o método de Goodman et al. [26] que foi o adotado no trabalho original de
Kong et. al. [29]. Os principais atributos são: o fato de ser local, simples e rápido (o que não
acontece no método dos mínimos quadrados, por exemplo).

Problema. Dados n pontos (xi,yi,zi) pertencentes a uma superfície funcional z = f (x,y)
desconhecida, achar valores (pxi, pyi) que se aproximem de ∂

∂x f (xi,yi) e ∂
∂y f (xi,yi).

57



58 CAPÍTULO 6 DESCRIÇÃO DO MÉTODO DE KONG-ONG-SAW

Para resolver este problema, o método assume que as derivadas parciais da função f vão
depender apenas dos vértices mais próximos. A idéia é que f , sob tais condições, seja o mais
regular possível.

O método consiste nos seguintes passos:

1) Remova todos os vértices repetidos.
2) Determine uma triangulação T para o conjunto de pontos p(xi,yi,zi) restantes projetado no

plano xy e associe cada ponto p ao vértice vi da triangulação.
3) Para cada face de T ache: a inclinação do plano em relação a x e y, (gx,gy) e o inverso

da área do triângulo, λ . Considerando que a face é formada pelos vértices: (xa,ya,za),
(xb,yb,zb) e (xc,yc,zc), temos:

α = (yb− ya)(zc− za)− (yc− ya)(zb− za),
β = (yc− ya)(zb− za)− (xb− xa)(zc− za),
γ = (xb− xa)(yc− ya)− (xc− xa)(yb− ya),

(gx,gy) = (−α
γ ,−β

γ ),

λ = 2
|γ | .

(6.1)

4) Para cada vértice vi da triangulação considere todas as m faces incidentes, e obtenha pxi, pyi
da seguinte forma:

pxi =
∑m

j=1 gx jλ j

∑m
j=1 λ j

, pyi =
∑m

j=1 gy jλ j

∑m
j=1 λ j

. (6.2)

Interessante notar que o algoritmo acima considera os triângulos de menor tamanho mais
representativos para a estimativa das derivadas em seus vértices, o que está perfeitamente de
acordo com a intuição. Outra coisa a notar é que somente os triângulos incidentes a um vértice
são considerados na estimativa da derivada do mesmo. É possível relaxar esta propriedade e
considerar triângulos mais distantes para a estimativa da derivada, entretanto a propriedade de
localidade seria progressivamente enfraquecida.

6.2 Continuidade C1 entre Triângulos de Bézier Adjacentes

Vamos fazer uma breve revisão da Seção 3.6 para o caso particular de triângulos de Bézier
cúbicos, mudando ligeiramente a notação para ficar mais adequada ao contexto (pontos serão
expressos por letras maiúsculas, por exemplo). Seja T um triângulo de Bézier no plano xy com
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vértices V1, V2 e V3, então qualquer ponto V no triângulo pode ser expresso por:

V = uV1 + vV2 +wV3,

u+ v+w = 1, u,v,w≥ 0.

Um triângulo de Bézier cúbico S em T é definido por:

S(u,v,w) = ∑i+ j+k=3 bi, j,k
3!

i! j!k!u
iv jwk

u+ v+w = 1, u,v,w≥ 0,

com bi, j,k sendo a ordenada (a terceira coordenada, também chamada de altura) dos pontos
de controle Bi, j,k de S. Note que S interpola b3,0,0, b0,3,0 e b0,0,3 nos vértices V1,V2,V3 de
T respectivamente, já que as coordenadas baricêntricas destes vértices são (1,0,0), (0,1,0) e
(0,0,1). As ordenadas bi, j,k (com exceção de b1,1,1) denotam-se ordenadas de Bézier da borda
e a ordenada b1,1,1 denota-se ordenada de Bézier interna. Quando estivermos referenciando
triângulos de Bézier, no resto do capítulo, estaremos fazendo alusão ao triângulo de Bézier
funcional. Triângulo de Bézier funcional consiste simplesmente em um triângulo de Bézier
cujos os pontos de controle estão distribuídos da seguinte maneira no plano xy:

Vi jk =
(

i
n
,

j
n
,

k
n

)
, i+ j + k = n,

em coordenadas baricêntricas. Veja a Figura 6.1 para uma ilustrção. As ordenadas da borda que

Figura 6.1 Coordenadas de um triângulo de Bézier funcional.

não são vértices ficam determinadas pelas derivadas direcionais de primeira ordem ao longo da
aresta em questão, ∂S

∂ei j
. Esta derivada direcional, dado que temos as derivadas parciais em
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relação a x, ∂S
∂x , e y, ∂S

∂y , nos vértices V1 e V2, pode ser determinada da seguinte maneira:

∂S
∂ei j

(Vi) = (x j− xi)
∂S
∂x

(Vi)+(y j− yi)
∂S
∂y

(Vi). (6.3)

Note que é nesta parte que as estimativas de derivadas feita na Seção 6.1 tornam-se importantes.
As ordenadas de Bézier podem ser obtidas, por exemplo, da seguinte maneira:

b2,1,0 = S(V1)+
1
3

∂S
∂e12

(V1), b2,0,1 = S(V1)+
1
3

∂S
∂e13

(V1), (6.4)

Veja as Figuras 6.2 e 6.3 para uma compreensão da notação usada nesta seção.

Figura 6.2 Notação no triângulo.

Considere dois triângulos de Bézier cúbicos adjacentes com uma mesma aresta em T .
Mostraremos, a seguir, dois conjuntos de condições para que a continuidade C1 ao longo da
aresta em comum seja estabelecida.

• O primeiro conjunto corresponde às condições suficientes e necessárias apresentadas no
final da Seção 3.6. Sejam 4V1V2V3, 4W1W2W3 dois triângulos no plano xy com V2 = W3

e V3 = W2. Suponha que os triângulos de Bézier cúbicos possuem ordenadas bi, j,k e ci, j,k

respectivamente (veja Figura 6.3). Estes dois triângulos de Bézier possuem a mesma curva de
Bézier da borda V2 V3, ou seja, b0,0,3 = c0,3,0, b0,1,2 = c0,2,1, b0,2,1 = c0,1,2 e b0,3,0 = c0,0,3.
Então as condições suficientes e necessárias para a continuidade C1 entre os dois triângulos de
Bézier são:

c1,0,2 = αb1,2,0 +βb0,3,0 + γb0,2,1, (6.5)

c1,1,1 = αb1,1,1 +βb0,2,1 + γb0,1,2, (6.6)

c1,2,0 = αb1,0,2 +βb0,1,2 + γb0,0,3, (6.7)

onde W1 = αV1 +βV2 +γV3 e α , β e γ são constantes que somam 1. As condições (6.5) e (6.7)
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Figura 6.3 Spline: dois triângulos de Bézier adjacentes.

acontecem automaticamente, já que os triângulos de Bézier possuem a mesma derivada parcial
tanto no vértices V2 quanto no vértice V3.

• O segundo conjunto de condições é suficiente, mas não é necessário. Ele pode ser encon-
trado em [25], e consiste em determinar b1,1,1 e c1,1,1 de tal forma a garantir continuidade C1

ao longo da aresta em comum. Isto acontece fazendo com que a derivada direcional do vetor
normal na aresta em questão varie linearmente de V2 a V3. Considere a aresta ei j do triângulo
que vai do vértice Vi ao V j. Seja n1 o vetor normal da aresta e23 que aponta para dentro do
triângulo (veja Figura 6.2). A derivada direcional ao longo da aresta e23 na direção n1, ∂P

∂n1
,

variando linearmente, leva a:

b1,1,1 = [b1,2,0 +b1,0,2 +h1(2b0,1,2−b0,2,1−b0,0,3)+(1−h1)(2b0,2,1−b0,1,2−b0,3,0)]/2,

(6.8)
onde h1 =−(e12 · e23)/|e23|2. Para conferir que, se (6.8) é estabelecido para o outro triângulo,
a aresta em questão é C1, basta substituir b0,0,3 = c0,3,0, b0,1,2 = c0,2,1, b0,2,1 = c0,1,2 e b0,3,0 =
c0,0,3, (6.5), (6.7) e h2 = 1− (αh1 + γ) (mudança de variável de h1 para h2 do triângulo ci, j,k)
na equação (6.6). E, reorganizando os termos temos:

c1,1,1 = [c1,2,0 +c1,0,2 +h2(2c0,1,2−c0,2,1−c0,0,3)+(1−h2)(2c0,2,1−c0,1,2−c0,3,0)]/2, (6.9)

como esperado.
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O método deste capítulo tem como esquema a subdivisão de cada macro-triângulo T (triân-
gulos formados pelos vértices da triangulação) em três mini-triângulos num ponto G interno a
T (veja a Figura 6.4). Isto é necessário para garantir grau de liberdade suficiente de tal maneira
que a continuidade C1 ao longo das arestas de cada macro-triângulo seja estabelecida, veremos
com mais detalhes ao longo deste capítulo. G é escolhido como sendo o centróide de T para
uma divisão mais regular. Continuidade C1 ao longo de dois macro-triângulos é obtida usando
o segundo conjunto de condições. Já para dois mini-triângulos, a continuidade é obtida pelo
primeiro conjunto de condições.

