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RESUMO 

SCHOTT, Sandro. M. C. Classificação de padrões de escoamento bifásico 

por meio de redes neurais convolucionais. 142 p. Dissertação (Mestrado em 

Tecnologia Nuclear) Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares – IPEN-

CNEN/SP. São Paulo.  

 

Sistemas passivos, como circulação natural, têm sido cada vez mais 

utilizados para refrigeração de reatores nucleares. A capacidade de um fluido de 

transferir calor está fortemente relacionada com seu padrão de escoamento, 

especialmente quando em escoamento bifásico. Estes padrões vêm sendo utilizados 

em experimentos e modelos de predição de parâmetros que medem esta 

capacidade. Uma das técnicas não invasivas que vêm sendo utilizadas é a 

automatização da determinação do padrão de escoamento por meio de imagens.    

Este trabalho aplicou Redes Neurais Convolucionais para a classificação de 

imagens de diferentes padrões de escoamento bifásico relacionados à instabilidade 

chugging da circulação natural. Estas redes, que têm sido o estado-da-arte em 

classificação de imagens, não se baseiam em características pré-escolhidas, 

permitindo investigação de novas características para essa tarefa. São comparadas 

arquiteturas destas redes com diferentes graus de complexidade. Atualmente, a 

aplicação destas redes ao problema de escoamento bifásico é uma área pouco 

explorada. 

No subconjunto de teste, foi obtido um F1-Score médio ponderado de 0,99 e 

uma acurácia de 99,5%. Os resultados do trabalho mostram que as redes neurais 

convolucionais apresentam um bom desempenho preditivo e que detêm recursos 

ainda não explorados para fins de classificação de padrões em imagens de 

escoamento bifásico.  

  

Palavras-chave: Inteligência Artificial, Reconhecimento de Padrões em 

Imagens, Redes Neurais Convolucionais, Deep Learning, Sistemas de Refrigeração 

Passivos, Escoamento Bifásico 

  



VII 

 

 

ABSTRACT 

SCHOTT, Sandro. M. C. Two-phase flow pattern classification based on 

convolutional neural networks   142 p. Dissertation (Master in Nuclear 

Technology) Institute for Energy and Nuclear Research - IPEN-CNEN / SP. Sao 

Paulo. 

Passive systems using natural circulation have been applied to new designs of 

nuclear power plants. Heat transfer capacity of a fluid is strongly correlated with its flow 

pattern, and these patterns have been used as basis to experiments and prediction models 

to obtain heat transfer related parameters. One of the most recently investigated non-

invasive techniques to estimate, and predict those parameters, has been the imaging of two-

phase flow patterns under natural circulation. These images are usually classified based on 

automated algorithms using artificial intelligence or machine learning techniques which were 

usually based on predefined feature extraction.  

 This work has used Convolutional Neural Networks (CNNs) to classify images 

of two-phase flow patterns of natural circulation instabilities. This neural network, which has 

been the state-of-the-art for image classification, is not based on previous chosen image 

features, enabling more accurate classification results, and allowing investigation of novel 

features to obtain the best classification. This work has investigated different structures and 

configurations of these neural networks and has verified their application to the two-phase 

flow problem. 

 The CNNs were applied to experimentally acquired images of a Natural 

Circulation Circuit where cyclical instabilities (called chugging) were generated. The 

database was composed of 1152 images which were divided, mainly, in three different 

classes relative to each of the three stages of the chugging cycle.   

 An accuracy of 99.5% with a weighted F1-score mean of 0.99 was obtained 

for the test subset. These results have testified a good predictive capacity of these neural 

networks. During this work development, many implementation details were verified and 

described, including the use of Class Activation Mapping technique which allowed better 

comprehension of classification mechanisms used by CNNs. Many future works are 

recommended based on this initial CNN application for pattern recognition tasks on two-

phase flow images. 

Keywords: Convolutional Neural Neworks, Deep Learning, Two-Phase Flow, Natural 

Circulation, Pattern Recognition Imaging, Artificial Intelligence 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

Sistemas passivos para refrigeração em plantas nucleares têm sido 

estudados com afinco devido ao seu potencial de redução de custos e aumento de 

segurança. Tais sistemas são aqueles capazes de promover o resfriamento sem a 

utilização de sistemas mecânicos ou elétricos, portanto, não utilizando bombas, 

motores ou processamento de sinais, ao contrário dos sistemas ativos ou forçados. 

O resfriamento é realizado somente por forças naturais como convecção e 

gravidade, além de fenômenos como a condensação de vapores e evaporação de 

líquidos (IAEA, 2005). Assim, caso ocorra um acidente com danos aos componentes 

da planta nuclear, busca-se não comprometer o resfriamento, evitando-se acidentes 

severos (IAEA, 2000). Com componentes mais simples, frente aos sistemas ativos, 

os sistemas passivos diminuem custos na construção e na manutenção destas 

plantas. 

Tais sistemas podem ser implementados baseados em circulação natural. O 

fenômeno da circulação natural se dá por meio de uma dinâmica de diferenças de 

densidades no fluido causadas por diferenças de temperatura. Considerando o fluido 

restrito a somente uma fase (líquido ou gás), na região de contato com um 

aquecedor, o fluido aumenta sua temperatura, diminuindo sua densidade. Já na 

região refrigerante, o fluido diminui sua temperatura, aumentando sua densidade. 

Com a geometria adequada, naquela com o aquecedor em um nível abaixo do 

resfriador, é gerado um escoamento. A Figura 1 esquematiza a circulação natural 

em loop. Considerando um fluido bifásico líquido-gás, a dinâmica  do escoamento 

aumenta de complexidade substancialmente, não só havendo a influência da 

temperatura na dinâmica de circulação, mas também das transições de fase dos 

fluidos. As forças responsáveis pela circulação natural são chamadas de forças 

direcionais (driving forces). 
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Figura 1  —  Representação de um sistema de circulação natural em loop. 

 

Fonte: Modificado de Saha (2005). 

 

A principal vantagem da circulação natural é a sua simplicidade, implicando 

na desejada redução de custos e aumento de segurança. As desvantagens são que 

as forças naturais atuantes são fracas comparadas às de sistemas ativos. Outro 

fator importante a ser considerado é a maior instabilidade nos padrões de 

escoamento bifásico. 

Entende-se por escoamentos bifásicos aqueles que são compostos por dois 

fluidos distintos ou iguais, porém em fases diferentes. Por exemplo, gás-liquido, gás-

sólido, liquido-sólido (ROCHA, 2005). De especial interesse para esse trabalho é o 

líquido-gás. No escoamento bifásico ocorrem diferentes padrões ou, também 

denominados, regimes de escoamento. Esses padrões variam entre os sistemas 

conforme uma série de fatores como, por exemplo, a inclinação do canal. Uma 

classificação consagrada para regimes de escoamento com a inclinação vertical é a 

que define quatro tipos: de bolhas dispersas (do inglês, bubble flow), pistonado (do 

inglês, plugs ou slugs), agitado (do inglês, churn) e anular (do inglês, annular)  como 

apresentados na Figura 2.   
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Figura 2 — Padrões de escoamento bifásico líquido-gás no sentido vertical. Sendo, da esquerda para 
direita: bolhas dispersas, pistonado, agitado e anular. 

 

Fonte: Modificada de Parra (2013). 

 

A capacidade de um fluido remover calor e a sua correspondente queda de 

pressão durante um escoamento bifásico dependem de muitos fatores que, sendo 

de difícil previsão, sabe-se que se relacionam com propriedades do fluido 

(condutividade térmica, calor específico, densidade e viscosidade) e com 

propriedades do próprio escoamento (velocidade e distribuição). Na medida em que 

essas propriedades variam de forma correlacionada com a evolução da dinâmica 

entre os padrões de escoamento, a determinação destes padrões, associada à 

estimativa de parâmetros como a fração volumétrica de cada fase no fluido, se 

tornam importantes instrumentos de predição e análise do escoamento bifásico. 

Portanto, dentro da área de escoamentos bifásicos, a classificação de 

padrões de escoamento é um dos problemas centrais, sendo amplamente estudada 

na literatura. Uma das abordagens de estudo é criar mapas de padrões, comumente 

relacionando a velocidade do líquido e do gás. No entanto, alterações nos 

parâmetros dos sistemas em estudo como o diâmetro e a orientação do canal, tipo 

de fluido, entre outros, são suficientes para alterar estes mapas, não existindo 

mapas universais. 
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A circulação natural aplicada a sistemas de segurança de plantas nucleares, 

geralmente opera em condições seguras em regime monofásico. Dessa forma, é 

importante o estudo de cenários em situações anômalas, em condições além 

daquelas de operação normal. Em uma geometria de loop, um destes cenários é a 

elevação contínua da temperatura do fluido refrigerante, que muda o escoamento 

monofásico inicial para bifásico, e com o subsequente aumento de temperatura, 

atravessa um limiar de estabilidade e se comporta de forma instável. Existem muitos 

diferentes tipos de instabilidade que são objeto de estudo há várias décadas. Entre 

as diversas classificações destes tipos, esse trabalho adotou o estudo de Boure, 

Bergles e Tong (1973) que descreve uma instabilidade de circulação natural 

denominada do tipo chugging.  

