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Resumo: Subdivisões planares são abstrações muito utilizadas em visão compu-
tacional, com aplicação em áreas como robótica, modelagem geométrica e geopro-
cessamento. Algumas estruturas de dados para manipulação de subdivisões planares
apresentadas na literatura possuem funções de consulta que retornam todos os elemen-
tos vizinhos ou adjacentes a um determinado elemento. Mas, em qualquer algoritmo,
a lista de elementos retornada por estas consultas tem que ser percorrida quando se
deseja realizar uma transição para o próximo elemento adjacente. Este trabalho busca
estudar e comparar várias estruturas de dados apresentadas na literatura, utilizando a
transição como foco comparativo. Também são analisados o espaço consumido e a
capacidade de geração do dual das estruturas de dados.

1 Introdução

Em visão computacional, tipicamente as aplicações manipulam caracterı́sticas per-
ceptı́veis, que podem ser extraı́das de imagens. Uma abordagem para obtenção de informa-
ções a partir de uma imagem é a extração de vértices e arestas, gerando uma representação
com as seguintes caracterı́sticas:

• Todo vértice está associado a um ponto único no espaço;

• Arestas representam as linhas conectando pares de vértices;

• Todo cruzamento de duas arestas torna-se um vértice.

• Pode-ser definir uma ordem nas arestas de cada vértice, dado um sentido e uma origem;

Uma subdivisão planar é um particionamento de um plano em vértices, arestas e faces,
onde os vértices são pontos, as arestas são segmentos abertos de curvas simples, e as faces
são regiões conexas e fechadas. Evidentemente as arestas e os vértices formam as fronteiras
das faces, e os vértices compõem as fronteiras das arestas.

A representação de imagens utilizando subdivisões planares possui dois objetivos.
Primeiro, esta representação objetiva a simplificação da imagem, facilitando o seu desenho
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e representação. Segundo, dar suporte à execução de algoritmos de busca que facilitem a
localização dos seus componentes, com a elaboração de estruturas de dados.

Durante os últimos 30 anos foram apresentadas várias estruturas de dados para re-
presentação de subdivisões planares. A Winged Edge foi a primeira delas [3], baseada na
observação de que as arestas possuem uma caracterı́stica distinta de vértices e faces, que é o
número constante de elementos adjacentes. Ao longo dos anos surgiram várias outras estrutu-
ras, algumas objetivando resolver problemas originados da Winged Edge, e outras propondo
novas abordagens, tentando melhorar o espaço consumido e os tempos de acesso. Mas, a
partir da década de 80, as estruturas de dados passaram a se basear somente no custos de
armazenamento de toda a adjacência, como a SDS [20] e a UDS ! [1], esquecendo que os
algoritmos que utilizam estas estruturas muitas vezes não utilizam toda a adjacência, neces-
sitando apenas do próximo elemento adjacente a um dado elemento, ou seja, uma transição,
para navegar na estrutura de dados.

Este artigo tem como objetivo fazer uma revisão bibliográfica das estruturas de dados
para armazenar subdivisões planares, analisando suas caracterı́sticas e operações, e comparar
a eficiência destas estruturas utilizando transições como base para o estudo. Na Seção 2 estão
alguns conceitos básicos e considerações necessárias. Na Seção 3 são descritas as subdivisões
planares, suas caracterı́sticas e operações. As complexidades de tempo e espaço são discuti-
das na Seção 4, e então as estruturas de dados são apresentadas na Seção 5. Finalmente, na
Seção 6 seguem as discussões e considerações finais do trabalho.

2 Requisitos para a Representação de Subdivisões Planares

Com o objetivo de uma melhor compreensão das estruturas de dados a serem descritas
na Seção 4, esta Seção apresenta os conceitos básicos e as operações a serem utilizadas no
decorrer deste artigo.

2.1 Conceitos básicos

Uma subdivisão planar é composta por um vetor de vértices V , um vetor de arestas A
e um vetor de faces F . Para generalização, uma letra maiúscula representa um vetor, e uma
letra minúscula representa um determinado elemento de um vetor, por exemplo a ! A. Dado
um vetor X , o seu tamanho é representado por |X|. Um elemento de uma subdivisão planar
pode ser um vértice, uma aresta ou uma face, e o tipo de um elemento é o vetor no qual ele
está contido. Cada elemento pertencente a um vetor X possui um identificador único, um
valor inteiro entre 1 e |X|, inclusive. Desta forma, X pode ser descrito utilizando os seus
elementos e os respectivos identificadores como ı́ndice: X = [x1, x2, . . . , x|X|]. A Figura 1
mostra um exemplo de subdivisão planar, que será utilizado para exemplificar as diferentes
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estruturas de dados aqui descritas. Note que a face externa também possui uma referência,
para facilitar a representação das estruturas de dados.
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Figura 1. Uma subdivisão planar, onde A = [a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9, a10, a11],
V = [v1, v2, v3, v4, v5, v6, v7, v8] e F = [f1, f2, f3, f4, f5]

Neste trabalho, são consideradas apenas partições finitas do plano. Também é assu-
mido que nenhuma aresta passa por qualquer vértice além dos seus vértices limites, e cada
vértice está no limiar de pelo menos duas arestas. Também é considerado que cada aresta
separa duas, e somente duas, faces. Neste texto, freqüentemente será utilizada a palavra
subdivisão ao invés de subdivisão planar, para simplificação.