Suponha que cada mini-triângulo dentro do macro-triângulo T tenham ordenadas:

{ai, j,k}, {bi, j,k}, {ci, j,k}, 0≤ i, j,k ≤ 3, i+ j + k = 3,

respectivamente, como mostrado na Figura 6.4. Cada mini-triângulo, para garantir continuidade
em T e nas bordas, precisa: (1) de continuidade C1 entre eles; (2) variar linearmente ao longo
das três arestas do macro-triângulo. Então, por continuidade C0 nas arestas GVi, i = 1,2,3, nós
temos:

a0,3,0 = c0,0,3, a1,2,0 = c1,0,2, a2,1,0 = c2,0,1,

a0,0,3 = b0,3,0, b1,2,0 = a1,0,2, b2,1,0 = a2,0,1,

b0,0,3 = c0,3,0, c1,2,0 = b1,0,2, c2,1,0 = b2,0,1,

a3,0,0 = b3,0,0 = c3,0,0.

(6.10)

Considere os conjuntos:

M1 = {a2,1,0 = c2,0,1,b2,1,0 = a2,0,1,c2,1,0 = b2,0,1},
M2 = {a1,1,1,b1,1,1,c1,1,1},

M3 = {c1,0,2 = a1,2,0,a1,0,2 = b1,2,0,b1,0,2 = c1,2,0},
M4 = {a0,2,1,a0,1,2,b0,2,1,b0,1,2,c0,2,1,c0,1,2},

M5 = {a0,3,0 = c0,0,3,a0,0,3 = b0,3,0,b0,0,3 = c0,3,0}.

(6.11)

Os vértices em M4, como já dito anteriormente, são determinados por (6.4). Os elementos do
conjunto M3 são determinados por continuidade C1 usando a primeira condição:

a1,0,2 = (a0,1,2 +b0,3,0 +b0,2,1)/3,

b1,0,2 = (b0,1,2 + c0,3,0 + c0,2,1)/3,

c1,0,2 = (c0,1,2 +a0,3,0 +a0,2,1)/3.

(6.12)
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Os vértices em M2 são obtidos graças a (6.8). As últimas ordenadas são obtidas da seguinte
maneira:

a2,0,1 = (a1,0,2 +b1,1,1 +a1,1,1)/3,

b2,0,1 = (b1,0,2 + c1,1,1 +b1,1,1)/3,

c2,0,1 = (c1,0,2 +a1,1,1 + c1,1,1)/3,

(6.13)

a3,0,0 = (a2,0,1 +b2,0,1 + c2,0,1)/3. (6.14)

Figura 6.4 Ordenadas dos mini-triângulos.

6.3 Condições Suficientes para Não-negatividade

Suponha que a ordenada nos três vértices de T sejam positivas, m ≥ l,∀m ∈M5 para algum
l > 0. Derivaremos condições suficientes para garantir que os três mini-triângulos, definidos
em T , naturalmente interpolando dados positivos, tanto sejam C1 ao longo das arestas quanto
não-negativos (veja Figura 6.4). As condições para a não-negatividade conferem limites para
as ordenadas. Primeiramente, vamos considerar condições de não-negatividade para curvas de
Bézier (mais detalhes podem ser encontrados em Goodman et al. [24]).

Teorema 6.1 (Condição para não-negatividade em curvas de Bézier). Seja r(x) = A(1− x)3 +
3B(1− x)2x + 3C(1− x)x2 + Dx3, 0 ≤ x ≤ 1, com A e D positivos, e, pelo menos B ou C é
negativo. Então r(x) < 0 para algum valor de x ∈ (0,1) se e somente se

3B2C2 +6ABCD−4(AC3 +B3D)−A2D2 > 0. (6.15)
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Considere, para r(x),0≤ x≤ 1, A,D > 0,

Φ = 3B2C2 +6ABCD−4(AC3 +B3D)−A2D2.

Se B =−A/3 e C =−D/3, então

Φ = 4AD(A−D)2/27≥ 0.

Neste caso,
Φ = 0↔ A = D; Φ > 0↔ A 6= D. (6.16)

Note que se A = D = l > 0 e B = C =−l/3a com a > 1, então temos

r(x)≥ l(a−1)
4a

> 0, ∀x ∈ [0,1]. (6.17)

Usando o Teorema 6.1 e (6.16), nós podemos fixar limites para as ordenadas em T :

m4 ≥−l/3a, a > 1 ∀m4 ∈M4. (6.18)

Levando em conta (6.12), obtemos

m3 ≥ 1
3

(
l +

−l
3a

+
−l
3a

)
=

l
3

(
1− 2

3a

)
, ∀m3 ∈M3.

Se o limite da ordenada interna do triângulo for fixado também em −l/3a, temos

m2 ≥−l/3a, ∀m2 ∈M2. (6.19)

Então, levando-se em conta (6.13), ∀m1 ∈M1,

m1 ≥ 1
3

[
l
3

(
1− 2

3a

)
+
−l
3a

+
−l
3a

]
=

l
9

(
1− 8

3a

)
.

As ordenadas a3,0,0 = b3,0,0 = c3,0,0 no centróide G correspondem a um ponto na superfície
resultante da interpolação. Então b3,0,0≥ 0 é necessário para assegurar a não-negatividade. Não
menos necessário é que m1≥ 0, ∀m1 ∈M1, caso contrário, valores negativos de m1 acarretariam
em derivadas parciais negativas em G ao longo de suas arestas. Naturalmente, neste caso o
spline não seria necessariamente não-negativo. Usando (6.14),

b3,0,0 =
1
3
(a2,0,1 +b2,0,1 + c2,0,1)≥ l

9

(
1− 8

3a

)
.
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Para que b3,0,0 ≥ 0, é necessário que
a≥ 8/3.

Então, se ∀m ∈M2∪M4, m≥−l/3a≥−l/8 com a≥ 8/3, obtemos

m3 ≥ l/4, ∀m3 ∈M3,

g≥ 0, ∀g ∈M1∪{b3,0,0}.

A discussão acima nos permite provar o seguinte teorema:

Teorema 6.2 (Condição para não-negatividade em triângulos de Bézier cúbicos). Seja T um
triângulo no plano dividido no centróide em três mini-triângulos, e sejam as ordenadas dos
pontos de controle do triângulo de Bézier definido neles {ai, j,k}, {bi, j,k} e {ci, j,k}, 0≤ i, j,k ≤
3, i + j + k = 3. Suponha que estes mini-triângulos formem um spline de triângulo de Bézier
C1 Q em T . Se ∀m ∈M5, m≥ l, onde l > 0, e ∀m ∈M4∪M2, m≥−l/3a, com a≥ 8/3, então
Q(u,v,w)≥ 0, ∀(u,v,w) ∈ T .

Demonstração. Considere um triângulo de Bézier

S(u,v,w) = ∑
i+ j+k=3

bi, j,k
3!

i! j!k!
uiv jwk

do mini-triângulo GV2V3. Seja P(0,v,w), com v + w = 1, um ponto na aresta V2V3 oposta ao

Figura 6.5 Notação do mini-triângulo.

ponto G, e t o parâmetro que varia de 0 a 1 do vértice G ao ponto P. Então, as coordenadas
baricêntricas de um ponto qualquer no segmento GP podem ser escritas como (1− t, tv, tw),
com 0≤ t ≤ 1 (veja a Figura 6.5). Neste caso, a curva no triângulo de Bézier cúbico ao longo
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do segmento GP é dada por:

S(1− t, t(1−w), tw) = A(w)B3
0(t)+B(w)B3

1(t)+C(w)B3
2(t)+D(w)B3

3(t) (6.20)

com A(W ) = b3,0,0, B(W ) = (1−w)b2,1,0 +wb2,0,1, C(w) = (1−w)2b1,2,0 +2(1−w)wb1,1,1 +
w2b1,0,2, D(w) = (1−w)3b0,3,0 +3(1−w)2wb0,2,1 +3(1−w)w2b0,1,2 +w3b0,0,3, e

B3
i = 3!(1− t)3−it i/(3− i)!i!.

