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Introdução

Uma triangulação aguda (ou não obtusa) é a subdivisão de um polı́gono ou superfı́cie
em triângulos cujos ângulos são todos menores (respectivamente, não maiores) que π2 . Burado e Zagaller provam a existência de triangularizações agudas de superfı́cies poliédricas
bidimensionais arbitrárias [1], contudo, o trabalho concentrou-se na existência de triangularizações e não no número mı́nimo de triângulos necessários. Essas triangulações são
importantes na investigação e discretização de algumas equações diferenciais [2]. Temos
como objetivo neste trabalho o estudo do teorema de existência de triangularizações agudas
de superfı́cies poliédricas bidimensionais arbitrárias desenvolvido em [3] visando estudar
a viabilidade de algoritmos computacionais geradores de malha.

2

Triangulação própria não obtusa ou aguda

Seja Σ uma superfı́cie poliédrica. Dizemos que temos uma triangulação própria de Σ
quando suas arestas originais são usadas na triangulação. Dado que cada uma das faces de
Σ são polı́gonos, cada face pode ser triangularizada usando apenas triângulos não obtusos,
mas não é obvio se Σ admite uma triangulação própria não obtusa. Saraf apresenta os
seguintes resultados [4].
Teorema 2.1 Toda superfı́cie Σ admite uma triangulação própria não obtusa.
Além disso, demonstra que todo triângulo com pelo menos um vértice na fronteira de
uma face de Σ é um triângulo agudo. Maehara [3], usando os resultados de Saraf [4],
demonstra alguns resultados para uma triangulação própria aguda.
Proposição 2.1 Se Σ admite uma triangulação própria com ν triângulos não obtusos,
então Σ admite uma triangulação própria aguda com no máximo 12ν triângulos.
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Além disso, apresenta informações sobre o número máximo de triângulos suficientes
para a triangulação.

3

Triangulação própria induzida por um ciclo de discos

Uma sequência de k discos D0 , D1 , · · · , Dk−1 (k ≥ 3) nos planos é chamada um ciclo
de k discos se entre os k discos não existe sobreposição e cada Di é tangente apenas com
Di−1 e Di+1 (com subı́ndices tomados módulo k). Para um ciclo de k discos, um k-agono
é obtido pela conexão dos centros dos discos tangentes de um ciclo de k discos. O método
de empacotamento de discos é usado para recobrir uma superfı́cie poliédrica Σ com ciclos
de discos. Usando esses ciclos podemos demonstrar o seguinte resultado [3].
Teorema
  3.1 Toda superfı́cie poliédrica Σ admite triangulação aguda com no máximo
L
C
n triângulos, onde C é uma constante absoluta, L é o comprimento da maior
δθ
aresta de Σ, δ é a menor distância geodésica entre um vértice e uma aresta que não é
incidente ao vértice, e θ é o menor dos ângulo das faces de Σ.

4

Algoritmo de geração de malha triangular aguda

As triangulações geradas pelos algoritmos atuais (por exemplo DistMesh, o gerador
de malha DUNE, etc) não satisfazem necessariamente essa condição de ângulo [2], mesmo
aqueles algoritmos que dedicam-se exclusivamente a esse fim relatam dificuldade ou impossibilidade de obter uma malha com triangulação aguda em determinadas situações [5].
Entretanto, o estudo das etapas construtivas, usadas nas demonstrações desse trabalho, podem inspirar algoritmos computacionais para a triangulação aguda de superfı́cies
poliédricas em trabalhos futuros.
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