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O que é Geometria Computacional? 

•  Origem do termo 

•  Usado para denotar algoritmos de modelagem de sólidos 

•  Campo da teoria de algoritmos 

•  Entradas são coleções de objetos geométricos 

§  Normalmente, objetos “planos” tais como pontos, retas, 
polígonos, poliedros 

•  Saídas são estruturas de dados geométricos 

•  Surgiu do campo dos algoritmos discretos 

•  Componente geométrica pode oferecer subsídios para 
soluções mais eficientes 
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Exemplo: Caminho mais curto 

•  Pode ser reduzido ao problema de encontrar o caminho 
mais curto em um grafo (grafo de visibilidade) 

•  Resolve-se com algoritmos não geométricos 

§  Ex.: Algoritmo de Dijkstra 

•  Algoritmos geométricos podem dar uma solução mais 
eficiente  

3 



Eficiência dos Algoritmos 

•  Complexidade assintótica de pior caso 

•  Problema do Caminho mais curto 

§  Algoritmo simples O (n2 log n) 

§  Algoritmo complexo O (n log n) 

•  Casos médios 

•  Difíceis de se caracterizar 

•  Requerem que se estipule uma distribuição “típica” 
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Limitações da Geometria Computacional 

•  Dados discretos 

•  Aproximações de fenômenos contínuos 

§  Funções quantizadas ao invés de funções contínuas (e.g. 
imagens) 

•  Objetos geométricos “planos” 

•  Aproximações de geometrias “curvas” 

•  Dimensionalidade 

•  Normalmente, 2D e um pouco de 3D 

•  Problemas n-dimensionais são pouco abordados 
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Técnicas usadas em Geometria Computacional 

•  Técnicas convencionais de desenho de algoritmos 

•  Dividir para conquistar 

•  Programação dinâmica 

•  Técnicas próprias para algoritmos geométricos 

•  Varredura (plane sweep) 

•  Construções randomizadas incrementais 

•  Transformações duais 
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Tendências 

•  Muitas soluções “ótimas” foram obtidas mas as 
implementações ... 

•  Muito complicadas 

•  Muito sensíveis a casos degenerados 

•  Problemas de precisão 

•  Complexidade inaceitável para problemas pequenos 

•  Foco em obter soluções práticas 

•  Algoritmos simples: freqüentemente randomizados 

•  Tratamento de casos degenerados 
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Problemas - Interseções 

•  Determinar interseções entre coleções de objetos 

8 



Problemas – Fecho Convexo 

•  Menor polígono (poliedro) convexo que contém uma 
coleção de objetos (pontos) 

9 



Problemas – Triangulações 

•  Dividir domínios complexos em coleções de objetos 
simples (simplexes) 
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Problemas – Prog. Linear em 2d e 3d 

•  Problemas de otimização 

•  Ex.: menor disco que contém um conjunto de pontos 
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Problemas – Arranjos de Retas 

•  Dada uma coleção de retas, é o grafo formado pelos 
pontos de interseção e segmentos de reta entre eles 

•  Problemas sobre pontos podem ser transformados em 
problemas sobre retas (dualidade) 
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GEOMETRIA COMPUTACIONAL 
INTERSEÇÃO  

DE SEGMENTOS 



O Problema de Interseção 

•  Consiste em, dados dois ou mais objetos geométricos 

•  Determinar se ele se interceptam (predicado) 

•  Determinar qual sua interseção (objeto ou objetos na 
interseção) 

•  Os dois problemas são relacionados mas não são 
idênticos 

•  Para determinar se 2 segmentos de reta se interceptam, 
basta fazer 4 testes de orientação 

•  Para determinar o ponto de interseção resolve-se um sistema 
de equações 
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Motivação 

•  Avaliação de bordo (CSG) 

•  Requer computar curvas de interseção entre primitivas 

•  Robótica e planejamento de movimento 

•  Detecção / prevenção de colisão 

•  Sistemas de Informações Geográficas (SIG/GIS) 

•  Operações de superposição de Mapas 

•  Computação Gráfica 

•  Traçado de raios 
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Interseção de Segmentos de Reta 

16 

•  Dada uma coleção de n segmentos de reta, computar 
todos os pontos de interseção 

•  Quantos pontos de interseção podemos esperar? 