2.2 Operações em subdivisões planares

Subdivisões são abstrações que manipulam essencialmente a topologia. Alguns ope-
radores básicos são definidos para acesso e modificação de subdivisões, e eles podem ser
divididos nas seguintes categorias: acesso aleatório, acesso ao perı́metro, acesso à vizinhan-
ça, subdivisão planar dual, e criação e remoção de elementos. O acesso ao perı́metro e à
vizinhança juntos constituem as relações de adjacência de uma subdivisão, e utilizando estas
relações pode-se definir operadores que permitem o deslocamento na estrutura de dados, cha-
mados de operadores de adjacência. Uma transição é o deslocamento que pode ser realizado
em uma subdivisão qualquer, utilizando um operador de adjacência uma única vez.

2.2.1 Acesso aleatório O acesso aleatório se refere a como obter informações de um de-
terminado elemento pertencente a um dado vetor, a partir do seu identificador único. Por
exemplo, quando se deseja buscar caracterı́sticas associadas a vértices, deve-se ter um acesso
aleatório rápido a eles. Para o acesso aleatório é definido o operador de ı́ndice Xi, represen-
tando o elemento do vetor X ! {V,A, F} cujo identificador único possui valor i.
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2.2.2 Acesso ao perı́metro O perı́metro define os limites geométricos e topológicos de
um determinado elemento, sendo representado por uma lista circular ordenada, contendo ele-
mentos dos dois outros tipos, alternadamente. Estas listas podem ser percorridas nos dois sen-
tidos, que correspondem aos sentidos horário e anti-horário na subdivisão. Para simplificação,
o perı́metro pode ser dividido nos dois sub-perı́metros, que juntos constituem o perı́metro ori-
ginal, percorrendo-se os elementos das duas listas alternadamente.

Os perı́metros dos três elementos são mostrados na Figura 2. As arestas têm no seu
perı́metro apenas dois vértices e duas faces. Vértices e faces podem ser contornados por
qualquer número de elementos dos seus dois tipos complementares.

A
F

V

Figura 2. Perı́metros dos três elementos

Para definição do perı́metro, é necessário o operador básico p(x, y). Dados x e y,
pertencentes a vetores diferentes, com y pertencente ao perı́metro de x, este operador retorna
o próximo elemento do mesmo tipo que y, no sentido horário em torno do elemento x. O
operador inverso, chamado de p!1(x, y), percorre o perı́metro de x no sentido anti-horário.
Dado xi ! X , Y Xi representa o número de elementos do vetor Y que fazem parte do
perı́metro de xi.

2.2.3 Acesso à vizinhança O acesso à vizinhança envolve elementos pertencentes a um
mesmo vetor, e está baseado no compartilhamento de perı́metros. Duas arestas são vizinhas se
elas contêm um vértice e uma face em comum nos seus perı́metros. Desta forma, cada aresta
possui exatamente quatro vizinhos, como mostrado na Figura 3. Dois vértices são vizinhos
se compartilham uma aresta e, conseqüentemente, duas faces. Duas faces são vizinhas se
têm uma aresta em comum e, portanto, dois vértices. A vizinhança dos vértices e faces
também é mostrada na Figura 3, mas note que vértices e faces pois possuem número variado
de vizinhos.

Para a representação da vizinhança é necessário um novo operador básico, que é o
v(x, y). Esta primitiva retorna o próximo vizinho do elemento x no sentido horário a partir
de um elemento y adjacente a x. A sua inversa v!1(x, y) percorre a vizinhança no sentido
anti-horário de x. Dado xi ! X , XXi representa o número de elementos vizinhos a xi.
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A F

V

Figura 3. Vizinhança dos três elementos

2.2.4 Subdivisão planar dual Dada uma subdivisão S, a sua representação dual pode
ser definida. A representação dual de S é uma subdivisão D(S), com o mesmo número de
arestas, e com número de vértices e faces trocados. D(S) contém vértices que correspondem
às faces de S, e faces que correspondem aos seus vértices. Dois vértices são conectados por
uma aresta em D(S) se as correspondentes faces em S contêm uma aresta separando-as, e
para cada aresta unindo dois vértices em S, existe uma no dual separando as respectivas faces.

