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1. INTRODUÇÃO 

As redes neurais artificiais (RNAs) consistem em uma gama de ferramentas que possuem a 

capacidade de aprender e se adaptar para a realização de diversas tarefas através de um processo de 

treinamento. Na estatística, esse processo é conhecido como estimação. As habilidades de aprendizagem e 

adaptação indicam que os modelos de redes neurais podem lidar com dados imprecisos e situações que não 

foram totalmente definidas no início do treinamento. Por isso, o uso desses modelos se torna cada vez mais 

atrativa em técnicas de processamento de imagem, reconhecimento de padrão, problemas de classificação, 

controle de processos, etc. (MARQUES, 2016) 

Reconhecimento de cena é uma tarefa complexa na visão computacional, pois aborda o problema de 

onde determinado objeto se encontra, como num quarto, numa cozinha ou numa rua. Tal tarefa é amplamente 

utilizada em muitos aspectos, por exemplo, no planejamento de caminhos robóticos, análise de conteúdo de 

vídeo, recuperação de imagens baseada em conteúdo e vigilância por vídeo. (MENG et al, 2012) 

Por “cena” entendemos um lugar no qual um ser humano pode agir dentro ou um lugar para onde um 

ser humano pode navegar. (XIAO et al, 2010) 

As cenas, e suas funções associadas, estão intimamente relacionadas com as características visuais 

que estruturam o espaço. A função dos ambientes pode ser definida pela sua forma e tamanho (um corredor 

estreito é para caminhar, uma arena expansiva é para eventos públicos), pelos seus materiais constituintes 

(neve, grama, água, madeira), ou por objetos embutidos (mesa e cadeiras, joias, equipamentos de laboratório). 

(XIAO et al, 2010) Comparado com o reconhecimento de objetos, o reconhecimento de cena é mais difícil 

devido à ambiguidade e à variabilidade no conteúdo das imagens de cena, que é ainda mais agravado pelas 

variações de intensidade e escala. (MENG et al, 2012) 

Neste trabalho será explorada a rede convolucional ResNet (Redes residuais) em quatro modelos 

diferentes que será discutido posteriormente. A utilização desses modelos tem como objetivo identificar a 

melhor alternativa para a classificação de cenas. 

2. MATERIAS E MÉTODOS 

A linguagem de programação utilizado para a implementação da RNC é a linguagem Python com o 

auxílio da biblioteca Keras, amplamente utilizado na construção de redes neurais profundas, rondando sobre a 

biblioteca de código aberto TensorFlow. O treinamento das arquiteturas propostas foi executado em uma 

máquina virtual (VM) fornecida pelo Google Colaboratory, projeto que visa disseminar a aprendizagem de 

máquina. 

A base de dados utilizada foi obtida através do Kaggle, comunidade online onde são armazenadas 

diversas bases de dados, tais dados são imagens de cenas naturais em todo o mundo, possui cerca de vinte e 

cinco mil imagens com dimensões de 150x150 no sistema de cores RGB. 

Somente 17034 imagens foram utilizadas, devido serem as únicas a estarem rotuladas. A fim de 

diminuir o custo computacional todas as imagens foram redimensionadas para 100x100. As imagens foram 
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divididas em 70% para treino e 30% para teste e validação, A base está organizadas nas seguintes classes: 

prédios, floresta, geleira, montanha, mar, rua. 

 

 
Figura 1 - Exemplo de imagens da base de dados utilizada 

Na Figura 1 é exibido algumas imagens da base de dados utilizada. Tais dados foram inicialmente 

publicados no site DataHack Analytics Vidhya pela Intel a fim de hospedar um desafio de classificação de 

imagens. 

A arquitetura base utilizada nesse trabalha trata-se da ResNet, será utilizada quatro configurações da 

ResNet. Em relação a ResNet56 V1 e V2, a documentação do Keras fornece um código exemplo relacionado 

a ResNet onde são implementadas as RNCs com base nos trabalhos (HE et al, 2016a) e (HE et al, 2016b). No 

exemplo foi utilizada a base de dados CIFAR-10 muito utilizada em competições.  

Na implementação fornecida é possível configurar diversas profundidades, para a versão um é possível 

obter as seguintes profundidades: 20, 32, 44, 56, 110, 164, 1001 e para a versão dois: 20, 56, 110, 164 e 1001. 

Além de facilitar a criação de modelos o Keras fornece modelos já construídos visando facilitar a 

utilização dos mesmos, entre esses modelos há o ResNet50 V1, que também será utilizado para testes. Nos 

modelos já fornecido pelo Keras é possível optar pela a utilização dos pesos pré-treinados da ImageNet, trata-

se dos pesos de um modelo que foi treinada com a base de dados ImageNet, para efeito de comparação será 

utilizado a ResNet50 V1 com e sem os pesos da ImageNet. 

O ImageNet é um conjunto de dados de mais de 15 milhões de imagens de alta resolução rotuladas, 

pertencentes a aproximadamente 22.000 categorias. As imagens foram coletadas da web e rotuladas por 

rotuladores humanos usando a ferramenta de crowdsourcing Mechanical Turk da Amazon. (KRIZHEVSKY 

et al, 2012) 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As arquiteturas utilizadas foram testadas na plataforma Google Colab, para cada teste realizado 

foram configurados os seguintes parâmetros: 

• Função de ativação da camada de saída: Softmax. 