Para esses estudos, é importante que se possam efetuar experimentos em  

escalas reduzidas em relação àquelas encontradas em uma planta nuclear, 

buscando simular fenômenos de interesse no escoamento. Dentro dessa temática, o 

Centro de Engenharia Nuclear do IPEN (CEN) possui uma estrutura experimental 

para estudos na área de circulação natural. Um dos seus componentes é o Circuito 

de Circulação Natural (CCN), conceitualmente semelhante ao ilustrado na Figura 1. 

Foi desenhado para estudar fenômenos termo-hidráulicos relacionados aos 

escoamentos monofásico e bifásico sob pressão atmosférica (DE MESQUITA et al., 

2018).  O fluido utilizado neste circuito experimental é água, e esse aparato, por ser 

constituído de tubos de vidro, permite o estudo visual (por imagens) do 

comportamento dinâmico destes padrões de escoamento. Especificamente de 

interesse para este trabalho, é possível o estudo do comportamento da instabilidade 

cíclica denominado por Boure, Bergles e Tong (1973) do tipo chugging. Esta 

instabilidade é verificada experimentalmente de maneira cíclica nos experimentos de 

escoamento bifásico do circuito de circulação natural.  

 Essa instabilidade de escoamento pode ser caracterizada por um ciclo de 

três etapas. Em uma primeira etapa ocorre a formação de bolhas de vapor de água, 

uma segunda etapa é caracterizada pela expulsão do refrigerante do canal de 

escoamento que contém a fonte térmica e uma terceira etapa, denominada de refil, 

se caracteriza pelo retorno do líquido expulso reabastecendo o canal contendo a 

fonte térmica (‘perna quente’), onde este é reabastecido por água refrigerada.  
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Após essas três etapas o ciclo se reinicia. Nessas fases ocorrem diferentes 

padrões de escoamento. O foco desse trabalho é a distinção entre as etapas desse 

fenômeno através do estudo destes padrões. É importante frisar que o que será 

entendido por padrões de escoamento bifásico líquido-gás estão intrinsecamente 

associados às etapas na instabilidade chugging.  

Para a classificação dos padrões de escoamento são encontradas diversas 

técnicas na literatura como aquelas que utilizam sensores de capacitância e 

condutividade, mas também diferenças de pressão, ultrassom, radiofrequência, raios 

gama, padrões em parâmetros (velocidade do fluido, temperatura e etc.). Uma outra 

abordagem, na qual esse trabalho se insere, é a classificação utilizando como 

técnica principal somente imagens no espectro do visível dos escoamentos 

bifásicos. Para a classificação das imagens, tem sido utilizadas técnicas de 

inteligência artificial como a lógica Fuzzy (DE MESQUITA et al., 2012), ou técnicas 

de aprendizado de máquina clássicas, aquelas em que são extraídas características 

(features) das imagens e então busca-se classificação. Algumas das técnicas que 

vem sendo utilizadas incluem Principal Component Analysis (PCA), Support Vector 

Machines (SVM) e Redes Neurais (SHANTHI; PAPPA, 2017) (HOBOLD; DA SILVA, 

2018). 

Uma forte tendência nos trabalhos com imagens é a utilização de técnicas de 

Aprendizado Profundo (do inglês Deep Learning), que não utilizam características 

(features) selecionadas por especialistas, diferenciando-se daquelas de aprendizado 

de máquina clássicas. Umas das técnicas de aprendizado profundo são as redes 

neurais convolucionais (CNN, do inglês Convolutional Neural Network) que 

recentemente se tornaram uma tendência dominante na área de visão 

computacional (LECUN; BENGIO; HINTON, 2015). Os trabalhos com redes neurais 

convolucionais têm origem na década de 80, havendo uma evolução das técnicas 

que alcança a maturidade com aplicação em problemas de reconhecimento de 

dígitos e de fala no fim da década de 90 (LECUN et al., 1998). Desde então, houve 

uma crescente evolução nas técnicas de aprendizado de máquina, evolução essa 

calcada em um significante aumento na capacidade de processamento, fortemente 

impulsionado pelo desenvolvimento tecnológico no uso de GPUs (do inglês, 

Graphics Processing Unit). 
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Esta evolução teve um marco importante em 2012, ocorrido na ImageNet 

Large-Scale Visual Recognition Challenge (ILSVRC), uma importante competição, 

com tarefas de classificação, localização e identificação de imagens, que utiliza mais 

de um milhão de imagens para o treinamento dos modelos (RUSSAKOVSKY et al., 

2015). Neste evento, foi obtido um desempenho surpreendente utilizando-se as 

redes neurais convolucionais, gerando-se um grande avanço na área 

(KRIZHEVSKY; SUTSKEVER; HINTON, 2012). A partir desse momento, com o 

grande interesse pela técnica, surgiram uma variedade de trabalhos colocando as 

redes neurais convolucionais no estado da arte não só na classificação de imagens, 

mas também em diversos problemas de reconhecimento de padrões, como por 

exemplo, o reconhecimento de faces (TAIGMAN et al., 2014), a identificação de 

pedestres (SERMANET et al., 2013) e a compreensão de linguagem natural 

(SAINATH et al., 2013). 

A utilização de redes neurais convolucionais em classificação de padrões de 

escoamento bifásico só recentemente foram exploradas (DU et al., 2019) (HOBOLD; 

DA SILVA, 2019), não sendo encontrados trabalhos no início desse projeto, no final 

de 2017.  

Assim, o presente trabalho visa aplicar as redes neurais convolucionais para 

automatizar a classificação de imagens de três diferentes padrões de escoamento 

bifásico líquido-gás associados às instabilidades da circulação natural. Com isso, se 

faz uma conexão entre as áreas de termo-hidráulica e computação, por meio de uma 

aplicação ainda pouco explorada.  

A apresentação do trabalho segue a seguinte ordem. Na seção Objetivos são 

apresentadas as motivações, objetivos e justificativas das atividades. Na seção 

Revisão Bibliográfica é realizado um recorte bastante específico, trabalhos que 

fizeram classificação de imagens de escoamento bifásico. Na seção Redes Neurais 

Convolucionais é feita uma fundamentação teórica do tema, definindo alguns termos 

utilizados ao longo do trabalho.   

Na seção de Materiais e Métodos é frisado que esse trabalho se divide em 

duas etapas. Uma primeira etapa para desenvolver a metodologia e resultados 

preliminares. Esses fornecem subsídios para análise dos resultados finais, mas 

também breves investigações que ultrapassaram o escopo inicial do projeto, mas 
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que também abrem oportunidades para estudos futuros. A segunda etapa se 

concentra no objetivo inicial, realizando uma seleção de arquiteturas e avaliação. 

Nessa seção também é detalhado o funcionamento do CCN, além do 

processamento, treinamento e avaliação das imagens. Na seção de Resultados e 

Discussão são apresentados os resultados de ambas as etapas (prévia e final), 

mostrando a avaliação da arquitetura com melhor performance no processo de 

escolha de arquiteturas. Também foi incluído um estudo sobre os efeitos de se 

trabalhar com imagens em preto e branco. Na seção de Conclusão e Perspectivas 

são abordados as conclusões, bem como sugestão de trabalhos futuros.  
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2. OBJETIVOS 

 

Utilizar Redes Neurais Convolucionais para a classificação de imagens de 

diferentes padrões de escoamento bifásico líquido-gás associados à instabilidade 

chugging da Circulação Natural. Espera-se, assim, a obtenção de uma melhor 

acurácia de classificação em comparação com outros métodos de inteligência 

artificial utilizados em literatura recente, como Fuzzy e Mapas Auto-Organizáveis.  

Este trabalho também irá investigar a eficiência e viabilidade da aplicação 

destas redes neurais utilizando diferentes arquiteturas e estratégias de treinamento, 

considerando-se, também, as possíveis estratégias de estruturação da base de 

imagens disponíveis para treinamento. 

A principal justificativa desse objetivo é o aprimoramento da base de 

conhecimento sobre esses padrões das instabilidades de escoamento bifásico, o 

que poderia gerar subsídios para a implementação de sistemas passivos de 

resfriamento de plantas nucleares, que sejam mais seguros e econômicos.  