A Figura 4 mostra um exemplo de construção da subdivisão dual. Os cı́rculos pre-
enchidos representam vértices na subdivisão original, e os não preenchidos são as faces. As
arestas representadas por linhas retas pertencem à subdivisão original, e as tracejadas são as
pertencentes ao dual. Cada aresta da subdivisão cruza com a sua correspondente no dual.

Figura 4. Exemplo de uma subdivisão e sua representação dual

2.2.5 Criação e remoção de elementos A criação e remoção de elementos consiste na
alteração da estrutura de dados, modificando a sua topologia, de forma a manter a subdi-
visão consistente. Estes operadores são destinados a estruturas de dados dinâmicas, e não são
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descritos neste trabalho, pois são estudadas apenas estruturas de dados estáticas. Algumas
estruturas de dados para representação de subdivisões, a serem apresentadas na Seção 4, su-
portam operadores para este fim. Alguns deles são baseados na álgebra Euleriana, chamados
de operadores Eulerianos. Este trabalho não fornece informações sobre o seu funcionamento.

3 Complexidades de Tempo e Espaço em Subdivisões Planares

Existem várias estruturas de dados para armazenamento de subdivisões. Diferentes
estruturas podem ser caracterizadadas pela forma como representam as relações de adjacência
entre elementos dos vetores A, V e F . A comparação entre estas estruturas de dados é reali-
zada baseando-se em dois fatores: o espaço necessário para armazenar a estrutura de dados,
e o tempo para os acessos aleatórios, do perı́metro e da vizinhança. O espaço utilizado é
medido com relação ao número de arestas da subdivisão, e o tempo gasto é calculado através
da soma dos tempos necessários para cada uma das operações básicas.

A Figura 5 mostra os três elementos e as suas nove relações de adjacência. Uma
estrutura de dados pode armazenar uma ou mais destas relações, para permitir (ou otimizar)
o seu acesso. Uma seta indica que o elemento de origem armazena explicitamente elementos
do destino, ou seja, ele tem ponteiros para o destino. Cada elemento de um vetor tem acesso
aleatório armazenado implicitamente em uma estrutura de dados se existir uma seta com
origem no vetor. O acesso à vizinhança é representado por uma seta na qual a origem e o
destino são o mesmo elemento, enquanto que o acesso ao perı́metro é representado por setas
entre elementos de tipos diferentes.

Figura 5. Os três elementos e suas relações

O armazenamento implı́cito de uma relação de adjacência implica na realização da sua
consulta através da relação direta, que é o acesso direto à estrutura. Uma estrutura de dados
perfeita para qualquer aplicação teria tempo de acesso O(1) para cada uma das operações
básicas. Mas existe um contrapeso, que é justamente o espaço consumido pela estrutura de
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dados, e este está diretamente relacionado com o número de redundâncias armazenado.

Segundo Woo, o armazenamento implı́cito de cada uma das nove operações básicas
de perı́metro e vizinhança tem um custo fixo, sendo 4|A| para vizinhança das arestas e 2|A|
para todas as outras relações de adjacência [19]. O autor mostrou que os limites de armaze-
namento para estas estruturas de dados é sempre linear, sendo 4|A| o limite inferior e 20|A| o
limite superior. Ele também infere que, para o tempo, o limite inferior é 9k, com k represen-
tando tempo de acesso constante, e o superior é 7|A|+2k, ou seja, duas operações com tempo
constante e sete com tempo O(|A|). Em seu estudo, são considerados os tempos para acessar
todos os elementos que fazem parte da adjacência de um elemento. Analisando o armazena-
mento proposto pelo autor percebe-se que, para todas as consultas baseadas em vértices ou
faces, mesmo que a adjacência seja armazenada em uma lista, é necessário percorrê-la para
resolver as funções p e v. Desta forma, apenas duas consultas à adjacência podem ter tempo
de acesso constante, e são justamente as baseadas nas arestas.

Uma estrutura de dados que não for capaz de realizar todas as operações utilizando
a relação direta necessita de alguma outra forma. As duas opções existentes são relação
indireta e a relação inversa. A relação indireta consiste em utilizar duas ou três operações
sucessivamente, para suprir uma operação inexistente. A relação inversa consiste em, dada
uma operação desejada, realizar uma busca em uma relação cujo sentido é o inverso desta
operação. Note que uma estrutura de dados que realiza uma busca inversa, com tempo linear,
terá esta parte como caracterizador do tempo de busca, esteja o algoritmo associado buscando
toda a adjacência ou apenas um elemento vizinho.