Como t ∈ [0,1], B3
i (t) ≥ 0. E se A(w), B(w), C(w) e D(w) são não-negativos, então S(1−

t, t(1−w), tw)≥ 0.

Levando em conta que a ≥ 8/3, temos b3,0,0 ≥ 0, b2,1,0 ≥ 0, b2,0,1 ≥ 0. Logo A(w) ≥ 0 e
B(w)≥ 0. Dado que b1,1,1 ≥− l

8 e b1,2,0,b1,0,2 ≥ l
4 , então C(w)≥ 0. Usando (6.17), temos que

D(w) > 0. E finalmente S(1− t, t(1−w), tw)≥ 0 com t ∈ [0,1]. Observando que o triângulo de
Bézier S(u,v,w) é composto por curvas de Bézier univariadas ao longo do segmento GP onde
P ∈V2V3, S(u,v,w) é não-negativo.

Usando este mesmo argumento, os mini-triângulos com ordenadas {ai, j,k} e {ci, j,k} sob
estas mesmas condições, são, da mesma forma, não-negativos.

6.4 Construção da Superfície C1 e Não-negativa

Dado um conjunto de pontos espalhados (xi,yi,zi) com zi > 0, i = 1,2, . . . ,N, (xi,yi) 6= (x j,y j)
para i 6= j, descreveremos a construção de uma superfície C1 não-negativa preservando a função
F(x,y), com F(xi,yi) = zi, i = 1,2, . . . ,N. A construção consiste nos três passos usuais para
interpolação de dados espalhados.

(i) O domínio Ω da função F é o invólucro convexo de {Vi = (xi,yi) : i = 1,2, . . . ,N}. Os
pontos Vi, i = 1, . . . ,N são usados como vértices da triangulação T do domínio Ω. Deve-
mos, então, triangularizar o domínio. CGAL pode ser usado para isto, veja a Seção 4.3.

(ii) A estimativa das derivadas em cada vértice deve ser obtida. A Seção 6.1 fornece um
método para estimar derivadas de dados espalhados.

(iii) Para cada macro-triângulo no domínio, um spline de triângulos de Bézier C1 não-negativo
deve ser gerado.

Nesta seção, vamos nos concentrar no terceiro passo. Mostraremos como criar um spline
de triângulos de Bézier C1 não-negativo no domínio de cada macro-triângulo em Ω. Para



6.4 CONSTRUÇÃO DA SUPERFÍCIE C1 E NÃO-NEGATIVA 67

isto, como vimos na seção anterior, basta determinar as ordenadas {ai, j,k}, {bi, j,k} e {ci, j,k}
dos mini-triângulos. Temos como entrada para este passo cada macro-triângulo, vértices e as
derivadas parciais em x, Fx = ∂F

∂x (Vi) e em y, Fy = ∂F
∂y (Vi), de cada vértice.

Primeiramente, para cada triângulo de Bézier Q, obtemos as derivadas direcionais das
arestas ei j, formadas por Vi e V j, fazendo:

∂Q
∂ei j

(Vi) = (x j− xi)
∂F
∂x

(Vi)+(y j− yi)
∂F
∂y

(Vi).

As ordenadas do vértice de cada macro-triângulo são obtidas automaticamente da própria en-
trada. Por exemplo, no macro-triângulo T (veja Figura 6.4),

a3,0,0 = c0,0,3 = F(V1) = z1.

As ordenadas de Bézier da borda do macro-triângulo M4 são obtidas com ajuda das derivadas
direcionais, como mostrado na equação (6.4). Entretanto estas ordenadas não necessariamente
garantem uma superfície não-negativa. Para que isto aconteça, nós precisamos impor condições
a estas ordenadas da borda, como explicado na seção anterior. Requeremos que

m4 ≥−l/8, ∀m4 ∈M4,

com l = min{F(V1),F(V2),F(V3)}, de acordo com o Teorema 6.2. Para conseguirmos isto,
caso haja necessidade, a derivada parcial de primeira ordem em Vi deve ser modificada. A mod-
ificação das derivadas Fx e Fy no vértice Vi consiste em multiplicá-las por um fator α < 1 con-
siderando todos os triângulos incidentes ao vértice em questão. Seja O um vértice no domínio
da triangulação, e seja πi, i = 1, . . . ,k, os macro-triângulos incidentes ao vértice O. Considere
o triângulo π1 (veja a Figura 6.6) e o limite inferior −lπi/8 com lπi = min{F(O),F(A),F(B)}.
Denote ∂F/∂eOA e ∂F/∂eOB as derivadas parciais na direção OA e OB em O respectivamente.
Os fatores multiplicativos αOA e αOB são definidos da maneira a seguir. Se F(O)+ 1

3
∂F

∂eOA
≥

−lπi/8, então αOA = 1, caso contrário αOA é determinado pela equação F(O)+ 1
3αOA

∂F
∂eOA

=−lπi/8.

De maneira similar, se F(O)+ 1
3

∂F
∂eOB

≥ −lπi/8, então αOB = 1, caso contrário αOB é deter-

minado pela equação F(O)+ 1
3αOB

∂F
∂eOB

=−lπi/8. Define-se απ1 = min{αOA,αOB}, e então
toma-se αO = min{απ1,απ2, . . . ,απk}. Se αO < 1, as derivadas parciais de primeira ordem
em O são multiplicadas por αO. Este processo é repetido em todos os vértices Vi do domínio
Ω. E então obtém-se, usando (6.4), os pontos de controle na borda de cada macro-triângulo.
Por continuidade C1, as ordenadas em M3 serão determinadas usando a relação (6.12) (veja
a Figura 6.4). Em seguida, as ordenadas internas em M2 são obtidas usando (6.8). O Teo-
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Figura 6.6 Triângulos na triangulação com o mesmo vértice O.

rema 6.2 impõe um limite inferior para estas ordenadas. Já que as ordenadas da borda do
macro-triângulo já estão fixadas, nós podemos usar seus valores para relaxar o limite das orde-
nadas internas. Observe em (6.20) que para garantir que C(w) seja não-negativo, é necessário
que:

b1,1,1 ≥−min{b1,2,0,b1,0,2}. (6.21)

De maneira similar:

a1,1,1 ≥−min{a1,2,0,a1,0,2}, c1,1,1 ≥−min{c1,2,0,c1,0,2}. (6.22)

Considerando (6.12) e que a2,0,1, b2,0,1 e c2,0,1 devem ser não-negativos, temos:

a1,0,2 +b1,1,1 +a1,1,1 ≥ 0
b1,0,2 + c1,1,1 +b1,1,1 ≥ 0
c1,0,2 +a1,1,1 + c1,1,1 ≥ 0

(6.23)

Para que (6.21), (6.22) e (6.23) sejam satisfeitas, é suficiente que:

a1,1,1 ≥−1
2 min{a1,2,0,a1,0,2},

b1,1,1 ≥−1
2 min{b1,2,0,b1,0,2},

c1,1,1 ≥−1
2 min{c1,2,0,c1,0,2}.

(6.24)

Note que os limites inferiores em (6.24) são menores ou iguais a −l/8, com

l = min{a0,0,3,b0,0,3,c0,0,3}.
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Se os valores iniciais de a1,1,1, b1,1,1 ou c1,1,1 não satisfazem (6.24), então eles são acrescidos
até que atinjam o limite correspondente. Ainda que se mude o valor das ordenadas internas,
é possível manter a continuidade C1 ao longo da borda do macro-triângulo. Para isto torna-
se necessário recalcular as ordenadas da borda correspondente, usando-se de, por exemplo,
equação (6.6). Esta mudança não afetará a não-negatividade por causa de (6.6) e do limite
inferior em (6.18). Finalmente, a2,0,1, b2,0,1, c2,0,1 e a3,0,0 são obtidas via (6.13) e (6.14).

Denote o spline formado desta maneira no macro-triângulo T por QT . Então a superfície F ,
C1 e não-negativa, pode ser definida na triangulação por F |T = QT para cada macro-triângulo
T no domínio Ω.





CAPÍTULO 7

Implementação do Modelo e Resultados

De maneira simples, o modelo consiste em achar uma superfície que interpole os dados, re-
duzido ao máximo a quantidade de outliers, de pacientes sadios. Com isto, poderemos formar
um volume no espaço peso × idade × BMD cujo interior representa valores de BMD de indi-
víduos sadios. E então, torna-se possível a realização de diagnósticos de normalidade apenas
olhando para o interior desta superfície. Lembramos ao leitor, que o diagnóstico de osteopenia
ou osteoporose está associado a exames com valor de BMD abaixo do normal. Naturalmente, se
os dados do indivíduo em questão não estiverem situados dentro deste volume, será necessário
um exame mais detalhado para conhecer se o mesmo tem osteoporose ou apenas osteopenia.