Outra justificativa, mais geral, abrange o possível desenvolvimento de 

técnicas mais sofisticadas de reconhecimento automatizado de padrões em 

imagens. 
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3.  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Nesta seção apresenta-se uma revisão de outros trabalhos que também 

classificam padrões de escoamento bifásico. São encontradas diversas técnicas 

com este fim na literatura, como aquelas que utilizam sensores de capacitância e 

condutividade, mas há também as que utilizam diferenças de pressão, ultrassom, 

radio frequência, raios gama, padrões em parâmetros físicos (velocidade do fluido, 

temperatura etc.). No entanto esse texto se limita a revisar estudos que fazem a 

classificação dos padrões utilizando como técnica principal somente imagens no 

espectro do visível. Esta escolha se justifica pela exiguidade de espaço para uma 

revisão mais ampla e pela busca da qualidade do exame de trabalhos realmente 

correlatos aos objetivos e métodos deste trabalho. Foram também incluídos 

trabalhos em micro-canais devido à semelhança dos estudos e da possível extensão 

deste estudo para tais recentes sistemas de escoamento termo-hidráulico. 

Não foram encontrados trabalhos publicados utilizando redes neurais 

convolucionais para classificação de padrões de escoamento bifásico no início do 

projeto, no entanto, recentemente alguns trabalhos surgiram com certa proximidade 

com o escopo desse trabalho. 

Du et al. (2018) utilizaram redes neurais convolucionais para classificar 3 

padrões de escoamento de água e óleo. Foram utilizadas 23.900 imagens para 

treino e 900 para teste. As imagens foram tomadas com dimensão 960x720, e então  

propuseram uma técnica para extração da região de interesse na qual a entrada 

para a rede possuía 130x200 pixels. Avaliaram 3 arquiteturas clássicas: LeNet-5, 

AlexNet e VGG-16. A arquitetura de melhor desempenho foi a VGG-16 com acurácia 

próxima de 99%.  

Hubold e da Silva (2019) utilizaram redes neurais convolucionais para fazer 

uma classificação binária de padrões em ebulição, com acurácia superior a 99%. 

Essa rede treinada foi utilizada em conjunto com a inferência bayesiana para 

detectar o início de ebulição em sequências de imagens em transição entre padrões. 

É mostrado que para uma câmera de baixa resolução e baixa velocidade (30 Hz) 

são necessários menos de 10 frames para a detecção de transição entre padrões. 

Foi utilizada uma arquitetura simples com somente duas camadas de convolução. 
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Shanthi e Pappa (2017) classificam 6 regimes de escoamento horizontais 

comparando 3 técnicas: Fuzzy, SVM com entrada consistindo de 24 características 

extraídas das imagens (14 de textura e outras 7 de forma) e SVM com PCA das 

imagens. A melhor técnica foi o SVM com PCA com acurácia entre 90% e 99% 

dependendo dos regimes. Para as 3 técnicas o regime churn (agitado) mostrou pior 

acurácia  e o plug (pistonado) a melhor.   

Shi (2007) trabalhou na classificação de 5 padrões (Bubbly, Plug, Slug, 

Stratifed, Annular) com o canal de escoamento na horizontal. As imagens são 

transformadas do formato em ‘escala de cinzas’ para imagens binárias por meio de 

um limiar ótimo. As imagens são então classificadas como uma combinação de 

estratégias, fuzzy para Stratifed e Annular, neuro-fuzzy para as demais. Foram 

utilizadas 500 imagens, metade para treino e análise, metade para teste. A classe 

com maior acurácia foi a Stratifed, 97,3%, e a de menor foi a Bubble, 82,5%.  

Huang et al. (2011) realizaram a classificação em um micro-canal (2,8 mm de 

diâmetro) na horizontal. Também se diferenciam dos demais trabalhos revisados por 

usar sequência de imagens, formando séries temporais com as características 

(features) extraídas. Duas características de textura (dissimilaridade e entropia) das 

imagens foram extraídas utilizando-se a GLCM (do inglês, Gray Level Co-occurrence 

Matrix), então foi calculada a média e desvio padrão dessas características e esses 

valores serviram com entrada para uma SVM realizar a distinção entre 5 classes: 

Bubble, Wavy, Stratified, Slug e Annular. Foram utilizadas 1125 séries, 510 para 

treino e as demais para teste, encontrando a menor acurácia para Wavy, 91,6%, e a 

maior para Bubbly, 96,4%.   

Xiao et al. (2018) comparam a performance de três técnicas para a 

classificação de escoamento bifásico com o canal de escoamento na vertical: Fuzzy, 

SVM e SVM com características extraídas com PCA. São utilizadas 80 imagens que 

passaram por um pré-processamento com transformação para ‘escala de cinza’, 

suavização, remoção do background, binarização e detecção de bordas. As classes 

trabalhadas foram Bubbly, Slug, Churn e Annular. Os resultados mostram uma pior 

perfomance para a classificação realizada com Fuzzy, uma melhor performance para 

a SVM e a melhor técnica se mostrou ser o SVM com características de PCA. 
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Ghanbarzadeh et al. (2012) demonstraram boa acurácia utilizando Fuzzy e 

Neuro-Fuzzy para fazer a classificação de imagens de escoamento bifásico. É 

realizado um pré-processamento com etapas de transformação das imagens para 

‘escalas de cinza’, remoção de background e filtros morfológicos, obtendo-se assim, 

imagens binárias. É realizando um estudo das melhores características a serem 

utilizadas, com características geométricas (como, por exemplo, número de objetos, 

área do maior objeto e perímetro médio das figuras) e características de textura 

extraídas da matriz GLCM (como por exemplo contraste, entropia, correlação, 

energia). São escolhidas 4 características geométricas como entrada para o sistema 

Fuzzy e Neuro-Fuzzy. Os padrões de escoamento vertical a serem classificados são: 

Bubbly, Slug, Churn e Annular, com um canal de 5 cm de diâmetro. Ressaltam um 

ponto interessante, que a técnica Fuzzy consegue lidar com as ambiguidades da 

transição entre os padrões de forma muito natural, atribuindo diferentes graus de 

pertencimento à cada classe.     

Outros dois trabalhos foram realizados anteriormente pelo grupo de pesquisa 

do Ipen. Esses trabalhos utilizaram a mesma base de dados e as mesmas três 

classes de imagens das etapas associadas a instabilidade (chugging) de 

escoamento bifásico em circulação natural: Incubação, Refil e Expulsão. Ambos os 

estudos avaliaram 96 imagens, sendo 32 de cada classe. De Mesquita et al. (2012) 

realizaram a classificação por meio de Fuzzy, no qual são extraídas 4 colunas de 

pixels em locais equidistantes das imagens, os diferentes níveis de cinza destas 

colunas de pixels formam um padrão bidimensional de sinal. Desse sinal são 

retiradas duas características, a média dos níveis de cinza e o desvio padrão das 

distâncias entre os picos. As características são avaliadas por duas regras Fuzzy. 

Para a melhor coluna foi alcançada uma média de 90,63% de acurácia entre as 3 

classes. Em De Mesquita et al. (2018) utilizaram a transformada Full-Frame Discrete 

Cosine Transform (FFDCT) como extrator de características para o treinamento de 

uma rede neural de Kohonen ou Mapas Auto-Organizáveis (SOM), com treinamento 

não supervisionado. Verificou-se que utilizando apenas 12 coeficientes da FFDCT, 

sendo essas as entradas para a rede neural, estes foram suficientes para atingir 

bons resultados. Buscando robustez nos resultados de classificação, o treinamento 
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foi repetido 1000 vezes obtendo-se uma acurácia média global das 3 classes de 

93,98%. A rede neural encontrou maior dificuldade para a etapa da expulsão.   

Dessa forma, com esses dois trabalhos anteriores do grupo, entende-se ser 

uma base de comparação para a técnica proposta nesse trabalho, uma acurácia 

entre 90% e 93%. Naturalmente a comparação entre esses dois trabalhos e o atual 

trabalho possui diferenças na metodologia, como o balanceamento entre as classes 

no treinamento e o número de imagens utilizadas para a avaliação. Mas ainda 

assim, realizadas as devidas ponderações limitantes na comparação entre os 

trabalhos, pode-se extrair um interessante paralelo dos resultados.   
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4.  REDES NEURAIS CONVOLUCIONAIS 

 

As redes neurais convolucionais (CNN, do inglês Convolutional Neural 

Network) possuem um papel importante na história do Aprendizado Profundo (Deep 

Learning). Representam um dos mais bem sucedidos casos de insights obtidos 

através dos estudos sobre o funcionamento do cérebro aplicados a aprendizado de 

máquina. Também representam um dos primeiros casos de redes neurais 

efetivamente aplicadas na solução de problemas de reconhecimento de padrões em 

ambientes comerciais, como o reconhecimento de dígitos (GOODFELLOW; 

BENGIO; COURVILLE, 2016)(LECUN et al., 1998). Foram importantes também para 

atrair a atenção da comunidade científica para o Deep Learning os, já citados nesse 

texto, bons resultados obtidos em competições (GOODFELLOW; BENGIO; 

COURVILLE, 2016). Essa seção busca introduzir os principais conceitos da técnica. 