Por exemplo, considere a estrutura de dados mostrada na Figura 6. Uma face tem
ponteiros para todas as suas arestas, e cada aresta tem ponteiros para os seus dois vértices.
As linhas tracejadas representam duas consultas a serem realizadas na estrutura de dados. A
consulta (a) corresponde à seguinte pergunta: “dada uma face, encontre todos os vértices do
seu perı́metro.” Claramente esta consulta pode ser realizada indiretamente utilizando F " A
e então A " V . Já a consulta (b) corresponde a uma relação inversa. Se a relação V " F
existisse, a relação A " F poderia ser computada indiretamente através de A " V e então
V " F . A impossibilidade de utilizar uma relação indireta leva à necessidade de se buscar
a solução executando uma busca invertida na relação F " A, procurando as faces cujo
conjunto de arestas do seu perı́metro contém a aresta escolhida. Esta consulta consome tempo
O(|A|).

O acesso aleatório não costuma ser tratado nessas estruturas de dados, por dois moti-
vos. O primeiro é que as estruturas de dados, como serão vistas na próxima Seção, costumam
ter ponteiros com origem em todos os elementos, implementando o acesso aleatório implici-
tamente. O segundo motivo é que, caso a estrutura de dados não possua este tipo de acesso,
pode ser adicionado um vetor com esta representação para o elemento, e isto adiciona espaço
O(|A|) à estrutura de dados.
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a

b

Figura 6. Relações indireta (a) e inversa (b)

Uma representação é capaz de armazenar o seu dual implicitamente se os vértices e as
faces armazenam informações de forma simétrica. Mas note que, mesmo que a estrutura de
dados não suporte o dual implicitamente, pode-se encapsular as consultas, bastando apenas
trocar os vértices com faces para utilizar o dual [15].

4 Estruturas de Dados para Subdivisões Planares

As estruturas de dados utilizadas para representar subdivisões planares são chama-
das de estruturas para representar fronteiras (boundary data structures), também chamadas
de B-rep. Algumas destas estruturas de dados são capazes de representar informações mais
complexas do que subdivisões planares, como por exemplo objetos 3-D. Para isto, elas ne-
cessitam de outras entidades em adição aos três vetores básicos, como por exemplo corpos,
cavidades e loops. Neste trabalho, estas informações adicionais não são descritas, e uma
B-rep representa apenas por vértices, arestas e faces.

As estruturas de dados aqui descritas têm como objetivo a representação de
informações topológicas das subdivisões planares, pois a representação de geometria a partir
destas estruturas é trivial. Todos os exemplos de representação das estruturas de dados aqui
apresentadas estão baseados na subdivisão da Figura 1. Devido ao tamanho da subdivisão,
são representados apenas os três primeiros elementos de cada vetor.

4.1 Winged Edge

A primeira estrutura de dados para armazenamento de topologia em visão computa-
cional baseando-se nas arestas foi proposta por Baumgart, e esta recebe o nome de Winged
Edge [3, 4]. Arestas são mais facilmente detectadas em imagens que vértices e faces. Qual-
quer pixel pode ser um vértice, e faces são estruturas mais complexas. Uma estrutura com a
topologia armazenada nas arestas possui as seguintes propriedades:
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1. Outras representações são facilmente mostradas serem equivalentes em tempo linear,
ou seja, transformações entre representações podem ser realizadas em tempo linear no
tamanho da subdivisão planar [7, 13];

2. Esta representação se estende a problemas mais gerais como, por exemplo, a modela-
gem de superfı́cies poliédricas [4];

3. Algoritmos que têm como entrada um grafo planar desenhado em uma superfı́cie po-
dem ser descritos de maneira natural e eficiente em termos desta representação. Exem-
plos incluem algoritmos para triangulação, pré-processamento de subdivisões planares
para localização rápida de pontos e regularização [7, 10, 11, 16].

Portanto, é viável o armazenamento de informações topológicas explicitamente nas arestas.

A Winged Edge aproveita esta caracterı́stica, de forma que cada aresta desta estrutura
armazena toda sua vizinhança e seu perı́metro, e os vértices e as faces armazenam apenas um
ponteiro para uma das suas arestas incidentes. Os seus ponteiros estão ilustrados na Figura 7.
Os pesos contidos nas setas indicam a quantidade de ponteiros armazenados para esta relação.
Por exemplo, V

1
" A significa que cada vértice tem um ponteiro para apenas uma aresta.

2

1

4

1

2

Figura 7. Relações de adjacência representadas diretamente na Winged Edge

Para exemplificar a representação proposta por Baumgart, a Tabela 1 mostra uma
representação parcial da estrutura de dados da Figura 1. As primeiras colunas represen-
tam os elementos, o que indica um armazenamento implı́cito, e portanto não é utilizado no
cálculo da complexidade de espaço. As outras colunas representam ı́ndices para os elementos
adjacentes. Estas convenções são aplicadas em todos os outros exemplos de representação de
estruturas de dados deste artigo.