Este resultado será discutido progressivamente ao longo do capítulo que está dividido em
quatro seções principais. Na Seção 7.1 apresentamos uma discussão sobre os dados, estes que
consistem em exames da BMD de pacientes normais, osteoporóticos ou com osteopenia. Em
seguida, na Seção 7.2 mostraremos o método para filtrar os pacientes sadios a priori daqueles
que possuem algum indício de problema. Na Seção 7.3 apresentaremos o método que usamos
para minimizar outliers. Finalmente, na Seção 7.4 temos o modelo completo e suas impli-
cações.

7.1 Os Dados da BMD

Um conjunto de dados de exames de densitometria óssea foi concedido gentilmente pelo doutor
Lenarte Maia, da Unidade de Densitometria Óssea de Recife / Grupo Albuquerque do Ó (Av.
Prof. João Medeiros, N. 1088 - Boa Viagem, tel: (081)3226.3796). Neste conjunto de dados
constam 32,997 exames de pacientes com diversos pesos, idades e BMD. Os exames são de
mulheres não-negras (o fator de risco em mulheres negras é menor, ver Capítulo 2) e predomi-
nantemente de nordestinas (mais de 90%).

71
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Todos os exames foram obtidos com o DEXA (ver Seção 2.2), usando-se o aparelho DPX
LUNAR r. Qualquer registro na base de dados consta tanto a BMD das vértebras lombares
L2-L4, quanto do colo do fêmur. As entradas estão expressas da seguinte maneira:

• idade, expressa com três casas decimais usando-se a fórmula:

(DE−DN)
365

,

com DE a data de realização do exame e DN a data de nascimento, ambas convertidas em dias;

• peso, usando número inteiro;

• BMD das vértebras lomabres L2-L4, arredondado para três casas decimais;

• BMD do colo do fêmur, arredondado para três casas decimais.

Outra característica notória deste conjunto de dados é que alguns exames pertencem ao
mesmo paciente, sendo que estes foram realizados em épocas distintas. Entretanto, esta pro-
priedade é verificada em menos de 25% dos casos.

Qualquer dado de exames cujo paciente não esteja situado em um dos 20 grupos de Lewin
et al. [31], que podem ser encontrados na Tabela 2.1 e 2.2, não será considerado neste trabalho.
Dada tal condição, apenas um total de 24,962 exames serão considerados para o restante deste
capítulo. Abaixo, na Tabela 7.1 temos a distribuição destes dados em grupos de idade × peso.

Tabela 7.1 Números de exames para cada grupo de idade × peso.
Faixa etária Peso corporal (kg)

(anos) 40-49 50-59 60-69 70-79
20-29 29 22 11 5
30-39 41 170 136 61
40-49 373 1,530 1,675 841
50-59 868 3,544 4,410 2,194
60-69 940 2,817 3,436 1,859

Podemos observar que há predominância, no conjunto de exames, de pacientes de meia
idade (acima de 40 anos) para cima. Quanto maior o número de dados para um grupo, maior
a precisão daquele grupo no nosso modelo, já que o método de interpolação de Kong-Ong-
Saw [29] é local. Este conjunto de dados reflete o procedimento médico de requerer exames
principalmente para uma faixa etária consideravelmente elevada. Também é fato que os princi-
pais sintomas da osteoporose aparecem de forma mais freqüente à medida que a idade aumenta
(uma discussão maior é feita no Capítulo 2). Diante do exposto, podemos considerar que há
uma convergência entre as propriedades de localidade do nosso modelo e o interesse médico.
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7.2 Filtragem dos Exames de Pacientes Não-Sadios

Com os dados restantes pertencentes a um dos 20 grupos de Lewin et al., podemos retirar o
máximo de exames correspondentes às pessoas que não são sadias. Isto será importante, pois
o modelo de diagnóstico consiste em detectar apenas os indivíduo sadios, sendo dados: idade,
peso e BMD. Na Figura 7.1 temos os dados espalhados aos quais nos referimos.

Figura 7.1 Nuvem de pontos: a figura acima representa os dados que iremos filtrar, projetados no plano
peso × idade. A origem dos eixos está posicionada na coordenada (40,20). Note que a figura acima dá
a impressão de vários segmentos paralelos ao eixo y. Isto acontece, pois os dados do peso são sempre
números inteiros.

Lewin et al. [31] propõem uma classificação para indivíduos sadios que está de acordo com
as regras adotadas pela OMS [42]. Consiste basicamente em localizar em qual dos grupos
o paciente se encontra, e, então, verificar se sua BMD está abaixo da média para o grupo
diminuída do desvio padrão. Para rever os valores esperados de BMD para cada grupo e o
desvio padrão considere a Tabele 2.1 e Tabela 2.2. Na Figura 7.2 são mostradas as médias dos
valores de BMD dos pacientes que foram distribuídos nos 20 grupos de Lewin et al., no caso
das vértebras lombares.



74 CAPÍTULO 7 IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO E RESULTADOS

Figura 7.2 Média dos valores de BMD dos exames, adotando-se os 20 grupos de Lewin et al. [31]: A
origem dos eixos está posicionada na coordenada (40,20,0).

Entretanto, as regras adotadas pela OMS possuem uma série de problemas, devido ao
caráter pouco preciso de se tomar a média como o valor representante de qualquer indivíduo
de um grupo (um exemplo de problema decorrente deste método pode ser visto na Seção 2.3).
Numa tentativa de torná-lo mais preciso, usamos outro método que é C0 e segue a tendência
dos dados de Lewin et al.. Portanto, o seguinte método é capaz de diminuir consideravelmente
o problema das bordas do grupo. Denotaremos método de filtragem bilinear. Ele consiste nos
seguintes passos:

(1) Considere as coordenadas centrais de cada grupo de Lewin et al.. Para cada grupo se atribui
a estas coordenadas a média de seu próprio grupo. Com isto, temos, no caso das vértebras
lombares L2-L4, a Tabela 7.2.

Tabela 7.2 Tabela com o valor de cada coordenada central no caso das vértebras lombares L2-L4. Note
que cada entrada representa um ponto (idade, peso, BMD).

Faixa etária Peso corporal (kg)
(anos) 45 55 65 75

25 1.055 1.203 1.231 1.238
35 1.162 1.209 1.243 1.23
45 1.054 1.117 1.203 1.21
55 0.972 1.026 1.124 1.149
65 0.886 0.943 0.992 1.038
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(2) Siga exatamente o passo (1), usando agora, como valores para as coordenadas centrais, o
desvio padrão dos seus respectivos grupos. Com isto, temos, no caso das vértebras lom-
bares L2-L4, a Tabela 7.3.

Tabela 7.3 Tabela considerando-se como valor de cada coordenada central o desvio padrão de seu
respectivo grupo. Note que cada entrada ainda representa um ponto (idade, peso, desvio padrão).

Faixa etária Peso corporal (kg)
(anos) 45 55 65 75

25 0.116 0.125 0.117 0.105
35 0.121 0.118 0.084 0.127
45 0.079 0.142 0.112 0.114
55 0.136 0.121 0.142 0.137
65 0.121 0.135 0.153 0.162

(3) Considere agora V (x,y) a superfície que interpola bilinearmente os quadriláteros adja-
centes formados pelos pontos centrais obtidos anteriormente. A interpolação bilinear de
quatro pontos p1(x1,y1,z1),p2(x2,y2,z2),p3(x3,y3,z3),p4(x4,y4,z4) consiste simplesmente
em interpolar linearmente (em y) os resultados intermediários da interpolação linear (em
x) resultante de {p1,p2} e {p3,p4}. A Tabela 7.4 esquematiza as superfícies Vi, j em cada
quadrilátero.

Tabela 7.4 Para cada quadrilátero adjacente, temos a função bilinear Vi, j correspondentes a interpolação
bilinear dos valores centrais obtidos em (1).

Faixa etária Peso corporal (kg)
(anos) 45-55 55-65 65-75
25-35 V1,1 V1,2 V1,3
35-45 V2,1 V2,2 V2,3
45-55 V3,1 V3,2 V3,3
55-65 V4,1 V4,2 V4,3

(4) O mesmo procedimento realizado em (3) é repetido para as coordenadas centrais usando
como valor o desvio padrão do grupo. E então, temos como resultado as superfícies da
interpolação bilinear Di, j, esquematizadas na Tabela 7.5.

