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RESUMO 
 

 Resumo resumo resumo resumo resumo resumo resumo resumo resumo resumo 

resumo resumo resumo resumo resumo resumo resumo resumo resumo resumo resumo. 

 Sabe-se que vórtices provocam vários efeitos no ambiente oceânico, desde biológicos 

a danificação de estruturas marítimas. Assim que esse trabalho desenvolveu um algoritmo 

para detecção dos mesmos utilizando a teoria de retrato de fase. Para a classificação dos tipos 

de retrato de fase foi utilizada uma técnica de minimização de função de custo por mínimos 

quadrados, e para a localização das singularidades foi calculado o Índice de Poincaré. O 

algoritmo apresentou resultados satisfatórios sendo capaz de detectar vórtices em dois casos 

propostos. 

 

Palavras chave: vórtices, detecção automática, retrato de fase. 

 

INTRODUÇÃO 
 

  Vórtices ocorrentes no oceano são feições geralmente relacionadas a tópicos como a 

segurança de estruturas submarinas, produção fitoplanctônica e gerenciamento de recursos 

vivos, estabilidade de correntes e transmissão de dados por ondas acústicas (Gaeta et al.,1999; 

Lentine e Souza,2005). 

  Uma vez que essas feições criam uma necessidade de maior atenção a sua ocorrência  

devido seus efeitos no ambiente onde incidem, uma forma encontrada para seu 

monitoramento é o desenvolvimento de metodologia que permita uma análise contínua com o 

mínimo de erro, diferentemente da maioria dos métodos utilizados onde existe uma detecção 

supervisionada (também denominada como semi-automática), portanto, dependente da 

experiência do pesquisador. 

 Com o intuito de obter análises com maior precisão nos resultados, a intenção desse 

trabalho é disponibilizar uma metodologia não dependente de supervisão para detecção de 

vórtices em campos vetoriais. Para tal, foi tomado o proveito da teoria de sistemas dinâmicos 

para reconhecimento de formas geométricas relacionadas a um vórtice, como mais a frente 

será explicado  

 

OBJETIVOS 
 

 O objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento de metodologia para a detecção 

automática de vórtices no oceano. 
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METODOLOGIA 
 

 Este trabalho foi construído sobre o arcabouço teórico da classificação de retrato de 

fase, ideia originalmente desenvolvida por Rao e Jain (1990), que consiste em encontrar os 

pontos de equilíbrio, também chamados de pontos singulares, de um sistema de equações de 

primeira ordem para o qual é possível classificar o tipo de equações solução possibilitadas 

pelo sistema, Eq. 1 

ẋ=F(x,y)=ax+by+f 
ẏ=G(x,y)=cx+dy+e . 

(Eq.1) 

 

 Como os dados de entradas são campos vetoriais provenientes de modelagem, torna-se 

necessário então descobrir quais as equações que descrevem o campo estudado. Para isso, foi 

calculado o campo de orientação formado pelos vetores e assim, a classificação da 

singularidade é alcançada através da definição dos auto-valores, Eq.2, que solucionam o 

sistema de equação Eq. 1 

Av⃗ = λv⃗ . 
(A - λI)v⃗ =0, 

(Eq.2) 

 

onde A = [
a b
c d

], e estes são obtidos por meio da minimização de uma função de custo por 

mínimos quadrados. A minimização é aplicada sobre a diferença entre um campo de 

orientação hipotético inerente algum retrato de fase já conhecido e o campo de orientações já 

calculado (Anton e Rorres, 2002; Hirsch, 2004; Ayres e Rangayyan,2006).  

 A localização dos pontos singulares foi obtida por meio da computação do Índice de 

Poincaré (IP),  

IP (x,y) = 
1

2𝜋
∑ ∆(𝑘)𝑁−1
𝑘=0  ,        (Eq.3) 

onde  

∆(k) = 

{
 

 δ(k)                   |δ(k)|<
1

2

π+δ(k)    se     δ(k)≤-
π

2

π- δ(k)    caso contrário

        (Eq.4) 

 δ(k)= θ(𝑥(𝑘+1),𝑦(𝑘+1))-θ(𝑥𝑘,𝑦𝑘).      (Eq.5) 

 O IP é o resultado da soma das diferenças entre os ângulos efetuadas sobre uma curva 

fechada e o seu significado seria o número de voltas ocorridas pela curva, onde os valores 

prováveis são 0, -1 ou +1 (Samatelo,2007). 

 

RESULTADOS 
 

 O algoritmo primeiramente foi testado para um caso específico de um vórtice de giro 

anti-horário, Fig.1, e após perceber um comportamento aceitável do algoritmo com uma 

detecção muito precisa do centro do vórtice de caso, o algoritmo foi aplicado nos dados de 

entrada de uma simulação do escoamento superficial para a região da Baía de Vitória, Fig.2. 

 Assim que foi observado que para os dados de modelagem o algoritmo também foi 

capaz de detectar a feição foco deste trabalho. 
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Figura 1 – Detecção do centro do vórtice. À esquerda, a representação das orientações ( linhas vermelhas); à 

direita, o campo vetorial.  

 

Figura 2 – Resultado do algoritmo para os dados de modelagem para a Baía de Vitória. 

 

CONCLUSÕES 
 

  O algoritmo desenvolvido se apresenta promissor para ser utilizado em estudos 

futuros devido a um bom resultado obtido nos casos utilizados para averiguação do seu 

funcionamento. É importante observar que o desenvolvimento dessa metodologia permite a 

agilização dos estudos sobre feições oceanográficas. 
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