• Função de ativação nas camadas escondidas: ReLu. 

• Função de custo: Categorical Crossentropy. 

• Otimizador: SGD (Stochastic Gradient Descent). 

• Quantidade de épocas: 200. 

• Dropout: 0.5. 

• Learning Rate: O valor do learning rate será alterado de acorda com época atual do 

treinamento variando em 0.001 até chegar na época 160 e 0.0001 a partir da época 160. 



 
 

A principal métrica para definir a qualidade de um modelo é a acurácia, a Figura 2, 3, 4 e 5 exibe a 

acurácia dos modelos em relação a base de dados de treino e validação. A Tabela 1 apresenta a acurácia da 

base de dados do treino e do teste. 

 
Tabela 1 - Porcentagem da acurácia dos modelos testados em 

relação ao treino e teste 

Modelo Teste Treino 

ResNet50 V1 com ImageNet 93.30% 99.88% 

ResNet50 V1 sem ImageNet 87.51% 99.54% 

ResNet56 V1  89.59% 98.69% 

ResNet56 V2  89.06% 95.24% 

 

Tabela 2 - Precision, recall, f1-score para cada classe do 

modelo ResNet50 V1 com ImageNet. 

Classes Precision Recall F1-score 

Prédios  94% 93% 94% 

Floresta 98% 99% 99% 

Geleira 91% 87% 89% 

Montanha 89% 91% 90% 

Mar 96% 95% 95% 

Rua 93% 95% 94% 

 

Os modelos das Figuras 2 e 3 necessitaram de mais tempo para atingir um resultado satisfatório em 

relação aos demais modelos. Os modelos das Figuras 4 e 5 apresentaram maior velocidade em relação a 

aprendizagem dos dados de treino. 

 

 

Figura 2 - Acurácia de treino e teste da ResNet56 V2. 

 

Figura 4 - Acurácia de treino e teste da ResNet50 V1 sem 

ImageNet. 

 

Figura 3 - Acurácia de treino e teste da ResNet56 V1. 

 

Figura 5 - Acurácia de treino e teste da ResNet50 V1 com 

ImageNet. 

 
 

Todos os modelos apresentaram um resultado satisfatório, mas o modelo que apresentou melhor 

desempenho em relação a acurácia foi a ResNet50 V1 com ImageNet, a acurácia desse modelo foi de 93.30% 

no teste e 99.88% no treino. 

Pode-se inferir de acorda com a Figura 6 uma baixa acurácia em relação as classes geleira e 

montanha, vale destacar que todos os modelos obtiveram uma boa acurácia em relação a classe floresta, 

possivelmente devido as características geométricas únicas em relação as demais classes. 



 
 

 
Figura 6 - Acurácia por classe dos modelos testados. 

 
Figura 7 - Confusão de classes da ResNet50 V1 com 

ImageNet 

Na Figura 7 é demostrado a matriz de confusão onde as linhas indicam as imagens das classes e as 

colunas indicaram a predição feita pelo modelo. Em geral o modelo apresentou um bom desempenho na 

predição, mas vale destacar os erros cometidos nas classes montanha e geleira ambas as cenas possuem 

características geométricas semelhantes o que poderia justificar a maior quantidade de erros entre essas classes. 

A média das métricas precision, recall e f1-score da ResNet50 V1 com ImageNet obtiveram todas o 

valor de 93% definindo assim a qualidade do modelo. No qual o mesmo de acordo com a precisão estará 

acertando a classificação de novos dados em 93% das vezes e de acordo com o recall o modelo classifica 

corretamente 93% das vezes em relação as demais classes. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em geral todos os modelos testados conseguiram obter um bom resultado, um novo conjunto de 

cenas em qualquer um dos modelos conseguiria acerta aproximadamente 90% das vezes. Embora a versão 2 

do ResNet tenha acurácia comprovadamente maior o mesmo no problema proposto não conseguiu obter uma 

acurácia maior que versão 1, ambas as versões quando comparado os modelos ResNet56V1 e ResNet56V2 

obtiveram desempenho semelhantes principalmente em relação a acurácia do teste. Levando em consideração 

os trabalhos (HE et al, 2016a) e (HE et al, 2016b) a versão 2 só obteve resultados consideravelmente maiores 

em modelos mais profundos como o ResNet1001. 

Nos três modelos testados sem o auxílio dos pesos do ImageNet obteve um resultado inferior a 90%, 

o modelo com o ImageNet obteve aproximadamente 3% a mais de acurácia no teste, visto que o mesmo inicia 

com valores altos de acurácia no treino e na validação comprova a vantagem da utilização dos pesos da 

ImageNet e da existência de cenas semelhantes da base de dados utilizada com as cenas da ImageNet. 

Outro ponto que vale destacar são erros cometidos nas classes geleira e montanha, ambas as classes 

possuem características geométricas semelhante o que pode ter ocasionado a grande quantidade de erros, assim 

como as classes prédio e rua. 
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