(5) Dado qualquer exame d =(didade,dpeso,dBMD), procuramos quais os índices ki,k j da Tabela
7.4 e 7.5 correspondem às coordenadas de idade e peso de d. Em seguida, verificamos se
dBMD ≥Vki,k j −Dki,k j . Caso esta sentença seja verdadeira, o indivíduo é considerado sadio.
Se 20 ≤ didade < 25 ou 65 < didade ≤ 70, então didade está na borda, e tratamos como se
didade = 25 ou didade = 65 respectivamente. Este mesmo procedimento é adotado em re-
lação a dpeso. Isto equivale a adotar o método da OMS para os dados que extrapolam as
bordas.
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Tabela 7.5 Para cada quadrilátero adjacente, temos a função bilinear Di, j correspondentes a interpolação
bilinear dos valores centrais obtidos em (2).

Faixa etária Peso corporal (kg)
(anos) 45-55 55-65 65-75
25-35 D1,1 D1,2 D1,3
35-45 D2,1 D2,2 D2,3
45-55 D3,1 D3,2 D3,3
55-65 D4,1 D4,2 D4,3

Todos os passos acima são seguidos de maneira singular tanto para os dados da BMD das
vértebras lombares L2-L4, como para os dados da BMD do colo do fêmur. Hoje em dia, o
procedimento padrão usado para o diagnóstico consiste em analisar se um paciente é sadio nos
dois casos.

Os dados são filtrados de acordo com método supracitado. Portanto temos em mãos dois
conjuntos distintos de exames que são considerados de pacientes sadios: pacientes sadios em
relação às vértebras lombares, pacientes sadios em relação ao colo do fêmur. Um total de
15,073 exames restaram, após usarmos o método bilinear de filtragem, correspondentes às
vértebras lombares L2-L4, e 13,564 exames correspondentes ao colo do fêmur. Segue na Tabela
7.6 e 7.7, a quantidade de dados de exames, distribuídos nos 20 grupos apresentados por Lewin
et al., os quais foram considerados de pacientes sadios, para as vértebras lombares L2-L4 e
para o colo do fêmur respectivamente.

Tabela 7.6 A distribuição dos dados após a filtragem de exames de pacientes sadios, para as vértebras
lombares L2-L4

Faixa etária Peso corporal (kg)
(anos) 40-49 50-59 60-69 70-79
20-29 11 17 4 2
30-39 27 96 77 35
40-49 192 972 970 452
50-59 488 2,092 2,575 1,286
60-69 567 1,802 2,182 1,226
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Tabela 7.7 A distribuição dos dados após a filtragem de exames de pacientes sadios, para o colo do
fêmur.

Faixa etária Peso corporal (kg)
(anos) 40-49 50-59 60-69 70-79
20-29 12 6 5 3
30-39 21 80 83 34
40-49 167 933 995 428
50-59 335 2,075 2,334 1,208
60-69 396 1,747 1,729 973

Um resultado interessante pode ser obtido se compararmos a Tabela 7.6 com a Tabela 7.7.
De maneira geral o filtro correspondente a BMD do fêmur exclui mais indivíduos que o corres-
pondente às vértebras L2-L4. Esta diferença se acentua principalmente com a idade.

7.3 Minimização de Outliers

Embora o conjunto de dados tenha sido filtrado para que apenas resultados de exames de pa-
cientes sadios estejam inclusos, os dados ainda contêm outliers. Em outras palavras, dentre
uma grande maioria de dados corretos, alguns deles podem desviar ligeiramente ou não do
padrão estabelecido em sua vizinhança.

Nesta seção, elaboraremos um algoritmo capaz de remover boa parte destes outliers. Deno-
taremos algoritmo de redução de outliers. O algoritmo que propomos é extremamente depen-
dente do método de interpolação. De fato, um aspecto deste algoritmo é que ele sugere uma
relação direta entre interpolação e redução de outliers.

Os dados que precisamos interpolar são:

1) não-negativos;
2) sem nenhum pressuposto fator externo que possa gerar mudanças bruscas, o que sugere

suavidade C1.

O método de interpolação de Kong-Ong-Saw satisfaz tais propriedades. Além disto, é rápido e
local, o que é substancialmente importante para o algoritmo que iremos propor. Veja o Capí-
tulo 6 para uma revisão.



78 CAPÍTULO 7 IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO E RESULTADOS

Embora o método Kong-Ong-Saw tenha tais propriedades, é verdade que nada garante que
a superfície não seja “selvagem”. Por “selvagem” queremos dizer que: a altura máxima da
superfície resultante pode ser arbitrariamente maior que o máximo valor de BMD dos dados
a serem interpolados. Este mesmo fenômeno acontece para a altura mínima, entretanto sob a
restrição da mesma ser maior ou igual a 0.

Iremos modificar levemente o método de Kong-Ong-Saw [29] a fim de que o máximo e o
mínimo da superfície resultante não ultrapassem valores arbitrários estipulados. Naturalmente,
estes limiares serão maiores que o máximo dos valores dos dados e menores que o mínimo dos
valores dos dados respectivamente.

Se recorrermos ao Capítulo 6, veremos que as derivadas direcionais em cada vértice do
macro-triângulo, que são os dados a serem interpolados, dependem das ordenadas de Bézier da
borda da seguinte forma:

b2,1,0 = S(V1)+α
1
3

∂S
∂e12

(V1),

com V1 o vértice do macro-triângulo em questão, S(V1) o valor da BMD neste vértice, b2,1,0

uma das ordenadas de Bézier da borda, e12 a própria borda, ∂S
∂e12

a derivada direcional em V1

ao longo borda, α um fator multiplicativo necessário para garantir a não-negatividade. Na
realidade, a característica de “selvagem” está diretamente relacionada com esta derivada, que,
por conseguinte, está relacionada com a borda.

A mudança que implementamos no método de Kong-Ong-Saw, a fim de resolver este prob-
lema, consiste em inserir um outro fator multiplicativo β < 1 que controla o valor da derivada.
Este fator β é constante para qualquer derivada direcional do esquema de interpolação, para
manter a proporcionalidade das derivadas parciais geradas pelo método de Goodman et al. [26].
Podemos encontrar β , tal que o máximo da superfície resultante seja menor que um vmax, e o
mínimo, maior que um vmin. A expressão da ordenada de Bézier toma a seguinte forma:

b2,1,0 = S(V1)+β
[

α
1
3

∂S
∂e12

(V1)
]
.

Para este trabalho, consideraremos: vmax≤ 1.1×M, onde M é o indivíduo com maior BMD;
vin ≥ 0.9×m, onde m é o indivíduo com menor BMD. Mais concretamente, para as vértebras
lombares L2-L4, vmax = 1.318 e vmin = 0.772, para o colo do fêmur vmax = 1.093 e vmin = 0.52.
A Figura 7.3 e Figura 7.4 mostram a evolução do máximo e mínimo à medida que se diminui
o fator β . Estes valores de máximo e mínimo foram obtidos tomando-se o máximo e mínimo
dos vértices de um grid 50×40, portanto as sequências não são necessariamente monótonas. É
interessante notar que se aumentarmos o tamanho do grid, a seqüência tenderá a ser monótona,
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entretanto o grid supracitado é o bastante para esta aplicação.

Figura 7.3 Evolução do valor de mínimo e máximo à medida que se diminui o fator β , no caso da BMD
das vértebras lombares L2-L4. Note que a partir de 0.35 a convergência começa para o máximo, e que a
partir de 0.15 os valores pouco mudam.

Se considerarmos β = 0.01, as condições que impomos são satisfeitas. O cálculo das orde-
nadas de Bézier da borda torna-se:

b2,1,0 = S(V1)+α · 1
100

· 1
3
· ∂S

∂e12
(V1).

Em posse do método de interpolação com as propriedades supracitadas, podemos con-
struir um algoritmo iterativo para a redução de outliers. Dado S = {v1 = (x1,y1,z1), . . . ,vN =
(xN ,yN ,zN)}, o conjunto de dados de exames, o algoritmo consiste nos seguintes passos:

(1) Interpole S, gerando a triangulação T e a superfície de interpolação ΠS.
(2) Escolha N′ pontos bidimensionais p1, . . . ,pN′ distribuídos uniformemente no interior do

invólucro convexo de T .
(3) Para cada ponto em (2) obtenha o seu valor v1, . . . ,vN′ em ΠS e construa o conjunto de

vértices S′ = {v1 = (p1x,p1y,v1), . . . ,vN′ = (pN′x,pN′y,vN′)}.
(4) Interpole S′, gerando a superfície ΠS′ .
(5) Obtenha todos os valores v′1, . . . ,v′N dos pontos (x1,y1), . . . ,(xN ,yN) avaliados em ΠS′ .
(6) Calcule a média e desvio padrão:

M =
|v′1− z1|+ . . .+ |v′N − zN |

N
, DP =

√
(|v′1− z1|−M)2 + . . .(|v′N − zN |−M)2

N
.
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Figura 7.4 Evolução do valor de mínimo e máximo à medida que se diminui o fator β , no caso da BMD
do colo do fêmur. No caso da BMD do fêmur o mínimo e o máximo possuem ambos um comportamento
regular.