Para armazenar esta estrutura de dados é necessário espaço 8|A|+ |V |+ |F | = 8|A|+
|A| = 9|A|. Todas as operações básicas na Winged Edge têm tempo de acesso constante por
transição, pois todas as operações indiretas realizadas utilizam ponteiros das arestas, que têm
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Tabela 1. Representação parcial da Figura 1 utilizando a Winged Edge
Ai V 1 V 2 F1 F2 A1 A2 A3 A4

a1 1 2 2 1 5 4 7 2
a2 2 3 2 3 8 1 11 3
a3 3 4 2 5 2 11 4 4

Vi A

v1 5
v2 2
v3 2

Fi A

f1 1
f2 4
f3 8

tamanho constante. As operações baseadas em vértices e faces consomem tempo igual ao
tamanho do perı́metro na procura do elemento de referência, antes de executar a transição.

4.2 DCEL

Uma das mais simples estruturas de dados para representação de subdivisões planares
é a DCEL (Doubly-connected-edge-list) [13, 16]. Seu nome é devido ao fato de que cada
aresta está conectada a apenas outras duas na estrutura de dados, ao invés de quatro, como
na Winged Edge. Outra diferença é que os ponteiros com origem nos vértices e faces não
existem. Então, esta estrutura de dados é composta apenas por uma tabela contendo seis
colunas, sendo quatro de informações (V 1, V 2, F1 e F2) e duas de ponteiros (A1 e A2).
Cada linha da tabela representa uma aresta, com seus dois vértices, origem (V 1) e destino
(V 2), e suas duas faces, esquerda (F1) e direita (F2). Como as arestas necessitam de uma
orientação e uma direção, existem os ı́ndices A1 e A2. O ı́ndice A1 indica a primeira aresta
circulando no sentido anti-horário em torno de V 1, que é também a primeira aresta no sentido
horário em torno de F1. Similarmente, A2 é utilizada como referência para V 2 e F2. Um
diagrama dos ponteiros da estrutura DCEL pode ser encontrado na Figura 8.

2

2

2

Figura 8. Relações de adjacência representadas diretamente na DCEL

Esta estrutura quase não é citada pelos trabalhos posteriores na literatura. Mais ainda,
ela contradiz a idéia de Woo, na qual são necessárias 4|A| para armazenar a vizinhança das
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arestas, pois na DCEL são utilizadas apenas 2|A|. Um exmplo de implementação das três
primeiras arestas da Figura 1 utilizando a DCEL pode ser visto na Tabela 2.

Tabela 2. Representação parcial da Figura 1 utilizando a DCEL

Ai V 1 V 2 F1 F2 A1 A2

a1 1 2 2 1 4 7
a2 2 3 2 3 1 11
a3 3 4 2 5 2 4

As limitações da DCEL estão relacionadas justamente com a sua falta de redundância.
Desta forma, as faces e os vértices não podem ser percorridos nos dois sentidos em tempo
constante por transição. Apenas um sentido é permitido para os dois, e estes elementos são
percorridos em sentidos opostos. Então, é necessário percorrer uma volta em torno da face
para poder encontrar a próxima aresta no sentido anti-horário de uma face.

Esta estrutura de dados consome espaço 2|A| para cada um dos três pares de ponteiros
armazenados nas arestas, totalizando 6|A|. Os tempos de acesso da DCEL são os seguintes.
O acesso aleatório e todas as transições de perı́metro e vizinhança das arestas têm tempo
O(1), desde que as transições sejam realizadas em apenas um sentido. Por outro lado, os
acessos com origem em vértices e faces consomem tempo O(|A|). Como não é armazenada
qualquer informação sobre estes elementos, uma busca invertida na tabela é necessária para
encontrar uma aresta que tenha incidência em um destes elementos.

4.3 Split Edges

Em estruturas baseadas nas arestas, toda aresta tem a função de representar tanto os
limites das faces quanto a conexão entre duas faces. Na estrutura Winged Edge, uma aresta
representa estas duas caracterı́sticas em um único campo. Como cada aresta está separando
duas faces, é necessária a verificação do sentido dos vértices para inferir se uma dada face
está localizada à esquerda ou à direita de uma aresta. Para evitar esta verificação, surgiu o
conceito de separação de arestas em metades (split), inicialmente proposto por Eastman [5].
Nesta representação, cada metade está conectada a apenas uma face e um vértice.

