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Resumo:  

Redes Neurais Profundas são algoritmos reponsáveis por avanços em 

diversas áreas da Inteligência Artifical, principalmente em Visão 
Computacional e Aprendizado de Máquina. Tais redes foram projetadas 

para imitar o aprendizado humano através da emulação de neurônios 
e conexões sinápticas em um alto nível de abstração matemática, 

aproximando funções que mapeiam o comportamento do mundo real. 

Redes Neurais Convolucionais, um tipo específico de Redes Neurais 
Profundas, são capazes de aprender tais funções a partir de dados não-

estruturados, como imagens e vídeos. Isto é possível pois tais redes 
compreendem conceitos complexos, como objetos em imagens, 

através de composições hierárquicas de formas básicas (por exemplo, 
bordas orientadas e cores). A capacidade de aprendizado de tais redes 

relaciona-se diretamente à sua profundidade. Nesta dissertação, redes 
neurais profundas são exploradas na busca de solução de diversos 

problemas de classificação, abrangendo tarefas de rótulo simples, 
multirrótulo e hierárquicas e multirrótulo. Dentre as tarefas de rótulo 

simples, exploramos a classificação de gêneros de filmes e a detecção 
de conteúdo impróprio em vídeos. Ambas as tarefas requerem 

aprendizado de conceitos subjetivos em dados não-estruturados. 
Sabe-se, entretanto, que a classificação de filmes é naturalmente 

multirrótulo, pois um filme pode ser classificado entre mais de um 

gênero. Para tanto, foi introduzido um novo método capaz de classificar 
gêneros de filmes em conjuntos de dados não necessariamente 

disjuntos. Tal método aprende naturalmente características de 
instâncias que são relacionadas a várias classes de uma forma 

unificada durante o treinamento. Por fim, foram realizados estudos que 



introduzem novas arquiteturas de Redes Neurais Profundas para 

classificação hierárquica multirrótulo. As redes propostas 
consolidaram-se como o estado-da-arte para predição de função de 

proteínas. Como resultado dos estudos apresentados nesta 

dissertação, contabiliza-se seis novos métodos de classificação para 
três diferentes domínios e um novo dataset para classificação de 

filmes, que abrange 10 mil filmes e mais de 30 milhões de frames. 