(7) Considere o conjunto S′′ de todos os vértices vi tal que |v′1−z1| ≤M +σDP. Caso S 6= S′′,
faça S← S′′ e repita os passos: (1), (2), (3), (4), (5), (7).

(8) Retorne a superfície ΠS que é a superfície que interpola os dados da entrada, após a re-
moção de supostos outliers.

Para o passo (2) escolhemos os pontos de um grid 40×50 que cobre todos as coordenadas
com números inteiros do domínio. Não é necessário que estes pontos estejam distribuídos em
um grid, e nem que estejam em número de 2,000. Entretanto, particularmente nesta aplicação,
temos um conhecimento a priori dos pontos cujos outliers seriam mais bem destacados. Vale
notar que à medida que se diminui o conjunto de pontos, a superfície gerada será uma repre-
sentação mais grosseira da superfície anterior, incluindo imprecisões, conseqüentemente, boa
parte dos outliers pode não ser identificada.

Este algoritmo tem um loop no passo (7). Cada vez que este passo é executado, outliers
menos aparentes são removidos. Para cada passo, as superfícies S e S′ convergem para um
estado onde nenhum ponto de S e S′ subjacentes ultrapassam um limiar M +σDP. Desta
maneira, apenas os pontos mais representativos do conjunto de dados permanecem. O controle
para que não se remova uma quantidade excessiva de dados que não são outliers, é possível
graças ao limiar. Tanto M quanto DP são constantes, portanto o valor σ deve ser ajustado.

Para se obter um valor razoável de σ , estudamos o seu comportamento em termos de quan-
tidade de dados removidos, variando-o de −M/DP a +M/DP. Em outras palavras, variamos
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o limiar de 0 a 2M, e verificamos constantemente quantos dados foram removidos do conjunto
inicial. Os gráficos da quantidade de dados removidos em função de σ , para as vértebras lom-
bares L2-L4 e colo do fêmur, estão na Figura 7.5 e Figura 7.6 respectivamente. Eles mostram
que se usarmos σ = 0, cerca de 45% dos dados serão removidos. Verificamos experimental-
mente que a remoção de 45% dos dados, usando o algoritmo acima, é o suficiente para que a
maioria dos outliers sejam removidos, e que restem a maioria dos dados representativos de cada
grupo. Então adotaremos o limiar como sendo a própria média M dos erros |v′i− zi|. Os gráfi-
cos revelam um interessante comportamento do algoritmo: a relação entre dados removidos e
σ é quasi-linear de 0 a 2M.

Figura 7.5 Quantidade de dados removidos em relação a σ , para as vértebras lombares L2-L4.

Observe que este algoritmo não remove outliers no invólucro convexo de T , pois os pontos
do passo (2) necessariamente são internos a T . É possível, entretanto, estendê-lo para que tal
propriedade não mais se verifique. Para esta aplicação em particular, não será necessário o
desenvolvimento desta extensão. O procedimento que realizamos para evitar este problema,
consiste simplesmente em reavaliar os valores dos vértices localizados no invólucro convexo.
Usamos no lugar, os valores sugeridos pelo método de filtragem bilinear. Em outras palavras,
consideramos, para os vértices do invólucro convexo, valores ideais de exames de pacientes
normais.

Após a aplicação do algoritmo acima, restam 8,224 dados de exames não ruidosos de BMD
das vértebras lombares L2-L4 em pacientes normais, e 7,505 no caso do colo do fêmur. Segue
nas tabelas 7.8 e 7.9 a quantidade de exames que restaram, distribuídos nos 20 grupos adotador
por Lewin et al..
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Figura 7.6 Quantidade de dados removidos em relação a σ , para o colo do fêmur.

Tabela 7.8 A distribuição dos dados após a redução de outliers, para as vértebras lombares L2-L4
Faixa etária Peso corporal (kg)

(anos) 40-49 50-59 60-69 70-79
20-29 10 17 4 2
30-39 25 71 71 30
40-49 138 563 581 309
50-59 296 1,097 1,299 722
60-69 372 978 991 648

Tabela 7.9 A distribuição dos dados após a redução de outliers, para o colo do fêmur.
Faixa etária Peso corporal (kg)

(anos) 40-49 50-59 60-69 70-79
20-29 12 6 5 3
30-39 20 66 66 27
40-49 127 488 503 264
50-59 233 1,044 1,170 638
60-69 300 1,008 950 575
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Compare a Tabela 7.8 com a tabela 7.6, e a tabela 7.9 com a tabela 7.7. Observe que o
algoritmo acima removeu automaticamente uma quantidade menor de dados nos grupos com
uma menor cardinalidade, e uma quantidade maior em grupos com maior cardinalidade. Esta é
uma propriedade desejada, já que, com ela, o algoritmo tende a preservar as características de
cada grupo, mesmo removendo dados. Isto acontece, pois a suavidade das superfícies depende
do espalhamento dos dados e da variação entre eles. Em particular, se a variação permanece
aproximadamente a mesma e o espalhamento é maior, a superfície torna-se mais suave.

7.4 Modelo e Implicações

A saída do algoritmo de redução de outliers, como vimos na seção anterior, corresponde à
interpolação dos dados de pacientes normais e com um mínimo de outliers. A superfície ΠS,
suave e C1, gerada usando a interpolação de Kong-Ong-Saw modificada nos dados com outliers
reduzidos, corresponde ao modelo dos valores esperados. Podemos encontrar, agora, para
qualquer par (peso, idade), dentro do invólucro convexo de T , os valores esperados das BMD
nas vértebras lombares L2-L4 e no colo do fêmur correspondentes, seguindo-se a tendência dos
dados. As Figura 7.7 e Figura 7.8 representam o modelo dos valores esperados das vértebras
lombares L2-L4 e do colo do fêmur respectivamente.

Figura 7.7 Modelo dos valores esperados para as vértebras lombares L2-L4, a BMD foi ampliada por
um fator de 25 para facilitar a visualização.
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Figura 7.8 Modelo dos valores esperados para o colo do fêmur, a BMD foi ampliada por um fator de
25 para facilitar a visualização.

Combinando o modelo dos valores esprados com o método de filtragem bilinear no caso dos
desvios padrão, podemos gerar um volume cujos valores no interior são em sua grande maioria
de pacientes sadios. Denotaremos este volume por volume de referência. Por “grande maio-
ria” mencionamos a precisão que foi adicionada ao método de diagnóstico que é atualmente
utilizado. A Figura 7.9 representa a superfície gerada a partir das tabelas de Lewin et al. (em
tons de verde) justaposta com o modelo dos valores esperados para o colo do fêmur (em tons de
vermelho), vista de cima. Percebe-se a seguinte característica: na fronteira dos grupos há uma
troca de cor descontínua entre cor verde e vermelha. Podemos observar esta propriedade prin-
cipalmente para pacientes com idade maior que 40 anos, e predominantemente nas fronteiras
entre grupos de idades distintas. Isto é devido ao efeito escada que é ilustrado na Figura 7.10,
e acontece em decorrência da descontinuidade nas fronteiras de cada grupo de acordo com os
critérios que são estabelecidos pela OMS.
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Figura 7.9 Superfície gerada a partir das tabelas de Lewin et al. (verde) confrontada com o modelo dos
valores esperados para o colo do fêmur (vermelho). Projeção no plano peso× idade.