Exitem duas variações da split, e os dois casos podem ser visualizados na Figura 9. A
primeira conserva as arestas, e cada metade contém ponteiros para as suas respectivas arestas
e para as metades anterior e posterior. Dois autores propuseram esta representação, Mantyla
e Kalay, com as estruturas de dados Half-edge e a Hybrid-edge, respectivamente [9, 12]. A
segunda variação exclui completamente o conceito de aresta, com cada metade apontando
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para seus vizinhos e a sua respectiva metade irmã, nas estruturas de dados Vertex-edge e
Face-edge, propostas por Weiler [17] e também por Wilson [18].

(b)(a)

1

1 1

1 1

1

3

1

1

1 2

2

Figura 9. Relações de adjacência representadas diretamente na Half-edge (a) e
Vertex(Face)-edge (b)

As Tabelas 3 e 4 mostram parte da descrição da subdivisão da Figura 1 utilizando
as estruturas split. Por estas estruturas de dados armazenarem uma entidade a mais, elas
consomem mais memória que a Winged Edge. A Half-edge consome 5|A| para cada metade,
mais 2|A|+ |V |+ |F |, totalizando 13|A|. Mas note que a coluna A0 assim como a tabela das
arestas podem ser removidas, pois existem funções simples que descrevem os seus valores,
reduzindo o custo em 4|A|, para 9|A|.

A Vertex-edge consome 2 # 5|A| para as metades, mais |A| para os ponteiros dos
vértices e faces, consumindo espaço 11|A|. Da mesma forma que a Half-edge, a coluna S0
pode ser removida, totalizando 9|A|. Com estas análises, pode-se perceber que, apesar das
duas estruturas de dados serem conceitualmente diferentes, em termos de implementação elas
são equivalentes à Winged Edge, com os mesmos custos de tempo e espaço.

4.4 Quad Edge

A estrutura de dados quad-edge, proposta por Guibas e Stolfi, particiona as arestas
em grupos de oito [7]. Esta estrutura de dados é capaz de representar, simultaneamente, a
subdivisão, o grafo dual e o grafo espelhado. Cada um dos oito grupos consiste em quatro
arestas orientadas para o grafo e quatro para o seu dual. Mas, como o vizinho de uma aresta no
sentido horário de um vértice é equivalente à próxima aresta no sentido anti-horário de uma
das suas faces, então apenas quatro ponteiros são suficientes para representar a topologia das
arestas. Portanto, os seus ponteiros são os mesmos da estrutura Winged Edge (Figura 7).
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Tabela 3. Representação parcial da Figura 1 utilizando a Half-edge
Si V 1 F1 A1 S1 S2

s1 1 2 1 $ 3
s2 2 1 1 $ $
s3 2 2 2 1 5
s4 3 3 2 $ $
s5 3 2 3 3 $
s6 4 5 3 $ $

Ai S0 S1

a1 1 2
a2 3 4
a3 5 6

Vi S

v1 1
v2 3
v3 3

FI S

f1 2
f2 1
f3 4

Tabela 4. Representação parcial da Figura 1 utilizando a Vertex-edge
Si V 1 F1 S1 S2 S3

s1 1 2 2 $ 3
s2 2 1 1 $ $
s3 2 2 4 1 5
s4 3 3 3 $ $
s5 3 2 6 3 $
s6 4 5 5 $ $

Vi S

v1 5
v2 2
v3 2

Fi S

f1 1
f2 4
f3 8

4.5 Estrutura de Dados Simétrica

A Estrutura de Dados Simétrica (Symmetric Data Structure, ou SDS) foi proposta por
Woo e Wolter [20], e uma análise combinatorial da mesma foi estudada por Woo [19]. Uma
versão similar desta estrutura foi proposta por Jiaguang et al. [8].

Esta estrutura abandona a representação de toda a topologia a partir das arestas. É
proposto o armazenamento dos perı́metros de cada elemento, com as arestas armazenando
apenas os seu perı́metro. Vértices e faces armazenam todas as suas arestas. Os ponteiros
desta estrutura podem ser visualizados na Figura 10.

O espaço necessário para armazenar esta estrutura é 4|A|+AVi+AFi = 4|A|+4|A| =
8|A|, ou seja, |A| a menos que a Winged Edge. Woo infere que seu tempo de acesso é
mais rápido que o da estrutura Winged Edge, pelo fato que sua estrutura de dados armazena
quatro das operações básicas implicitamente, enquanto que, segundo ele, a Winged Edge
armazena apenas três, pois os ponteiros dos vértices e faces não armazenam toda a vizinhança.
Mas, neste trabalho, esta idéia não é válida, pois os operadores definidos acessam apenas
uma aresta por vez. Aqui é considerado que uma estrutura de dados é ótima se ela possuir
transições com gasto constante de tempo. Desta forma, mesmo com os armazenamentos
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AFiAVi

2 2

Figura 10. Relações de adjacência representadas diretamente na SDS

V " A e F " A implı́citos, é necessário percorrer todo o perı́metro para encontrar a
próxima aresta, e, assim, esta operação consome o mesmo tempo que na Winged Edge. A
Tabela 5 ilustra um exemplo da implementação da SDS.