•  No mínimo, 0 

•  No máximo O(n2)  

•  Portanto, um algoritmo O(n2) seria de certa forma, ótimo 

•  Testa-se todos os pares 



Interseção de Segmentos de Reta 

•  Um segmento de reta pode ser representado por dois 
pontos: 

•  Para calcular a inserseção de dois segmentos, podemos 
utilizar os algoritmos vistos na aula passada: 

•  Calcular interseção de duas retas. 

•  Verificar se o ponto de interseção está nos segmentos. 
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typedef struct { 	
    point p1,p2;	
} segment;	



Interseção de Segmentos de Reta 

•  E se as retas forem paralelas? 

•  E se os dois segmentos pertencerem à mesma reta? 

Ø   Tratamento de degenerações! 

Ø Verificar os dois casos acima e, de acordo com o resultado, 
indicar a(s) interseção(ões). 
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bool segments_intersect(segment s1, segment s2) {	
    line l1,l2; /* retas (linhas) contendo os segmentos s1,s2 */ 	
    point p;    /* ponto de interseção */	
	
    points_to_line(s1.p1,s1.p2,&l1);	
    points_to_line(s2.p1,s2.p2,&l2);	
	
    if (same_lineQ(l1,l2))	
        return( point_in_box(s1.p1,s2.p1,s2.p2) || 	
                point_in_box(s1.p2,s2.p1,s2.p2) || 	
                point_in_box(s2.p1,s1.p1,s1.p2) || 	
                point_in_box(s2.p1,s1.p1,s1.p2) );	
	
    if (parallelQ(l1,l2))	
        return(FALSE); 	
	
    intersection_point(l1,l2,p); 	
    return( point_in_box(p,s1.p1,s1.p2) && 	

	    point_in_box(p,s2.p1,s2.p2) );	
}	
	

Interseção de Segmentos de Reta 
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bool point_in_box(point p, point b1, point b2) {	
    return( (p[X] >= min(b1[X],b2[X])) && 	
            (p[X] <= max(b1[X],b2[X])) &&	
            (p[Y] >= min(b1[Y],b2[Y])) &&	
            (p[Y] <= max(b1[Y],b2[Y])) );	
}	
	

Interseção de Segmentos de Reta 
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GEOMETRIA COMPUTACIONAL 
ENVOLTÓRIA 

CONVEXA 



Envoltória Convexa (Fecho Convexo) 

•  A envoltória convexa (fecho convexo) é para a 
geometria computacional o que a ordenação é para 
outros problemas algorítmicos. 

•  O fecho convexo C(S) de um conjunto de pontos S é o 
menor polígono convexo que contém S (esquerda(l)): 
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Geometria
Trigonometria

Geometria Computacional

Segmentos de reta e interseção
Polígonos e computações angulares
Triangulação: algoritmos e problemas relacionados

Envoltória convexa

A envoltória convexa é para a geometria computacional o
que a ordenação é para outros problemas algorítmicos, um
primeiro passo para aplicar a dados não estruturados, tal
que pode-se fazer mais coisas interessantes a partir dele.
A envoltória convexa C(S) de um conjunto de pontos S é o
menor polígono convexo que contém S (esquerda(l)):
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Motivação 

•  O fecho conexo de um conjunto de pontos é uma 
aproximação simples 

•  Necessariamente, não ocupa mais espaço do que o 
próprio conjunto de pontos 

•  No pior caso, o polígono tem o mesmo número de vértices 
que o próprio conjunto 

•  Computar o fecho convexo muitas vezes é um passo que 
precede outros algoritmos sobre conjuntos de pontos 

23 



Convexidade 

•  Um polígono P é convexo se qualquer segmento de reta 
definido por dois pontos dentro de P se situa dentro de 
P, isto é, se não houver “buracos” ou “caroços” tal que o 
segmento possa sair e re-entrar em P. 