Figura 7.10 O efeito escada provoca uma sobreposição alternada das duas curvas gerando descon-
tinuidades.
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De maneira mais exata, o volume de referência V F é obtido da seguinte forma. Seja a
superfície ΠS o modelo de referência, e ΠD a união das funções bilineares de desvio padrão
para cada grupo de Lewin et al. Di, j e nas bordas restantes (como descrito na Seção 7.2). V F é
o volume limitado por ΠS e ΠS−ΠD. Pragmaticamente, para identificar o diagnóstico de um
paciente, seja para as vértebras lombares ou colo do fêmur, com peso p e idade i, dado o valor
de sua BMD b, basta:

1. Descobrir v, o valor esperado de sua BMD no modelo de valores esperados, dado (p, i).
2. Descobrir a função bilinear de desvio padrão d de seu grupo usando a Tabela 7.5. Obter,

então, o valor do desvio padrão d para (p, i). Caso não pertença a nenhum grupo, mas
ainda esteja contido nos grupos adotados por Lewin et al., use o procedimento das bordas,
explicado na Seção 7.2. Se ainda assim o paciente não estiver enquadrado em algum dos
grupos supracitados, então nosso modelo não se aplica.

3. Verificar se b ∈ [v−d,v]. Caso verdadeiro o paciente é dado como sadio, caso contrário
o paciente tem um déficit no valor de sua massa óssea.

Lembramos que o procedimento para o diagnóstico completo leva em consideração a normali-
dade tanto nas vértebras lombares, quanto no colo do fêmur, segundo a OMS. Na Figura 7.11 e
Figura 7.12, apresentam-se as superfícies que delimitam o volume de referência das vértebras
lombares L2-L4 e colo do fêmur respectivamente.

Figura 7.11 Volume de referência para as vértebras lombares L2-L4: (a) sem zoom (b) com zoom de
3x. Ampliamos a BMD por um fator de 25 para uma visualização mais adequada.
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Figura 7.12 Volume de referência para o colo do fêmur: (a) sem zoom (b) com zoom de 3x. Ampliamos
a BMD por um fator de 25 para uma visualização mais adequada.

Recordamos que as implicações dos problemas de continuidade relacionados ao método
atual de diagnóstico de osteoporose são sérias a ponto de diagnósticos incorretos serem pro-
duzidos. E não só isto, a precisão do método adotado pela OMS é aquém do que a tecnologia
é capaz de oferecer. A média de um conjunto de dados é insensível às variações locais de seus
elementos. O nosso modelo consiste numa clara evolução do método atual adotado pela OMS,
por resolver todos os problemas acima citados. Além disto, usamos um conjunto de dados
bastante completo para formar a superfície. Mais do que isto, os exames sendo predominan-
temente de uma população feminina e nordestina, possibilita uma análise mais precisa desta
população. O nosso método, também, é rápido o suficiente para ser usado em clínica.

A seguir, mostraremos algumas implicações do nosso modelo que foram observadas nesta
população feminina do Nordeste brasileiro. Conforme pode ser evidenciada na distribuição
dos pontos na Figura 7.1, nossa população se concentra na região correspondente aos pacientes
com 50 a 80 Kg, e 40 a 70 anos. Esta será denotada região de interesse, e será a região usada
para as observações que seguem.

Considere o método de filtragem bilinear descrito na Seção 7.2 e as superfícies geradas por
ele correspondentes aos dados em Lewin et al. para as vértebras lombares e colo do fêmur.
Sobrepondo-se às superfícies geradas os seus respectivos modelos de valores esperados, pode-
se comparar as diferentes tendências induzidas pelos dados da população em questão com as
previamente avaliáveis. Observe a Figura 7.13 e a Figura 7.14 a seguir.
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Figura 7.13 Sobreposição da superfície usando interpolação bilinear nos dados apresentados por Lewin.
et. al (verde) e do modelo de valores esperados, para as vértebras lombares (vermelho). Projeção no
plano peso× idade, visto por cima.

Figura 7.14 Sobreposição da superfície usando interpolação bilinear nos dados apresentados por Lewin.
et. al (em claro) e do modelo de valores esperados, para o colo do fêmur (escuro). Projeção no plano
peso× idade, visto por cima.
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Os valores de BMD, que se enquandram na região de interesse, dos exames do colo do fê-
mur estão acima da correspondente interpolação bilinear dos dados apresentados em Lewin et
al. em uma quantidade claramente superior à quantidade de exames nesta mesma situação com
relação às vértebras lombares. Isto nos sugere que a maioria das pessoas da população avaliada
neste estudo apresentará maior fragilidade óssea nas vértebras lombares L2-L4 e menor frag-
ilidade óssea no colo do fêmur relativamente à população de referência adoatada no Lewin et
al..

Os valores de BMD das vértebras lombares são mais elevados do que os do colo do fê-
mur. Podemos evidenciar isto em Lewin et. al. [31] ou Wehrli [49], e vários outros. Este
conhecimento já é estabelecido no domínio médico. Entretanto, podemos comparar o com-
portamento dos valores de BMD das vértebras lombares L2-L4 e colo do fêmur, ao longo dos
grupos adotados por Lewin et al., dos modelos de valores, que seguem a tendência dos da-
dos, deslocando-os para que ambos tenham o mesmo centróide em relação ao valor de BMD.
Observe a Figura 7.15.

Figura 7.15 Superposição de centróides relativos às vértebras lombares (vermelho) e ao colo de fêmur
(verde). Projeção no plano peso× idade, visto por cima.
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Em pacientes com 50 a 57 Kg, 60 a 70 anos, em relação aos demais pacientes, foi eviden-
ciado que o valor da BMD no fêmur é consistentemente maior do que na coluna lombar. Isto
sugere que se uma pessoa que se enquadra no grupo acima referido apresentar vulnerabilidade
óssea, é de se esperar que esta ocorra primariamente nas vértebras lombares L2-L4 em con-
traponto ao colo do fêmur, quando comparada a pessoas de outros grupos. Por outro lado, o
valor da BMD no fêmur é consistentemente menor do que na coluna lombar em pacientes com
60 a 70 Kg, 45 a 60 anos. Neste caso se aplica a análise acima em relação à vulnerabilidade do
colo do fêmur.

Nos demais pacientes da região de interesse os valores da BMD de fêmur estão predomi-
nantemente acima do valor da lombar. Ou seja, a maioria das pessoas que apresenta fragilidade
óssea terá esta informação evidenciada primeiro através de exames do colo do fêmur.

Finalmente, realizamos um experimento que possibilita uma argumentação em direção a
consistência do nosso método. A idéia principal é a de que um modelo que representa a-
dequadamente os dados de entrada deve apresentar como resultado superfícies parecidas para
dados apenas ligeiramente diferentes.

Usamos para este novo experimento o conjunto de dados já filtrado e com quantidade de
outliers minimizados, e então, a partir deste, geramos N novos conjuntos. Estes conjuntos são
gerados removendo-se randomicamente com distribuição uniforme metade dos elementos do
conjunto inicial. Para cada um destes N conjuntos de dados geramos o modelo de valor espe-
rado que são as superfícies denotadas por Π1, . . . ,ΠN . Propusemos-nos então a avaliar o quão
semelhante são tais superfície uma das outras. Para isto tomamos M pontos gerados aleatoria-
mente na região de interesse denotados por p1, . . . ,pM. Para cada um destes pontos avaliamos
o quão uma superfície difere da outra usando a média do módulo de todas as diferenças ∆(p):

∆(p) = 2
∑N

i=1 ∑N
j=i+1 |Πi(p)−Π j(p)|

N(N +1)
. (7.1)

Para verificar se todas as superfícies são semelhantes, tomamos a média e o desvio padrão
de ∆(p) para todo os pontos pi gerados uniformemente na região de interesse. Se tanto a
média quanto o desvio padrão forem suficientemente pequenos, então podemos sugerir que as
superfícies geradas pelo método proposto são consistentes. Para este trabalho realizamos o
experimento com N = 30 e M = 100,000. Obtivemos para a BMD das vértebras L2–L4 uma
média de 0.046 e desvio padrão de 0.016. Se somarmos ambos, obteremos 0.062, que é menor
do que qualquer valor de desvio padrão na Tabela 2.1, para o método da OMS usando-se os
dados de Lewin et al.. Da mesma forma, obtivemos para a BMD do colo do fêmur uma média
de 0.029 e desvio padrão de 0.01. Somando-se estes valores, teremos 0.039, que é menor do
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que qualquer valor de desvio padrão na Tabela 2.2. Com isto, verificamos que o método é
consistente em relação às superfícies geradas em função do conjunto de dados.