Tabela 5. Representação parcial da Figura 1 utilizando a SDS
Ai V 1 V 2 F1 F2

a1 1 2 2 1
a2 2 3 2 3
a3 3 4 2 5

Vi A

v1 [1, 5, 4]
v2 [2, 8, 7, 1]
v3 [3, 11, 2]

Fi A

f1 [1, 7, 6, 5]
f2 [3, 2, 1, 4]
f3 [10, 8, 2, 11]

4.6 Face-edge-vertex

A estrutura de dados Face-edge-vertex foi proposta por Ni, e os seus ponteiros podem
ser visualizados na Figura 11 [14, 15]. A estrutura Face-edge-vertex é uma simplificação
da Estrutura de Dados Simétrica, eliminando os ponteiros dos vértices. Desta forma, a sua
representação está contida na SDS, e portanto um exemplo de implementação pode ser visto
na Tabela 5, excluindo-se os ponteiros dos vértices.

Como esta estrutura de dados não armazena qualquer ponteiro com origem nos
vértices, é necessário utilizar a relação inversa para computar as quatro operações que se
originam de vértices. Mas o autor mostrou que existe uma classe de problemas na qual esta
estrutura de dados é suficiente, pois quase não se utiliza estas operações. Ni também inferiu
que não existe estrutura de dados ótima que armazene mais do que quatro das nove operações
de adjacência.
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AFi

2 2

Figura 11. Relações de adjacência representadas diretamente na Face-edge-vertex

4.7 Estrutura de Dados Universal

A Estrutura de Dados Universal, também chamada de UDS (Universal Data Struc-
ture), foi proposta por Ala [1]. O objetivo da UDS é ser uma generalização completa para
esquemas de representação de fronteiras. Qualquer estrutura de dados para a representação
de fronteiras pode ser expressa como um caso especial desta estrutura de dados.

Para a representação de subdivisões planares, Ala apresenta a estrutura !, cujos pon-
teiros podem ser visualizados na Figura 12. Esta é uma estrutura de dados circular, na qual as
operações básicas consomem entre uma e três transições de ponteiros, aproveitando o acesso
indireto. Mas note que todas as operações de vizinhança e a operação V " A consomem
tempo O(V F 2

i ), pois estas utilizam duas consultas que tem tamanho variado. Outra desvan-
tagem da estrutura é a impossibilidade de se representar o dual, por ela ser circular. Esta
estrutura tem armazenamento 2|A| + V Fi + AVi = 6|A|, igualando-se à estrutura DCEL.

AVi

VFi

Figura 12. Relações de adjacência representadas diretamente na UDS!

A Tabela 6 mostra um exemplo de utilização da UDS!, representando parte da sub-
divisão da Figura 1. Ala também apresenta uma estrutura chamada !-reversa, na qual todos
os ponteiros da estrutura ! são invertidos. Esta estrutura consome o mesmo espaço e tem as
suas operações realizadas com o mesmo gasto de tempo que a estrutura !.
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Tabela 6. Representação parcial da Figura 1 utilizando a UDS!
Ai F1 F2

a1 2 1
a2 2 3
a3 2 5

Vi A

v1 [1, 5, 4]
v2 [2, 8, 7, 1]
v3 [3, 11, 2]

Fi V

f1 [1, 2, 6, 5]
f2 [2, 1, 4, 3]
f3 [3, 8, 7, 2]

4.8 Álgebra de Incidência

A Álgebra de Incidência consiste no armazenamento de três elementos adjacentes
em uma tupla [6]. Desta forma, são necessárias apenas três operações básicas, fixando um
elemento para se encontrar os outros dois elementos adjacentes. Assim, não é necessário
percorrer uma lista para encontrar o próximo elemento adjacentes. Estas três operações são
necessárias e suficientes para descrever qualquer outra operação, inclusive as operações apre-
sentadas neste artigo.

O seu armazenamento pode ser realizado utilizando uma tabela. Cada posição da
tabela armazena o resultado das três operações para uma dada tupla, e um ponteiro para o seu
respectivo vértice. Também são necessários três vetores, um para cada tipo de elemento, cujas
posições apontam para uma tupla da tabela. Como cada aresta pode ter quatro combinações
com os seus vértices e faces, são necessárias 4|A| linhas na tabela, totalizando 4|A| # 4 +
2|A| = 18|A| de armazenamento.