•  Isto implica que todos os ângulos internos em um 
polígono convexo devem ser não-reflexos; isto é, no 
máximo 180◦ ou π radianos. 
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Conjuntos Convexos 

•  Podem ter fronteiras retas ou curvas 

•  Podem ser fechados ou abertos  

•  Isto é podem ou não conter suas fronteiras (conceito de 
topologia) 

•  Podem ser limitados ou ilimitados 

•  Um semi-espaço plano ou um cone infinito são ilimitados 

•  O fecho convexo de um conjunto finito de pontos é 
limitado, fechado e cuja fronteira é linear por partes  

•  Em 2D, um polígono convexo 

•  Em 3D, um poliedro convexo 
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Problema do Fecho Convexo 

•  Dado um conjunto de pontos, computar um polígono que 
define seu fecho convexo 

•  Polígono é definido normalmente por uma circulação de 
vértices 

•  Vértices são pontos extremos 

§  Ângulos internos estritamente convexos (< π) 

§  Se 3 pontos na fronteira do polígono são colineares, o ponto 
do meio não é considerado 
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Problema do Fecho Convexo 

•  Algoritmo “força bruta” 

•  Considere todos os pares de pontos p, q ∈ S  

•  Se todos os demais pontos estão do mesmo lado do semi-
espaço plano correspondente à reta que passa por p e q, 
então o segmento de reta pq pertence ao fecho convexo de S 

§  (Usar o operador orientação) 

•  Complexidade: O (n3) 
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ENVOLTÓRIA CONVEXA 
VARREDURA 
DE GRAHAM 



Varredura de Graham (Graham Scan) 

•  Considerado o primeiro algoritmo de Geometria 
Computacional (1972) 

•  Há quase tantos algoritmos diferentes para envoltória 
convexa quanto há para ordenação.  

•  O algoritmo de Graham ordena os pontos em ordem 
angular ou da esquerda para a direita e depois insere os 
pontos na envoltória nesta ordem. 
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Varredura de Graham (Graham Scan) 

•  Algoritmo incremental (2D) 

•  Pontos são pré-ordenados de forma conveniente 

•  Cada ponto é adicionado ao fecho convexo e testado 

•  Precisamos de um ponto inicial p0 que garantidamente 
faz parte do fecho convexo 

•  Solução: Tomar o ponto com menor coordenada x (ou y) 

•  Na verdade, um ponto extremo em qualquer direção serve 
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Varredura de Graham (Graham Scan) 

•  Pontos restantes são ordenados de forma cíclica com 
respeito aos ângulos formados pelas retas p0pi 

•  Pontos colineares são removidos nesse processo 
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Varredura de Graham (Graham Scan) 

•  Cada ponto considerado tem que estar à esquerda da 
aresta anteriormente computada (teste de orientação) 

•  Ou o ponto anterior faz uma curva para esquerda 
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Varredura de Graham (Graham Scan) 

•  O fecho convexo é mantido como uma pilha de pontos.  

•  Enquanto o ponto no topo da pilha não fizer uma curva para à 
esquerda, quando se considera o novo ponto, ele é desempilhado 

•  Em seguida estende-se a cadeia empilhando-se o novo ponto 
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void convex_hull(point in[], int n, polygon *hull) {	
    int i;	
    int top; // tamanho atual da envoltória convexa	
    if (n <= 3) { // a envoltória contém todos os pontos	
        for (i=0; i<n; i++)	
            copy_point(in[i],hull->p[i]); 	
        hull->n = n;	
        return;	
    }	
    sort_and_remove_duplicates(in,&n);	
    copy_point(in[0],&firstpoint);	
	
    qsort(&in[1], n-1, sizeof(point), smaller_angle);	
	
    copy_point(firstpoint,hull->p[0]);	
    copy_point(in[1],hull->p[1]);	
    	
    ...	