Cabe ressaltar que a abordagem adotada é fortemente influenciada pelo interesse 

do presente trabalho em imagens. Para uma abordagem mais completa o leitor é 

convidado a consultar as referências recomendadas por esta pesquisa 

(GOODFELLOW; BENGIO; COURVILLE, 2016) (LECUN et al., 1998) (KARPATHY, 

2016).      

Classicamente, as técnicas para a tarefa de classificação de imagens 

funcionam separando a atividade em dois módulos. Um primeiro módulo extrai 

características (features) da imagem e um segundo módulo distingue as classes, 

comumente utilizando algum treinamento. Tal esquema tradicional é apresentado na 

Figura 3. Essas features podem ser pequenos vetores, números ou strings que 

devem ser criados de forma a serem relativamente invariantes quanto a distorções e 

transformações nas classes a serem trabalhadas naquela base de dados (LECUN et 

al., 1998). Trabalhar com features, e não diretamente com imagens, torna a tarefa 

de classificar imagens mais simples, uma vez que elas podem ser melhor 

comparadas e então classificadas. O problema dessa abordagem tradicional é que 

ela é fortemente dependente da capacidade de se obter boas features para o 

problema em questão, o que envolve ou um grande esforço de pesquisa ou um pré-

conhecimento do problema (existência de um especialista). Além disto, em geral, as 

features encontradas são específicas para aquele problema. Para resolver outros 



26 

 

 

problemas semelhantes, muitas vezes seria preciso refazer esse esforço (LECUN et 

al., 1998).  

 

Figura 3 — Esquema tradicional de reconhecimento de padrões em imagens: um módulo extrator de 
características e outro módulo de classificação treinável  

 

Fonte: Extraído de Lecun et al. (1998). 

 

Essa abordagem vem se modificando ao longo dos anos devido a três fatores: 

primeiro, o poder de processamento dos computadores vem aumentando enquanto 

os custos para a produção e aquisição destes vêm caindo, e com isso, avanços 

podem ser feitos através de maiores recursos computacionais; segundo, a melhoria 

na disponibilidade e qualidade das bases de dados, tendo como propulsor o 

interesse comercial em problemas com imagens não artificiais; e por último, a 

melhoria nas técnicas de aprendizado de máquinas (LECUN et al., 1998).   

Poderia-se desejar uma abordagem sem extração de features para a tarefa 

de classificação de imagens. Para este fim, a utilização de uma rede neural 

multicamadas convencional seria um caminho razoável de desenvolvimento. Essa 

rede é capaz de aprender a classificar satisfatoriamente problemas complexos em 

uma grande base de dados. Ainda que essa abordagem possa vir a ter um bom 

desempenho, ela apresenta alguns problemas para reconhecer padrões em 

imagens. O primeiro problema é que para uma imagem considerada de grandes 

dimensões (por exemplo, 224x224 pixels), a primeira camada com conexão densa 

(Do inglês , Dense ou também Fully-Connected) que conecta-se a todos os pixels 

das imagens, precisaria ter um número muito alto de parâmetros, isso aumentaria o 
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tempo de treinamento e poderia esbarrar em implementações no hardware devido à 

necessidade de muita memória. Um segundo e mais grave problema, é que essa 

abordagem é vulnerável a variações com respeito a translações e distorções dos 

padrões. Por exemplo, isso seria muito relevante para um sistema de 

reconhecimento de caracteres, em que as letras não necessariamente estão 

centralizadas na imagem, e têm diferenças tipográficas e variam de estilo (LECUN et 

al., 1998). 

Para lidar com esses problemas, as CNNs são projetadas para trabalhar 

especificamente com entradas de vetores n-dimensionais (também chamado de 

vetores multidimensionais) quaisquer, muito comumente imagens, sendo capazes de 

explorar fortemente o fato de que, em imagens, os pixels vizinhos estão fortemente 

correlacionados. Assim, áreas bem pequenas de imagens são facilmente 

classificadas em um número reduzido de categorias (bordas, cantos, linhas e etc.), 

tal fato é ignorado na abordagem convencional de rede neural no processamento de 

imagens (LECUN; BENGIO; HINTON, 2015).  

Cabe explicar que nas aplicações de aprendizado de máquina, as entradas 

são, tipicamente, vetores multidimensionais de dados, no presente trabalho os 

dados são imagens. Os parâmetros a serem otimizados também são vetores 

multidimensionais adaptados aos algoritmos de aprendizagem. Esses vetores 

multidimensionais são chamados de tensores (GOODFELLOW; BENGIO; 

COURVILLE, 2016). Dessa forma, em princípio, as entradas seriam tensores com 3 

dimensões: uma dimensão para o índice dos diferentes canais de cores (usualmente 

3 canais, R, G e B, de Red, Green e Blue)  e duas dimensões com os índices para 

as coordenadas espaciais. No entanto, para a implementação das redes neurais 

trabalha-se com a adição de uma quarta dimensão, o índice da imagem no batch (ou 

batelada), também chamado de mini-batch, que são amostras das imagens 

disponíveis para o treinamento. Realizar o treinamento com batches diminui a 

variância das atualizações dos parâmetros, tornado o aprendizado mais estável 

(RUDER, 2017), também acelera a convergência dos parâmetros e reduz a memória 

de trabalho. Como exemplos de tensores, suponha uma base dados com 1000 

imagens coloridas no formato RGB, com dimensões 300 x 200 px (abreviação de 
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pixels), definindo-se o tamanho do batch com 50 imagens, nessas condições cada 

tensor de entrada teria dimensões [50,300,200,3].          

Apesar das vantagens, cabe ressaltar que as CNNs são similares às Redes 

Neurais Artificiais tradicionais em muitos aspectos: São compostas de camadas de 

neurônios com pesos e tendências (bias) treináveis, cada neurônio recebe uma 

entrada, calcula um produto escalar, que é passado para uma função de ativação, 

responsável por conferir não-linearidade ao processamento, e, no fim da rede, 

possui camadas com conexões densas (fully-connected) para realizar a classificação 

(KARPATHY, 2016). Pode-se considerar as CNNs como uma arquitetura 

especializada, utilizando a operação de convolução para esse fim (GOODFELLOW; 

BENGIO; COURVILLE, 2016). Assim, as operações de convolução podem ser vistas 

como uma forte adição de suposições em relação à entrada (input), supõe-se que as 

camadas devem aprender a serem equivariantes a translações e que a entrada 

possui somente interações locais (GOODFELLOW; BENGIO; COURVILLE, 2016). 

Portanto seu uso deveria se limitar a tarefas que atendam a essas suposições.   

Existem três conceitos centrais nas arquiteturas das CNNs trabalhando com 

imagens: Áreas localmente conectadas, pesos compartilhados entre neurônios e 

subamostragem. Esses conceitos são implementados através de dois tipos 

principais de camadas: as de Convolução, implementando os dois primeiros 

conceitos, e as camadas de Pooling, implementando a subamostragem. 

Tais conceitos fornecem às CNNs certa invariância quanto a deslocamentos, 

escalas e distorções, além de reduzir o número de parâmetros a serem treinados. 

Um exemplo típico de arquitetura de CNN, com seus principais componentes, é 

apresentado na Figura 4. 
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Figura 4 – Esquema de uma arquitetura típica de rede neural convolucional. As camadas de 
Convolução (Convolutions) geram Mapas de Características (Feature Maps). As camadas de 

subamostagem (subsampling) se referem à aplicação do pooling. 

 

Fonte: Extraído de Lecun et al. (1998). 

 

A Figura 4 apresenta o exemplo de uma imagem com a letra “A” sendo 

processada pela CNN. Nota-se a presença de uma primeira camada de Convolução, 

seguida de uma de subamostragem, passando novamente por uma camada de 

Convolução, outra camada de subamostragem e então seguindo para camadas 

densas (fully-connected). A seguir são introduzidos os conceitos gerais das camadas 

de Convolução e Pooling relativos às suas funções, focando em suas vantagens e 

como se complementam em uma rede neural convolucional, já as seções 4.1.1 e 

4.1.2 apresentam detalhes do processamento interno dessas camadas.       