A Tabela 7 ilustra a Álgebra de Incidência para parte da subdivisão da Figura 1. As
colunas pX indicam as posições da tabela, de forma que, dada uma tupla (v, a, f), tem-
se que pA aponta para a linha (p(a, v), a, p(a, f)), pV para (v, p(v, a), p(v, f)) e pF para
(p(f, v), p(f, a), f). Um $ indica que a posição da tabela é maior do que as posições descritas
na Figura. Os elementos da subdivisão não estão representados explicitamente nas tuplas, de
forma que a coluna Tuplas não existe na implementação. Isto acontece pela possibliidade dos
elementos puderem ser recuperados através dos ciclos. Por exemplo, os ciclos formados pela
função pF determinam as faces. Entretanto, é preciso que exista alguma conexão entre estas
relações e a subdivisão. Como a informação geométrica está nos vértices, pode-se colocar a
informação explı́cita do vértice na tupla. As arestas e faces, na grande maioria dos casos, são
apenas conjuntos de vértices.

5 Discussão e Comentários Finais

Neste artigo foram descritas subdivisões planares, e foram apresentadas as estruturas
de dados mais conhecidas na literatura para a sua representação. A Tabela 8 contém um
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Tabela 7. Representação parcial da Figura 1 utilizando a Álgebra de Incidência
p Tupla V pV pA pF

1 (v2, a1, f2) 2 2 3 4
2 (v2, a7, f1) 2 5 6 3
3 (v1, a1, f1) 1 $ 1 $
4 (v3, a2, f2) 1 $ $ $
5 (v2, a8, f4) 2 $ $ $
6 (v6, a7, f4) 6 $ 2 $

Ai pA

a1 1
a2 4
a3 $

Vi pV

v1 3
v2 1
v3 4

Fi pF

f1 3
f2 4
f3 $

resumo das B-reps aqui descritas, indicando os seus gastos de tempo e espaço, e além da
possibilidade de acesso ao seu dual sem qualquer custo adiconal. Como o foco do estudo
está na comparação por transições, então os tempos representam o custo para executar uma
vez um dos operadores de adjacência na estrutura de dados. Desta forma, de nada adianta
ter todos os elementos adjacentes armazenados implicitamente em uma lista ou vetor se, para
fazer qualquer processamento com estes dados é necessário percorrer a estrutura. Portanto, as
seis operações tendo como origem vértices e faces não consomem tempo constante, a menos
que o número de elementos adjacentes esteja limitado por uma constante, ou se a estrutura de
dados estiver armazenada utilizando tuplas, como na Álgebra de Incidência.

Tabela 8. Resumo das caracterı́sticas das B-reps
Estrutura de Dados Ref. Espaço Tempo Tempo Tempo Dual?

Aleatório Perı́metroa Vizinhançaa

Winged Edge [3, 4] 9|A| 3k 4AVi + 2k 2AVi + k Sim
DCELb [13, 16] 6|A| 2|A| + k 4|A| + 2k 2|A| + k Sim
Face(Vertex)-edge [17, 18] 10|A| 3k 4AVi + 2k 2AVi + k Sim
Half(Hybrid)-edge [9, 12] 11|A| 3k 4AVi + 2k 2AVi + k Sim
SDS [19, 20] 8|A| 3k 4AVi + 2k 2AVi + k Sim
Face-edge-vertex [14, 15] 6|A| |A| + 2k 2|A| + 2AVi + 2k |A| + 2AVi Não
UDS – ! [1, 2] 6|A| 3k AV 2

i
+ 4AVi + k 3AV 2

i
Não

Álgebra de Incidênciac [6] 18|A| 3k 6k 3k Sim

aUma vez que AVi, AFi, FFi, V Vi, FVi e V Fi possuem a mesma complexidade, foi escolhido AVi como unidade
[20].
bA DCEL é capaz de acessar as adjacências de um elemento em apenas um sentido.
cComo estas estruturas de dados trabalham com tuplas, não é possı́vel manipular apenas um elemento.

Ala estudou o comportamento de B-reps quando é necessário uso de memória virtual,
encontrando anomalias no desempenho de estruturas de dados [2]. Ele mostrou que as estru-
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turas de dados com maior armazenamento implı́cito não apresentam bom desempenho, por
causa do alto uso de paginação apresentado por estas estruturas. As que têm menos ponteiros,
como a estrutura UDS! e a DCEL, possuem uma menor paginação e, conseqüentemente, um
melhor desempenho.

Este trabalho mostrou que a DCEL é um contra exemplo de que são necessários 4|A|
para armazenar os vizinhos de uma aresta, como proposto por Woo, pois não existe qualquer
necessidade de se acessar todos os vizinhos de um elemento ao mesmo tempo. Também foi
mostrado que a consulta de três operações básicas para realizar uma relação indireta implica
em um gasto temporal significativo, como na estrutura de dados UDS!. Novamente, uma
exceção para este caso é quando o número de elementos adjacentes está limitado por uma
constante.
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