Implementação 
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    ...	
	
    copy_point(firstpoint,in[n]);    	
    top = 1;	
    i = 2;	
    while (i <= n) {	
        if (!ccw(hull->p[top-1], hull->p[top], in[i]))	
            top--; /* top deve sair da envoltória convexa */	
        else {	
            top++;	
            copy_point(in[i],hull->p[top]);	
            i++;	
        }        	
    }	
    hull->n = top;	
}	
	

Implementação 
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void sort_and_remove_duplicates(point in[], int *n) {	
    int i, oldn, hole; 	
	
    qsort(in, *n, sizeof(point), leftlower); 	
    oldn = *n;	
	
    hole = 1; 	
    for (i=1; i<(oldn-1); i++) {	
        if ((in[hole-1][X]==in[i][X]) && 	
            (in[hole-1][Y]==in[i][Y]))	
            (*n)--;	
        else {	
            copy_point(in[i],in[hole]); 	
            hole = hole + 1;	
        }	
    }	
    copy_point(in[oldn-1],in[hole]);	
}	
	

Implementação 
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bool leftlower(point *p1, point *p2) {	
    if ((*p1)[X] < (*p2)[X]) return (-1); 	
    if ((*p1)[X] > (*p2)[X]) return (1);	
        	
    if ((*p1)[Y] < (*p2)[Y]) return (-1); 	
    if ((*p1)[Y] > (*p2)[Y]) return (1);	
	
    return(0);	
}	
	

Implementação 
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point firstpoint;	
	
bool smaller_angle(point *p1, point *p2) {	
    if (collinear(firstpoint,*p1,*p2)) { 	
        if (distance(firstpoint,*p1) <= distance(firstpoint,*p2))	
            return(-1);	
        else	
            return(1);	
    }	
    if (ccw(firstpoint,*p1,*p2)) 	
        return(-1);	
    else	
        return(1);	
}	
	

Implementação 
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double signed_triangle_area(point a, point b, point c) {	
    return( (a[X]*b[Y] - a[Y]*b[X] + a[Y]*c[X] -	
             a[X]*c[Y] + b[X]*c[Y] - c[X]*b[Y]) / 2.0 );	
}	
	
bool ccw(point a, point b, point c) {	
    return (signed_triangle_area(a,b,c) > EPSILON);	
}	
	
bool cw(point a, point b, point c) {	
    return (signed_triangle_area(a,b,c) < - EPSILON);	
}	
	
bool colinear(point a, point b, point c) {	
    return (fabs(signed_triangle_area(a,b,c)) <= EPSILON);   	
}	
	

Implementação 
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Complexidade da Varredura de Graham 

•  Achar o ponto mínimo: O (n) 

•  Ordenar pontos restantes: O (n log n) 

•  Colocar e remover cada ponto 

•  Cada ponto entra no fecho convexo 1 vez 

•  Cada ponto pode sair do fecho convexo no máximo 1 vez 

•  Teste de orientação é O (1) 

•  Logo, testar todos os pontos é O (n) 

•  Conclusão: Varredura é O (n log n) 

•  Solução de pior caso ótima 
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ENVOLTÓRIA CONVEXA 
DIVIDIR PARA 
CONQUISTA 



Algoritmo “Dividir para Conquistar” 

•  Técnica tradicional de projeto de algoritmos 

•  Semelhante ao “MergeSort” 

•  Idéia:  

•  Dividir o problema em 2 subproblemas de tamanho 
aproximadamente igual 

•  Achar (recursivamente) a solução dos subproblemas 

•  Combinar as soluções dos subproblemas para obter a solução 
do problema 
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Algoritmo “Dividir para Conquistar” 