Existem duas formas equivalentes de se entender a camada de Convolução. 

A primeira forma é mantendo-se a ideia dos neurônios e sua inspiração biológica, 

vindo daí alguns dos termos adotados. Essa primeira abordagem é particularmente 

mais complicada, uma vez que precisa-se de uma introdução à inspiração biológica 

para que faça sentido o conceito de neurônio e de outros termos utilizados. Nela, 

cada neurônio está conectado a uma pequena região da entrada, como 

representado na Figura 4. Esses neurônios possuem pesos treináveis, que efetuam 

uma operação, e resultam em um ponto da saída (output) chamado de Mapa de 

Características (Feature Map).  

Uma segunda forma de se entender a camada de Convolução é deixar de 

lado a inspiração biológica do termo neurônio artificial, e focar nos aspectos 

puramente matemáticos, abordagem escolhida no presente trabalho. Nela, basta 

invocar-se o conceito de filtro (ou kernel), comum na área de processamento de 
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imagens, como o filtro de Sobel ou Gaussiano, que são pequenas matrizes utilizadas 

para convoluir a imagem, bastando estender-se o conceito para entradas 

tridimensionais. Assim, a camada de Convolução possui um número de filtros (um 

número a ser definido), e a aplicação desses filtros na imagem resulta em saídas 

denominadas Mapa de Características (GOODFELLOW; BENGIO; COURVILLE, 

2016). Esses filtros podem ser entendidos, grosso modo, como uma pequena grade, 

com profundidade igual ao tamanho da entrada, que vai percorrendo toda extensão 

da entrada (podendo ser imagens, séries temporais, etc.) computando o produto 

interno entre cada fatia da entrada e dos pesos contidos nessa grade, somando-se 

os resultados das operações de cada fatia, e, para cada região, é gerado um ponto 

no Mapa de Características.  

Essa operação pode ser interpretada, intuitivamente, pensando-se que a 

tarefa de cada filtro é detectar um padrão semelhante a ele, assim o Mapa de 

Características de um determinado filtro representa o quão semelhante cada região 

da entrada é do filtro. Quanto maior a semelhança entre a região de entrada e o 

filtro, maior será sua representação no Mapa de Características.  Os filtros não são 

fixos como os de Sobel ou Gaussiano, nem são desenvolvidos por especialistas, 

durante o processo de treinamento, eles vão aprendendo a reconhecer uma 

característica (feature) específica relevante para o problema (uma borda, um canto, 

uma textura). A Figura 5 apresenta exemplos desses filtros para a primeira camada 

de Convolução, após o aprendizado, encontrados na literatura. 

 

Figura 5 — Exemplo de 96 filtros com dimensões 11x11x3, após o aprendizado. Cada filtro é 

compartilhado por 3025 neurônios em uma camada 

 

Fonte: Extraído de Krizhevsky, Sutskever e Hinton (2012). 
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Um adendo importante. A operação chamada de Convolução nas CNNs é 

ligeiramente diferente da definição tradicional de convolução que é muito utilizada 

em outras áreas como engenharia ou matemática (GOODFELLOW; BENGIO; 

COURVILLE, 2016).  

As CNNs costumam ter várias dessas camadas convolucionais, as primeiras 

reconhecem características mais simples e as últimas, mais complexas. Após uma 

camada de Convolução, a informação processada passa por uma função de 

ativação qualquer, essa confere não-linearidade. Atualmente a mais comum na 

literatura pesquisada é a função Rectified Linear Unit (ReLU) (LECUN; BENGIO; 

HINTON, 2015)(KARPATHY, 2016), definida por: 

 

                    (1) 

 

em que   é o valor da entrada. Isto é, se a entrada for negativa, a função retorna 

zero, se for positiva, a função retorna o próprio valor de entrada. Essa função tem 

obtido melhor desempenho do que outras funções de ativação, como a Sigmoide e a 

Tangente Hiperbólica, por causa da convergência mais rápida, ser mais facilmente 

computável e não apresentar saturação com valores positivos. Por esses motivos, 

foi aquela utilizada no presente trabalho. 

Uma questão de terminologia. No presente trabalho, por questão de 

praticidade, se divide a arquitetura da CNN em dois blocos. Grosso modo, um 

primeiro bloco especializado em extração de características e um segundo em 

classificação. Define-se como bloco de Convolução a todas as camadas de 

Convolução e Pooling da primeira camada até aquela camada anterior às camadas 

Fully-Connected, que possuem função de classificação. Para esse outro 

componente da arquitetura se dá o nome ao bloco Fully-Connected, ou bloco FC. 

Uma vez que uma característica seja ‘detectada’ por um filtro, sua exata 

localização é pouco importante, o que tem mais relevância é a posição relativa entre 

as características (LECUN et al., 1998). Mais do que isso, regiões com pouca 

semelhança com o filtro podem atrapalhar a classificação, uma vez que variam para 
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cada instância de uma classe de imagens. Para tratar isso, os Mapas de 

Características são reduzidos espacialmente de modo a preservar as regiões com 

os padrões mais semelhantes aos filtros e diminuir regiões de menos semelhança.  

Tal transformação é chamada de subamostragem (do inglês, subsampling), 

sendo realizada em cada ‘fatia’ de profundidade da entrada. Duas funções são mais 

comuns para essa transformação, o Agrupamento por Média (do inglês Average 

Pooling) e principalmente o Agrupamento por Maior Valor (do inglês, Maximum 

Pooling ou Max Pooling) (KARPATHY, 2016), dessa forma, é mais comum chamar 

essa camada simplesmente de Pooling.   

Apresentado o conceito das duas principais camadas das CNNs (Convolução 

e Pooling), é possível criar arquiteturas empilhando-as. Reforça-se que a 

combinação dessas duas camadas é que confere às CNNs certa invariância a 

pequenas translações, rotações e escala (GOODFELLOW; BENGIO; COURVILLE, 

2016), importantes no processamento de imagens. 

Alguns detalhes sobre a arquitetura destas redes: é comum se agruparem, na 

terminologia, as camadas de Convolução e a função de ativação, apresentando-as 

somente como camada de Convolução; a proporção entre camadas de Convolução 

e Pooling, em geral, é de duas ou três para uma; o número de Mapas de 

Características tende a ir aumentando para cada camada Convolucional, mas 

diminuindo espacialmente.   

Para dar um exemplo das vantagens das CNNs sobre as Redes Neurais 

comuns no processamento de imagens, ressaltando certa inviabilidade de se utilizar 

camadas densas diretamente sobre a imagem, apresenta-se o exemplo encontrado 

em O’shea e Nash (2015). Considere uma imagem colorida composta de matrizes 

de dimensões 64x64x3 no formato RGB (com 3 componentes vermelho, verde e 

azul, do inglês, Red, Green e Blue) e com dimensões 64x64 pixels. Considere essa 

imagem processada por uma camada densa com 10 neurônios. Cada neurônio 

dessa camada teria                 pesos, utilizando-se 10 neurônios, seriam 

necessários                     pesos, além de 10 tendências (do inglês, 

bias). Os bias são parâmetros variáveis e treináveis comumente utilizados em Redes 

Neurais Artificiais tradicionais e Convolucionais. Já em uma camada de Convolução, 

um filtro com dimensões 6x6 precisaria de            pesos e 1 bias. 
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Naturalmente que a comparação entre um neurônio de uma camada densa e um 

filtro de camada de Convolução não é precisa, mas apenas como ilustração, 

considerando 10 filtros a camada teria             pesos e 10 bias, mesmo 

extrapolando para 100 filtros, a camada teria        pesos e 100 bias, uma fração 

ainda minúscula comparada a camada densa.  

Além da melhora nos custos computacionais, a redução do número de 

parâmetros pode melhorar a generalização de um algoritmo de aprendizagem, uma 

vez que tem potencial regularizador. Entende-se como generalização, para um 

algoritmo de aprendizado, a capacidade de predição de entradas não observadas 

durante a fase de treinamento. Esse é um dos desafios centrais na área de 

aprendizado de máquina, uma vez que os modelos podem se focar em caraterísticas 

específicas dos dados de treinamento e não em características gerais para um 

determinado problema, efeito chamado de sobreajuste (do inglês, overfitting). Assim, 

define-se regularização como qualquer alteração no algoritmo de aprendizado com a 

intenção de diminuir o erro de generalização, mas não o erro de treinamento 

(GOODFELLOW; BENGIO; COURVILLE, 2016).     