Considere, a partir de agora, o exemplo citado na Seção 2.3. Um indivíduo do sexo feminino
com 49 anos, próximo de completar seus 50 anos, e pesando 75 kg, que possui BMD das
vértebras lombares L2–L4 igual a 0.922. Verificamos que usando-se o método da OMS, o
diagnóstico desta senhora saltaria de osteoporose, enquanto tivesse 49 anos, para osteopenia
leve, assim que completasse seus 50 anos. Denotemos limiar como sendo o valor de BMD
onde ocorre a transição entre osteopenia e osteoporose sugerido pelo modelo proposto. Veja na
Tabela 7.10 como este limiar variaria com a idade desta senhora, mantendo-se constante o seu
valor de BMD L2–L4 e seu peso. Podemos verificar, com a Tabela 7.10, que a variação da BMD

Tabela 7.10 Variação do limiar, mantendo-se BMD e peso constantes.
Idade (anos) Limiar (g/cm2) Diagnóstico

49.0 0.850 Osteopenia (0.922 > 0.850)
49.2 0.846 Osteopenia (0.922 > 0.846)
49.4 0.838 Osteopenia (0.922 > 0.838)
49.6 0.831 Osteopenia (0.922 > 0.831)
49.8 0.821 Osteopenia (0.922 > 0.821)
50.0 0.856 Osteopenia (0.922 > 0.856)
50.2 0.878 Osteopenia (0.922 > 0.878)

em relação à idade é suave, afetando o diagnóstico de uma maneira mais realista. Concluímos
este capítulo com este exemplo, a fim de ilustrar o avanço tecnológico que este modelo oferece
em relação ao modelo de diagnóstico atual.





CAPÍTULO 8

Conclusões e Trabalhos Futuros

Este trabalho propôs um novo modelo para o diagnóstico de osteoporose, e representa o primeiro
esforço em se combinar técnicas mais sofisticadas de modelagem matemática em benefício
deste problema do domínio médico.

Neste trabalho:

• Descrevemos e implementamos um modelo de diagnóstico mais preciso que o atual.

• Desenvolvemos um método de reconstrução de superfície capaz de minimizar o efeito
dos outliers no conjunto de dados.

• Criamos um software que implementa o modelo proposto em uma base de dados impor-
tante.

Com isto, destacamos, no resto deste capítulo, as nossas principais contribuições e trabalhos
futuros.

8.1 Principais Contribuições

A contribuição principal deste trabalho consiste em um modelo mais preciso e sofisticado para
o diagnóstico da osteoporose. Entretanto, os volumes, no espaço peso × idade × BMD, cor-
respondentes às vértebras lombares L2-L4 e ao colo do fêmur, também revelam tendências para
uma população feminina predominantemente do Nordeste do Brasil. Por isto, este trabalho
levanta discussões interessantes a realizar por profissionais de diversos domínios, tais quais:
sociologia, antropologia, entre outros.

Além da contribuição principal supracitada, este trabalho oferece também uma crítica ao
modelo atual. As falhas aparecem naturalmente ao se comparar a superfície gerada pela inter-
polação dos dados com número de outliers minimizados e o modelo que atualmente é adotado
na prática clínica.
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Outra contribuição relevante é o algoritmo de redução de outliers, que embora mereça um
estudo posterior mais detalhado, apresentou resultados experimentais dos mais animadores. O
algoritmo também é geral o suficiente para ser usado em diversos outros problemas similares.

Modificamos com sucesso o método de Kong-Ong-Saw de interpolação, a fim de satis-
fazer mais uma restrição. Estudamos também a relação que existe entre a suavidade e o fator
multiplicativo para a obtenção das ordenadas de Bézier da borda.

Uma sinergia com institutos de pesquisa internacionais foi estabelecida usando-se como
interesse comum a biblioteca CGAL, que foi aprimorada durante este trabalho em um estágio
no Institut de Recherche en Informatique et Automatique - France, Sophia Antipolis (INRIA).
CGAL é um ponto positivo para qualquer trabalho que necessite de computação robusta em
problemas de geometria computacional.

Por fim, embora este conjunto de técnicas tenha sido um primeiro passo para o aprimora-
mento do processo de diagnóstico da osteoporose, ele consiste também em um ferramental
importante para se resolver problemas de interpolação com redução de outliers em outros
domínios. Temos exemplos de problemas em oceanografia, cuja solução basicamente consiste
em aplicar a mesma técnica com leves modificações.

8.2 Trabalhos Futuros

Uma característica factual de um trabalho relevante é a quantidade de trabalhos futuros origi-
nados do mesmo. Em particular, nesta dissertação, iremos apontar algumas direções, principal-
mente no domínio da ciência da computação, oriundas deste trabalho, a serem tomadas:

• Extensão do método de Kong-Ong-Saw. Os dados tratados neste trabalho consistem em
duas variáveis independentes (peso e idade) e uma variável dependente (BMD). Entretanto, é
possível aumentar a precisão, e em geral, obter mais informações considerando-se uma quanti-
dade maior de variáveis independentes (ex. altura). O método de Kong-Ong-Saw é limitado a
dados bidimensionais. É possível, usando-se triangulação 3D e tetraedros de Bézier, estendê-lo
para tratar dados em três dimensões.

• Aproximações usando o método de Kong-Ong-Saw. É possível usar a mesma inter-
polação de Kong-Ong-Saw para construir uma superfície, formada de retalhos de triângulos
de Bézier funcionais e cúbicos, que aproxime uma nuvem de pontos qualquer. Para que isto
seja possível, alguns pontos representantes são obtidos. Achar as alturas destes pontos de tal
forma que os retalhos de triângulos de Bézier aproximem a nuvem de pontos, sejam C1 e não-
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negativos, remonta-se a resolver um problema de programação linear. Esta é uma direção para
pesquisas posteriores.

• Aplicação deste técnica em outros problemas. Devido ao grande número de problemas
que se reduzem a interpolar dados minimizando o número de outliers, e a escassez do uso de
técnicas mais sofisticadas em determinadas áreas, os problemas que seriam resolvidos a partir
do modelo deste trabalho são freqüentes. Encontrar tais problemas e resolvê-los consiste em
um passo relevante a se realizar.

• Estudo mais fino do algoritmo de redução de outliers. Acreditamos que o algoritmo
que relaciona interpolação e redução de outliers, problemas aparentemente distintos, confere
uma pesquisa importante para o domínio de teoria da informação. Esta pesquisa pode ser
realizada, com a ajuda de estatísticos e matemáticos, a fim de compreender melhor a relação
que existe entre interpolação e redução de outliers.





APÊNDICE A

Implementação em C++ do Algoritmo de Redução
de Outliers

Este algoritmo corresponde ao código fonte do algoritmo descrito na Seção 7.3 em alto nível.
Quaisquer das funções que são usadas podem ser disponibilizadas sem fins lucrativos, basta
requerer uma cópia ao autor.

// High Level interpolation + outliers reduction algorithm

int interpolation(char file_name[], Triangulation &T) {

// INPUTS

// file_name: Name of the file which stores

// the datas (weight, age, bone mineral density)

// T: Triangulation data structure reference

// OUTPUT

// The number of data removed

/* --------------- Algorithm ---------------- */

/* ----- Kong-Ong-Saw Interpolation ----- */

// Take the data from the file

// and do a triangulation and store it in T

first_step(T, file_name);

// Do the initial triangulation

estimate_derivatives(T);

// Find partial derivatives which fulfill the

// non-negativity constraints
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non_negativity_derivatives_constraints(T);

// Find M2, M3, M4 and M5 Bézier ordinates

fill_faces_with_bezier_M2_M3_M4_M5(T);

// Correct the inner ordinates

// non-negativiy constraints

correct_modified_inner_ordinates(T);

// Find M1 Bézier ordinates

fill_faces_with_bezier_M1(T);

/* ----- Removing Outliers Step ----- */

int r, // quantity of removed data in each step

c=0; // quantity of removed data

bool first = true;

do {

Triangulation T_Grid;

// Generate points uniformely distributed

// inside the convex hull of T

generate_grid(T, T_Grid);

if(first) {

first = false;

// find the mean M and standard deviation D

// of the erros between T and T_Grid

// L = M + sigma * D, sigma = 0

estimate_some_values(T, T_Grid);

}

// remove vertices with v’_i with |v’_i - z| > L

r = remove_vertices(T, T_Grid);

c+=r;

} while(r != 0);
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std::cout << "Outliers: " << c << std::endl;

return c;

}





APÊNDICE B

Nuvens de Pontos dos Dados após Redução de
Outliers

Segue as nuvens de pontos após a aplicação do algoritmo de redução de outliers descrito
na Seção 7.3. Figura B.2 corresponde aos dados da BMD das vértebras lombares L2-L4 e
Figura B.1 aos dados da BMD do colo do fêmur.

Figura B.1 Nuvem de pontos correspondente aos dados do colo do fêmur após filtrado e com número
de outliers reduzido.
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Figura B.2 Nuvem de pontos correspondente aos dados das vértebras lombares L2-L4 após filtrado e
com número de outliers reduzido.
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