•  Caso básico  

•  S tem 3 pontos ou menos → resolver trivialmente 

•  Dividir 

•  Ordenar pontos por x e dividir S em dois subconjuntos, cada 
um com aproximadamente a metade dos pontos de S (usar a 
mediana em x): 

§  A tem os pontos com menores valores de x 

§  B tem os pontos com maiores valores de x 

•  Achar recursivamente HA = Hull(A) e HB = Hull(B)  
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Algoritmo “Dividir para Conquistar” 

•  Conquistar: 

•  Computar as tangentes inferior e superior e remover os 
pontos entre elas 
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Algoritmo “Dividir para Conquistar” 

•  Para computar a tangente inferior: 

•  Seja a o ponto mais à direita (maior x) de A 

•  Seja b o ponto mais à esquerda (menor x) de B 
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Algoritmo “Dividir para Conquistar” 

•  Enquanto ab não for a tangente inferior 

•  Se orientação (a, a-1, b) = anti-horária, então a ← a-1 
§  a -1 ou a +1 à direita de ab 

•  Se orientação (a, b, b+1) = horária, então b ← b+1  
§  b - 1 ou b + 1 à direita de ab 

46 

A 
B 

a-1 

a 

b 

a-1 

a 



Algoritmo “Dividir para Conquistar” 

•  Enquanto ab não for a tangente inferior 

•  Se orientação (a, a-1, b) = anti-horária, então a ← a-1 
§  a -1 ou a +1 à direita de ab 

•  Se orientação (a, b, b+1) = horária, então b ← b+1  
§  b - 1 ou b + 1 à direita de ab 
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Algoritmo “Dividir para Conquistar” 

•  Enquanto ab não for a tangente inferior 

•  Se orientação (a, a-1, b) = anti-horária, então a ← a-1 
§  a -1 ou a +1 à direita de ab 

•  Se orientação (a, b, b+1) = horária, então b ← b+1  
§  b - 1 ou b + 1 à direita de ab 
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Algoritmo “Dividir para Conquistar” 

•  Enquanto ab não for a tangente inferior 

•  Se orientação (a, a-1, b) = anti-horária, então a ← a-1 
§  a -1 ou a +1 à direita de ab 

•  Se orientação (a, b, b+1) = horária, então b ← b+1  
§  b - 1 ou b + 1 à direita de ab 
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Algoritmo “Dividir para Conquistar” 
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•  Enquanto ab não for a tangente inferior 

•  Se orientação (a, a-1, b) = anti-horária, então a ← a-1 
§  a -1 ou a +1 à direita de ab 

•  Se orientação (a, b, b+1) = horária, então b ← b+1  
§  b - 1 ou b + 1 à direita de ab 



Algoritmo “Dividir para Conquistar” 

•  Enquanto ab não for a tangente inferior 

•  Se orientação (a, a-1, b) = anti-horária, então a ← a-1 
§  a -1 ou a +1 à direita de ab 

•  Se orientação (a, b, b+1) = horária, então b ← b+1  
§  b - 1 ou b + 1 à direita de ab 
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Algoritmo “Dividir para Conquistar” 

•  Enquanto ab não for a tangente inferior 

•  Se orientação (a, a-1, b) = anti-horária, então a ← a-1 
§  a -1 ou a +1 à direita de ab 

•  Se orientação (a, b, b+1) = horária, então b ← b+1  
§  b - 1 ou b + 1 à direita de ab 
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Algoritmo “Dividir para Conquistar” 

•  Enquanto ab não for a tangente inferior 

•  Se orientação (a, a-1, b) = anti-horária, então a ← a-1 
§  a -1 ou a +1 à direita de ab 

•  Se orientação (a, b, b+1) = horária, então b ← b+1  
§  b - 1 ou b + 1 à direita de ab 
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Algoritmo “Dividir para Conquistar” 
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•  Enquanto ab não for a tangente inferior 

•  Se orientação (a, a-1, b) = anti-horária, então a ← a-1 
§  a -1 ou a +1 à direita de ab 