Outro ponto a ser ressaltado é que as camadas de convolução permitem, com 

certa cautela e limitação, variar as dimensões da sua entrada (GOODFELLOW; 

BENGIO; COURVILLE, 2016). Então, seguindo o exemplo, poderia-se processar 

uma entrada com dimensões inferiores ou superiores a 64x64, desde que fosse 

mantida a mesma dimensão de profundidade. Já a camada densa não possui essa 

flexibilidade.    

Para uma melhor visualização dos conceitos apresentados sobre as redes 

CNNs é mostrada a Figura 6 que exemplifica todas as principais etapas incluindo a 

classificação. Nela, a imagem de um carro é a entrada da CNN e a tarefa é a 

classificação entre uma das seguintes classes: cavalo, navio, avião, caminhão ou 

carro. A informação passa 3 vezes por uma estrutura de 2 camadas de convolução 

(adotando a terminologia de unificar as transformações de camada de convolução e 

função de ativação) e uma Pooling. Apenas para melhor visualização da figura, o 

número de Mapa de Características, 10, e as dimensões das imagens se mantêm 

constantes ao longo da rede, mas na verdade, tipicamente, o número  de Mapas de 

Características aumenta e as dimensões diminuem. Ao fim da rede, existe uma 
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camada densa (FC, Fully-Connected) que funcionará como classificador, dando para 

cada classe uma pontuação, e então é selecionada a classe com maior pontuação, 

no caso da Figura 6, a CNN teria acertado. 

 

Figura 6 — Exemplo de classificação em uma CNN. Abreviações: Conv, do inglês convolutional, 

camada composta pelos Mapas de Características; ReLU, do inglês Rectified Linear Unit, é a função 
de ativação; pool, do inglês Pooling, é a camada de subamostragem; FC, do inglês Fully-Connected. 

 

.Fonte: Extraído de Karpathy (2016). 

. 

4.1.1 Camada de Convolução 

Assim como as camadas densas, camadas de Convolução também possuem 

parâmetros a serem aprendidos, recebem uma entrada, efetuam uma operação e 

aplicam um função não-linear gerando uma saída. Conceitualmente, a diferença é 

que assumem implicitamente uma estrutura espacial local da entrada, explorando 

com eficiência essa propriedade (KARPATHY, 2016). 

As camadas de Convolução são equivariantes à translação, isso significa que 

se um objeto sofrer uma translação entre uma imagem e outra, ocorrerá uma 

alteração no Mapa de Características de modo a acompanhar essa translação na 

mesma proporção (GOODFELLOW; BENGIO; COURVILLE, 2016). 

As redes neurais possuem muitas configurações que podem ser utilizadas 

para controlar o comportamento do treinamento, essas configurações são chamadas 

de hiperparâmetros (GOODFELLOW; BENGIO; COURVILLE, 2016). Diferentemente 
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dos parâmetros, os hiperparâmetros não participam da otimização durante a fase de 

treinamento. Caso seja de interesse, pode-se fazer uma posterior otimização dos 

hiperparâmetros baseando-se no menor erro de generalização. As camadas de 

convolução possuem quatro hiperparâmetros: número de filtros ( ), dimensão dos 

filtros ( ), stride ( ) e zero-padding ( ), cada um explicados a seguir. Todos os 

valores devem ser maiores ou iguais a um, com exceção de  , que pode ser zero. 

A operação de convolução na imagem pode ser entendida como grades 

(pequenas matrizes) que percorrem a imagem, linha a linha, realizando o produto 

interno com cada região de intersecção com a imagem, semelhante ao que é feito 

com filtros de Gauss e de Sobel, no entanto, se diferencia por utilizar parâmetros 

que são previamente otimizados na fase de treinamento. Para cada região da 

imagem é formado um ponto no Mapa de Característica (Feature Map), existindo 

tantos Mapas de Características quanto o número de filtros ( ), esses   Mapas de 

Características são as saídas da camada de Convolução. Os filtros possuem 

dimensões   referentes ao tamanho da região em que realizam a cada operação de 

convolução. O ‘passo’ ou a distância entre uma região e outra é chamado de stride 

( ), valores maiores geram Mapas de Características menores, facilitando a 

computação, mas podem acarretar perda de informação relevante. Para controlar a 

dimensão dos Mapas de Características gerados é possível se adicionarem bordas 

às imagens, tipicamente adicionando pixels na cor preta. O número de faixas 

adicionado é chamado de zero-padding ( ). Um exemplo prático da operação de 

convolução é ilustrado na Figura 7. 
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Figura 7 — Exemplo prático de convolução. Na parte inferior está o resultado da operação para cada 
passo. Nesse exemplo    ,     e    . O input representa a imagem a passar pela operação de 

convolução, o kernel representa o filtro e o output corresponde ao Mapa de Característica gerado. 

 

Fonte: Extraído de Goodfellow, Bengio e Courville (2016). 

 

Ressalta-se que as dimensões dos filtros não precisam ser vertical e 

horizontalmente as mesmas, mas essa é a prática mais comum, e por isso, é a 

adotada no presente trabalho. Assim, assume-se que essas dimensões sejam iguais 

e com valor igual a  .  

A partir de simples inspeção direta entre as dimensões da imagem e dos 

valores dos quatro hiperparâmetros é possível determinar as dimensões de saída da 

camada de convolução. Assim como encontrado em KARPATHY (2016), supondo-

se uma entrada com dimensões          (do inglês, Width, Height, Depth). Os 

filtros possuem a mesma profundidade da entrada, assim a dimensão de cada um 

dos filtros   será        . Esses filtros fazem a operação de convolução em cada 

uma das fatias ao longo de   , o Mapa de Características de cada filtro é formado 

pela simples soma dessas fatias. O número de parâmetros utilizados nessa camada 

é dado por         para cada filtro, logo se tem um total de              parâmetros 

para toda a camada com os filtros e   bias. 
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As dimensões          da saída correspondente será:  
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Escolhendo os hiperparâmetros de modo a tornar o resto da divisão das 

equações  (2) e (3) em números inteiros, o filtro percorrerá de forma exata a 

imagem, caso contrário, a implementação deverá lidar com desafios na borda, em 

que ‘sobra’ uma região da imagem. 

 Tipicamente, escolhem-se os valores     e    , pois normalmente, 

melhores resultados são obtidos (KARPATHY, 2016), dessa forma, resta-se   como 

hiperparâmetro de manobra para configurar as dimensões de saída da camada. Se 

não houver adição de bordas (   ), a operação de convolução naturalmente leva a 

diminuição das dimensões entre a entrada e a saída, logo   também pode ser 

escolhido de forma a manter os valores de entrada e saída iguais. Outro ponto é que 

a dimensão da profundidade da saída da camada de convolução é a mesma que o 

número de filtros daquela camada, pois cada filtro gera um Mapa de Características, 

sendo esses empilhados, formando a saída da camada.  

Camadas de Convolução não possuem robustez para lidar com pequenas 

variações de rotação e escala, para isso, se utilizam as camadas de Pooling, visto 

na próxima seção. 
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4.1.2 Camada de Pooling 

A camada de Pooling tem a função de dar certa robustez a rede, fornecendo 

invariância a pequenas rotações e escalas, isso é feito por meio de amostragem. 

Assim, reduz as dimensões e, consequentemente, diminui o número de parâmetros 

da rede, logo, contribui para evitar o overffiting e diminui o uso de memória 

(GOODFELLOW; BENGIO; COURVILLE, 2016). Essa camada não possui 

parâmetros para treinamento, apenas hiperparâmetros a serem determinados.  

Para o Pooling, seus hiperparâmetros são somente: Dimensão ( ) e stride ( ), 

funcionado da mesma forma que os hiperparâmetros da camada de Convolução. A 

obtenção das equações das dimensões de saída também se dá por forma direta. 

Dado uma entrada         , a operação de Pooling é feita em cada fatia de      

As dimensões da saída          serão dadas por: 

 

 
   

    

 
      

(5) 

 

 
   

    

 
     

(6) 

 

        (7) 

 

Os valores mais comuns são     e    . Nas camadas de Pooling, a 

operação de Pooling mais comum é o Max Pooling em que se toma o maior valor de 

uma região (KARPATHY, 2016). A Figura 8 ilustra o Max Pooling.   
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Figura 8 — Max Pooling. Para uma entrada com dimensões 224x224x64 e camada de Max Pooling 
com hiperparâmetros     e    , se obtém uma saída com dimensões 112x112x64. A operação 

de Max Pooling para uma região se toma o maior valor daquela região. 

 

Fonte: Extraído de Karpathy (2016). 

 

4.1.2.1 Global Average Pooling (GAP) 

 

O conceito da camada de Pooling pode ser estendido para o Global Pooling 

para lidar com imagens de diferentes tamanhos. Uma vez que o bloco FC trabalha 

com entradas de dimensões fixas, o bloco de Convolução deve fornecer uma saída 

de tamanho fixo, independente das dimensões da imagem processada. Isso pode 

ser alcançado com o Global Average Pooling (GAP). Ressalta-se que a camada 

GAP também atua como regularização. 