•  Se orientação (a, b, b+1) = horária, então b ← b+1  
§  b - 1 ou b + 1 à direita de ab 



Algoritmo “Dividir para Conquistar” 

•  Observações 

•  Polígono representado por lista circular de vértices com 
circulação anti-horária 

§  “a ← a – 1”  deve ser interpretado como “vértice seguinte a a 
no sentido horário” 

•  Cálculo da tangente superior é feito de forma análoga ao da 
tangente inferior 

•  A remoção dos pontos entre as tangentes é feita de forma 
trivial uma vez calculadas as tangentes, podendo inclusive ser 
feita durante o cálculo da tangente 
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“Dividir para Conquistar” - Complexidade 

•  Etapa de ordenação = O (n log n) 

•  Rotina recursiva:  

•  Dividir S em 2 subconjuntos: O (n) 

•  Achar as 2 tangentes: O (n) 

•  Cada vértice é analisado no máximo 2 vezes 

•  Remover vértices entre as tangentes: O (n)  

•  Complexidade da rotina: 

•  Complexidade: O(n log n) 
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ENVOLTÓRIA CONVEXA 
QUICKHULL 



QuickHull 

•  Está para o QuickSort assim como o método “dividir para 
conquistar” está para o MergeSort 

•  Como o QuickSort, tem complexidade O (n log n) para 
entradas favoráveis. Porém, no pior caso, tem 
complexidade O (n2) 

•  Diferentemente do QuickSort, não se conhece um algoritmo 
randomizado que tenha complexidade esperada O (n log n)  

•  Na prática, entretanto, o desempenho é muito bom na 
maioria dos casos 
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QuickHull 

•  A idéia principal do QuickHull é descartar rapidamente 
pontos que obviamente estão no interior do fecho 

•  Por exemplo, se os pontos são distribuídos uniformemente 
num quadrado, prova-se que o número de vértices do fecho é 
O (log n) 
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QuickHull 

•  Inicialmente, o algoritmo acha 4 pontos extremos 
(máximo e mínimo em x e y) que garantidamente fazem 
parte do fecho convexo e descarta os pontos no interior 
do quadrilátero 
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QuickHull 

•  Vemos que os pontos não descartados podem ser 
divididos em 4 grupos, cada um associado a uma aresta 

•  Diz-se que esses pontos são “testemunhas” de que o 
segmento não é uma aresta do fecho convexo 

•  Se não há “testemunhas”, então o segmento é aresta do 
fecho 

•  Em geral, sempre temos os pontos não descartados em 
grupos associados a segmentos de reta 
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QuickHull 

•  Para cada segmento ab, o algoritmo prossegue elegendo 
um ponto c do grupo, vértice do fecho convexo 

•  O método mais usado consiste em escolher o ponto mais 
distante da reta de suporte do segmento 
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QuickHull 

•  Uma vez escolhido o ponto c, os demais pontos precisam 
ser classificados 

•  Se orientação(a,c,p) ou orientação(c,b,p) são colineares 

§  p sobre aresta → descartar 

•  Se orientação(a,c,p) = orientação(c,b,p) 

§  p dentro do triângulo → descartar 

•  Senão, se orient (a,c,p) = anti-horário 

§  p “fora” da aresta ac 

•  Senão, se orient (c,b,p) = anti-horário 

§  p “fora” da aresta cb 
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QuickHull 

•  O algoritmo é aplicado recursivamente aos grupos das 
novas arestas assim formadas 

•  Operações feitas localmente em cada chamada da rotina 
recursiva 

•  Determinar um ponto c no fecho convexo:O (n) 

•  Classificar os demais pontos: O (n) 
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Complexidade do QuickHull 

•  Vemos portanto que a complexidade depende da 
distribuição de n1 e n2 

•  Se partição é balanceada: max(n1 , n2) ≤ αn para algum α<1 

•  Ou se uma fração fixa de pontos é descartada em cada passo  

§  n1 + n2 ≤ αn para algum  α < 1,  

•  Então a solução da recorrência é O (n log n) 

•  Caso contrário, temos um algoritmo O (n2) 

•  O algoritmo é bastante rápido quando os pontos seguem 
uma distribuição aproximadamente uniforme 

•  Nesses casos, o algoritmo bate a varredura de Graham 
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GEOMETRIA COMPUTACIONAL 
TRIANGULAÇÃO 



Triangulação 

•  Achar o perímetro de um polígono é fácil: calcule o 
comprimento de cada lado usando a fórmula da distância 
euclidiana e some. 

•  Computar a área de “manchas” irregulares é mais difícil. 

•  A ideia é dividir o polígono em triângulos não 
sobrepostos e somar suas áreas. 

•  Esta operação é chamada de triangulação.  
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Exemplo: Lago Superior 



Triangulação 

•  Triangular um polígono convexo é fácil: basta conectar 
um dado vértice v a todos os outros n － 1 vértices. 

•  Desta forma, divide-se um polígono P em triângulos 
usando arestas que não se intersecionam e que se 
situam completamente dentro de P. 

•  E quando o polígono não é convexo? 
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Triangulação 

•  Pode-se representar a triangulação ou listando as cordas 
ou, como é feito aqui, com uma lista explícita dos índices 
dos vértices em cada triângulo: 

•  O algoritmo de triangulação mais eficiente “roda” em 
tempo linear do número de vértices. 

•  O algoritmo mais fácil de implementar é baseado no 
corte da orelha (Algoritmo de Van Gogh). 
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typedef struct { 	
    int n;	
    int t[MAXPOLY][3];	
} triangulation;	



TRIANGULAÇÕES 
ALGORITMO DE 

VAN GOGH 



Algoritmo de Van Gogh 

•  Uma orelha de um polígono P é um triângulo definido por 
um vértice v e seus vizinhos da esquerda e da direita  

•  (l e r), tal que o triângulo (v,l,r) se situa completamente 
dentro de P. 

•  Como lv e vr são arestas (limites) de P, o lado que define 
a orelha é rl. 
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Algoritmo de Van Gogh 

•  rl deve se situar completamente no interior de P. 

•  Para isso, lvr deve definir um ângulo não-reflexo.  

•  Nenhum outro segmento do polígono pode ser cortado por 
este lado, senão um pedaço será retirado do triângulo. 

•  O fato importante é que todo polígono sempre contém 
uma orelha; na verdade, duas no mínimo para n ≥ 4. 
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Algoritmo de Van Gogh 

•  Algoritmo: teste cada um dos vértices até achar uma 
orelha. 

•  Adiciona-se a aresta associada e corta-se a orelha, 
decrementando o número de vértices. 

•  Corte da orelha necessita testar se um dado ponto se situa 
dentro de um triângulo. 

•  O polígono restante deve também ter uma orelha, tal 
que continua-se a cortar até que apenas três vértices 
sejam mantidos, ficando um triângulo. 
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Algoritmo de Van Gogh 

•  Testar se um vértice define uma orelha tem duas partes. 
Para o teste do ângulo: utilizaremos novamente ccw/cw. 

•  Deve-se verificar se as expectativas estão consistentes 
com a ordem dos vértices do polígono. 

•  Assume-se que os vértices estão ordenados em uma 
ordem anti-horária em volta do centro virtual. 

•  A reversão da ordem do polígono nos obriga a trocar o 
sinal no teste do ângulo. 
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Algoritmo de Van Gogh 
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Figure 14.2. Triangulating a polygon via the van Gogh (ear-cutting) algorithm, with triangles
labeled in order of insertion (A ! I).

typedef struct {
int n; /* number of triangles in triangulation */
int t[MAXPOLY][3]; /* indices of vertices in triangulation */

} triangulation;

14.4.1 Van Gogh’s Algorithm
Several polygon triangulation algorithms are known, the most e!cient of which run in
time linear in the number of vertices. But perhaps the simplest algorithm to program is
based on ear-cutting. An ear of a polygon P is a triangle defined by a vertex v and its
left and right neighbors (l and r), such that the triangle (v, l, r) lies completely within
P .