Dada uma entrada          essa camada toma a média de cada fatia ao 

longo de   . Isto é, cada fatia com dimensões       é reduzida a somente um 

único ponto. Logo, as dimensões de saída serão       , uma redução bastante 

agressiva nas dimensões. Essa camada não possui hiperparâmetros, nem 

parâmetros. 
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente trabalho foi desenvolvido em duas etapas, uma primeira com 

resultados prévios e testes realizados no desenvolvimento da metodologia, e uma 

segunda com o desenvolvimento dos métodos principais propostos, desde o início, 

para obtenção do objetivo definido da dissertação. Por isso, buscou-se priorizar a 

apresentação de mais detalhes da segunda etapa.   

É apresentado ao leitor o comportamento observado da instabilidade 

chugging no Circuito de Circulação Natural, bem como os parâmetros da aquisição 

experimental de imagens. São apresentadas as rotulações e conjuntos de dados 

criados mostrando as tentativas e erros na formação desses conjuntos. São 

detalhadas as arquiteturas utilizadas, realizando-se discussões pertinentes a essas 

escolhas, bem como às escolhas dos métodos de treinamento das redes neurais. 

Por fim, são apresentados os critérios de avaliação e escolha de modelos. Buscou-

se justificar cada decisão tomada, comentando os outros caminhos rejeitados. 

 

5.1 Formação da base de dados 

 

Essa seção visa apresentar a formação da base de dados utilizada no 

presente trabalho. Assim, é aprofundada a estrutura física do Circuito de Circulação 

Natural (CCN), o comportamento da instabilidade chugging e detalhes da aquisição 

de imagens. Também são ressaltados os pontos que conectam as áreas de termo-

hidraúlica e classificação de imagens do problema. Maiores detalhes sobre o CCN e 

a aquisição de imagens podem ser encontrados em De Mesquita et al. (2012), 

Andrade et al. (2000) e De Mesquita et al. (2018).  

A aquisição das imagens de escoamento bifásico utilizadas nesse trabalho, 

formando uma base de dados, foi realizada em um período anterior ao início desse 

trabalho. Essas imagens foram base de outros trabalhos previamente publicados 

pela equipe do Centro de Engenharia Nuclear (De Mesquita et al., 2010, 2012, 

2018). Portanto, esse trabalho foi realizado com maior ênfase nos aspectos 

computacionais para o desenvolvimento das técnicas de classificação de imagens. 
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5.1.1 Circuito de Circulação Natural do CEN 

Para os estudos de circulação natural é economicamente mais viável 

desenvolver as atividades em escalas reduzidas em relação àquelas encontradas 

em um reator nuclear, com isso se busca entender os fenômenos de interesse. 

Dentro desse propósito, o Centro de Engenharia Nuclear do IPEN (CEN) possui uma 

estrutura experimental para estudos na área de circulação natural. Um dos seus 

componentes é denominado Circuito de Circulação Natural (CCN), conceitualmente 

semelhante ao ilustrado na Figura 1.  

Uma das dificuldades dos estudos com circulação natural, especialmente das 

suas instabilidades de escoamento, é que seu comportamento é afetado por 

pequenas mudanças nas condições experimentais, como diâmetro do canal e 

dimensões dos componentes. Portanto, torna-se difícil aplicar-se diretamente as 

relações obtidas em uma bancada em outra bancada experimental de outro 

laboratório (VIJAYAN, 2002). Isso acentua a importância de descrever 

especificamente os componentes e comportamento do CCN, pois cada bancada tem 

seu próprio comportamento.    

O CCN é todo feito de vidro com tubos cilíndricos que formam um circuito 

fechado (loop) (DE MESQUITA et al., 2010) (ANDRADE et al., 2000). Na Figura 9 é 

apresentado um esquema do CCN. Possui capacidade para 12 litros de água 

desmineralizada que tem  circulação global em pressão e temperatura ambientes. A 

fonte de calor são dois resistores que podem ser controlados até a potência de 8000 

W. O resfriador é um trocador de calor helicoidal alimentado por água comum.   
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Figura 9 — Esquema do Circuito de Circulação Natural (CCN) do CEN. Seções: a) seção de 
aquecimento b) seção de visualização c) seção de resfriamento d) tanque de expansão. Canais:  

l) perna quente II) componente superior lll) perna fria lV) componente inferior  

 

Fonte: Modificado De Mesquita et al. (2018). 

 

O tubo que se estende da fonte de calor até o componente superior do CCN é 

chamado de perna quente. O tubo com o resfriador é chamado de perna fria. Há um 

tanque de expansão conectado ao componente inferior do CCN, e esse item atua 

como um pressurizador de PWR(do inglês, Pressurized Water Reactor) (ANDRADE 

et al., 2000), estando parcialmente preenchido com água e aberto para o ambiente 

em sua parte superior (DE MESQUITA et al., 2010). 
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Ao longo do circuito são posicionados uma série de instrumentos de medida 

de temperatura, taxa de vazão, fração de vazio, que são parâmetros utilizados para 

estimativas de propriedades de troca de calor nos experimentos. Isso permite avaliar 

as diferenças no comportamento da perna quente e fria, bem como comportamentos 

específicos de cada trecho (ANDRADE et al., 2000).  

Para níveis de baixa potência no aquecedor não há escoamento bifásico e 

após um comportamento de oscilação amortecida inicial, um regime de escoamento 

estacionário é estabelecido. Para potências mais elevadas a oscilação inicial 

também é observada no início de experimentos com rampa de potência (ANDRADE 

et al., 2000). Mantidas as condições de aquecimento por tempo suficiente, parte da 

água, em estado líquido, começa a se transformar em estado gasoso de forma 

crescente. Esses dois estados físicos coexistindo no fluido caracteriza o início do 

escoamento bifásico.  

A partir do escoamento bifásico, mantendo-se continuamente o aquecimento 

e consequente aumento do gás pela formação de vapor de água, surge uma 

situação limite. O escoamento se torna instável e cíclico. No CCN, a instabilidade 

observada é do tipo chugging (BOURE; BERGLES; TONG, 1973) possuindo três 

etapas.  

O trabalho de De Mesquita et al. (2010) apresenta detalhes do funcionamento 

do CCN, sintetizados a seguir para maior clareza do comportamento da instabilidade 

e dos padrões de escoamento que nela ocorrem. Assim, pode-se melhor 

dimensionar o contexto e importância das técnicas de classificação de padrões 

deste comportamento através de imagens. Desse trabalho foi extraída a Figura 10 

exibida abaixo. Nela, é apresentada uma evolução típica de medidas de temperatura 

(mensuradas com termopares) para potências elevadas do CCN em um experimento 

típico que inclui escoamentos monofásico e bifásico. Ali, é possível observar um 

típico limiar de instabilidade do escoamento bifásico e, em seguida, um detalhe 

deste gráfico de temperaturas, mostrando o comportamento cíclico deste tipo de 

instabilidade.   
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Figura 10 — Comportamento da temperatura em diferentes pontos do CCN em um experimento típico 
de escoamento monofásico e bifásico: a) Todo o ciclo. A faixa amarela representa o limiar de 

instabilidade, a sua direita o escoamento se torna instável. b) Detalhe do início da região de 
instabilidade, que nesse caso, é um comportamento cíclico. 

 

Fonte: Modificado de De Mesquita et al. (2010). 

 

No experimento citado, foram distribuidos uma série de sensores de 

temperatura ao longo de todo o CCN. Dentre esses sensores, a Figura 10 apresenta 

as medidas de três, denominados T12, TP2 e T20. Os dados destes sensores estão  

sincronizados no tempo.  

Logo acima da seção de visualização foi colocado o sensor interno T12, logo 

abaixo dessa seção foi colocado o sensor externo TP2 (temperatura de parede). 

Acima de todos, foi colocado o T20 no taque de expansão. As diferenças de 

comportamento deles ilustra que as etapas do ciclo chugging se manifestam em 

todo o CCN, modificando localmente o escoamento, portanto o comportamento do 

escoamento é heterogêno nas diferentes regiões do CCN. A mais intensa é a região 

logo acima do aquecedor, onde são tomadas as imagens.     