Since
!
lv and !

vr are boundary segments of P , the chord defining the ear is
!
rl. Under

what conditions can this chord be in the triangulation? First,
!
rl must lie completely

within the interior of P . To have a chance, lvr must define an acute angle. Second, no
other segment of the polygon can be cut by this chord, for if so a bite will be taken out
of the triangle.

The important fact is that every polygon always contains an ear; in fact at least two
of them for n ! 3. This suggests the following algorithm. Test each one of the vertices
until we find an ear. Adding the associated chord cuts the ear o", thus reducing the
number of vertices by one. The remaining polygon must also have an ear, so we can
keep cutting and recurring until only three vertices remain, leaving a triangle.

Testing whether a vertex defines an ear has two parts. For the angle test, we can
trot out our ccw/cw predicates again. We must take care that our expectations are
consistent with the vertex order of the polygon. We assume the vertices of the polygon

Triangulação de um polígono via algoritmo de Van Gogh 
(corte da orelha), com triângulos rotulados na ordem da 
inserção (A-I ) 



Computação de áreas 

•  Pode-se computar a área de qualquer polígono 
triangulado somando as áreas de todos os triângulos.  

•  Somando as áreas com sinal dos triângulos definidos por 
um ponto arbitrário p com cada segmento do polígono P, 
chega-se na área de P, porque os triângulos com sinal 
negativo cancelam a área fora do polígono: 
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Segmentos de reta e interseção
Polígonos e computações angulares
Triangulação: algoritmos e problemas relacionados

Computações de áreas

Pode-se computar a área de qualquer polígono
triangulado somando as áreas de todos os triângulos.
Entretanto, existe um algoritmo mais atraente baseado na
noção de áreas com sinal para triângulos, usadas como
base para a rotina ccw.
Somando as áreas com sinal dos triângulos definidos por
um ponto arbitrário p com cada segmento do polígono P,
chega-se na área de P, porque os triângulos com sinal
negativo cancelam a área fora do polígono:

A(P) =
1
2

n−1�

i=0

(xi · yi+1 − xi+1 · yi) (20)

onde todos os índices são calculados como o módulo do
número de vértices.
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bool point_in_triangle(point p, triangle t) {	
    int i;	
    for (i=0; i<3; i++) 	
        if (cw(t[i],t[(i+1)%3],p)) return(FALSE);	
    return(TRUE);	
}	
	

Implementação 
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bool ear_Q(int i, int j, int k, polygon *p) {	
    triangle t;	
    int m;	
	
    copy_point(p->p[i],t[0]);	
    copy_point(p->p[j],t[1]);	
    copy_point(p->p[k],t[2]);	
	
    if (cw(t[0],t[1],t[2])) return(FALSE);	
	
    for (m = 0; m<p->n; m++) {	
        if ((m!=i) && (m!=j) && (m!=k))	
            if (point_in_triangle(p->p[m],t)) return(FALSE);	
    } 	
    return(TRUE);	
}	
	

Implementação 
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void triangulate(polygon *p, triangulation *t) {	
    int l[MAXPOLY], r[MAXPOLY]; /* vizinho da esquerda/direita */ 	
    int I;	
    for (i=0; i<p->n; i++) {    /* inicialização */ 	
        l[i] = ((i-1) + p->n) % p->n; 	
        r[i] = ((i+1) + p->n) % p->n;	
    }	
    t->n = 0; 	
    i = p->n-1;	
    while (t->n < (p->n-2)) {	
        i = r[i]; 	
        if (ear_Q(l[i],i,r[i],p)) {	
            add_triangle(t,l[i],i,r[i],p);	
            l[ r[i] ] = l[i]; 	
            r[ l[i] ] = r[i];	
        }	
    }	
}	
	

Implementação 
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