O gráfico b) da Figura 10 é um detalhe aproximado (zoom) da região das 

medidas de temperatura do gráfico a) logo após o início da instabilidade, permitindo 
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observar-se com maior clareza a flutuação cíclica da temperatura. O início de cada 

ciclo desta flutuação foi estabelcido  nos valores mínimos de temperatura, assim 

pode-se definir o período aproximado deste ciclo. Ressalta-se que não só a 

temperatura sofre esse comportamento de flutuações cíclicas, mas também outros 

parâmetros do escoamento, como a fração de vazio, têm aspecto semelhante ao da 

temperatura na região de instabilidade, como encontrado em Andrade et al. (2000). 

Os ciclos da instabilidade chugging podem ser divididos em três etapas 

(também chamados de períodos): Incubação (I), Expulsão (E) e Refil (R). Essa 

divisão está de acordo com a classificação proposta por Boure, Bergles e Tong 

(1973) e é descrita pela Figura 11 extraída, com adaptações, de De Mesquita et al. 

(2010).   

 

Figura 11 — Etapas do ciclo de instabilidade chugging do CCN - CEN 

 

Fonte: Modificado de De Mesquita et al. (2010)  

 

O início do ciclo se dá na etapa de incubação. Nela, há presença quase 

indetectável de bolhas e é a etapa de maior duração, aproximadamente metade do 

tempo do ciclo (ANDRADE et al., 2000). À medida que a temperatura se eleva, 

bolhas de vapor emergem na ‘perna quente’ do circuito acima da fonte de calor. No 
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início dessa etapa, existe um número pequeno de bolhas se deslocando em direção 

ao topo da ‘perna quente’ em um padrão bastante disperso.  

No topo da perna quente, o vapor conduzido em formato de bolhas vai se 

acumulando no componente superior do circuito. Durante essa primeira etapa, as 

bolhas vão aumentando em número e volume até formar um padrão de escoamento 

bem denso de bolhas (DE MESQUITA et al., 2018).  

Em seguida, ocorre uma fusão entre bolhas desse padrão denso de 

escoamento, dando origem aos pistões (slugs), o que indica a transição para a 

segunda etapa. Esse processo é acompanhado de um leve aumento na pressão 

interna, expulsando um pouco de liquido da perna fria para o tanque de expansão, 

bem como um gradual aumento nas medidas de temperatura (ANDRADE et al., 

2000).  

Com o aumento de vapor, o escoamento pistonado (com slugs) dá origem a 

um novo padrão de escoamento, chamado de agitado (churn). Em golfadas, o 

líquido é arrastado pelo gás ocorrendo uma rápida expulsão da mistura líquido-gás 

da perna quente. Essa etapa é denominada Expulsão, sendo a etapa mais breve. 

Nessa etapa também ocorre um aumento da pressão e aumento no nível do tanque 

de expansão, atingindo o seu valor máximo (DE MESQUITA et al., 2018) 

(ANDRADE et al., 2000).  

 Com o processo de Expulsão, ocorre um desequilíbrio hidrostático 

significativo entre a perna quente e a perna fria. Buscando o equilíbrio hidrostático, 

ocorre um escoamento da perna fria para a perna quente, passando pelo 

componente inferior do circuito, preenchendo novamente a fonte de calor e a perna 

quente com líquido resfriado. Com a evolução do ciclo, ocorre de forma crescente a 

reversão do sentido do escoamento no componente superior e o líquido resfriado 

retorna de cima para a perna quente. Nessa fase, ocorre na região onde está o 

aquecedor (‘perna quente’), o encontro do líquido resfriado retornando do 

componente superior com o líquido ascendente vindo do componente inferior do 

circuito. Esse encontro se dá com presença concomitante do gás aquecido ainda 

preenchendo a perna quente, o que ocasiona o surgimento de uma espuma que 

caracteriza a etapa de Refil. Essa espuma é parte predominante das imagens 

capturadas na etapa de Refil. Então, a espuma sobe até o componente superior, 
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liberando o gás e se desfaz.  É o início de um novo ciclo, retorna-se à etapa de 

Incubação.  

É importante frisar que essas etapas explicam o comportamento das 

oscilações de temperatura observadas na Figura 10. Tomando-se, como exemplo, o 

comportamento de um sensor de temperatura da perna quente. Devido ao 

aquecedor, a formação de vapor se intensifica em forma de bolhas até se iniciar a 

etapa da Expulsão. Portanto, durante as etapas de Incubação e Expulsão, este 

sensor registra um aumento contínuo na temperatura, atingindo um pico em suas 

medidas ao final da Expulsão. Nesse momento, ocorre a entrada súbita de líquido 

refrigerado causando uma queda brusca da temperatura naquele local, atingindo-se 

um mínimo dessas medidas. Esse líquido resfriado começa a ser aquecido e a 

temperatura volta a subir, iniciando-se um novo ciclo.    

Apresentando-se o comportamento termo-hidráulico do ciclo da instabilidade 

de escoamento, é possível compreender melhor o esforço e as etapas 

desenvolvimento das técnicas computacionais desenvolvidas nesse trabalho para 

correlacionar padrões visuais do escoamento com imagens adquiridas e 

digitalizadas.   

Existem importantes peculiaridades do comportamento da instabilidade 

chugging neste circuito. No comportamento cíclico da temperatura, mostrado na 

Figura 10(b), pode-se observar um leve aumento dos mínimos. Durante o 

experimento com rampa de temperatura, os primeiros ciclos de instabilidade 

demonstram uma etapa de Incubação com quase ausência completa de bolhas. A 

medida que o ciclo se mantém, as etapas de Incubação seguintes apresentam um 

aumento no número de bolhas presentes, justificando-se assim a variação do valor 

do mínimo. A caracterização do chugging no circuito ainda é objeto de estudo no 

CEN, e há variações da duração do ciclo e degrau de temperatura entre mínimo e 

máximo, que parecem depender de outros fatores do experimento. 

A variação do comportamento da Incubação nos experimentos que deram 

origem às imagens utilizadas nesse trabalho, citada acima como exemplo, terá uma 

influência percebida durante a rotulação da base de dados. Dessa forma, as 

imagens rotuladas com a classe Incubação terão dois tipos de perfis, um sem bolhas 
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e outro com bolhas. Com isso, a rede neural precisará encontrar características 

(features) em comum para ambos os perfis.  

Demonstra-se assim, uma das importantes características da classificação de 

imagens de escoamento bifásico: a rotulação se dá por uma combinação entre 

parâmetros do fenômeno termo-hidráulico e aspectos visuais. Como exemplo da 

complexidade dessa classificação, poderíamos comparar com os exemplos típicos 

da tarefa de classificação de imagens. Um exemplo típico é a distinção entre as 

classes Cachorro e Gato. Nesse problema, um humano rotula as imagens 

baseando-se puramente em aspectos visuais e sua familiaridade nessa tarefa 

cotidiana de reconhecimento de padrões em imagens.     

Outra conexão do fenômeno termo-hidráulico com o problema de 

classificação de imagens deriva da diferença temporal das etapas do ciclo. Como 

visto, aproximadamente metade do ciclo ocorre na etapa de Incubação, já a 

Expulsão é bastante breve. Como as imagens foram tomadas em intervalos de 

tempo iguais, a base de dados original é fortemente desbalanceada em número de 

amostras disponíveis para cada classe(I, E e R) de imagens do fenômeno. O 

detalhamento da distribuição de amostras entre classes é apresentado na seção 5.2. 

 

5.1.2 Aquisição das imagens 

As imagens foram adquiridas segundo metodologia semelhante daquela 

apresentada por De Mesquita et al. (2010), descrita a seguir.  

Todas as imagens foram tomadas com alta resolução (20 MP) por uma 

câmera (velocidade do obturador de 250 µs) posicionada acima da fonte de calor. 

Para formação de contraste ideal foi elaborada uma estrutura de iluminação 

posicionada no lado oposto à câmera CCD (backlight). As imagens foram tomadas 

com uma seção longitudinal de 120 mm e transversal de 43.6 mm, perfil de 3888 x 

2592 pixels, gerando resolução de 0.03 mm/pixel. As imagens foram adquiridas 

concomitantemente com medidas de temperatura de acordo com as durações 

típicas observadas experimentalmente para cada etapa do ciclo de chugging. A 

Figura 12 ilustra o sistema de aquisição de imagens.  

 



49 

 

 

 

Figura 12 — Seção transversal da perna quente na seção de visualização. Câmera CCD(C) é focada 
em 10mm de profundidade de campo do tubo(T). 

 

Fonte: Modificado de De Mesquita et al. (2010). 

 

5.2 Processamento e critérios de utilização da base de dados 

 

Essa seção mostra como foram criados critérios para utilização dos dados, 

sendo assim, como se definir os diferentes subconjuntos de dados, as proporções e 

decisões tomadas em relação à utilização deles nos treinamentos da rede. Os 

estudos foram realizados a partir de uma base de dados que já se encontrava 

estabelecida, e que foi construída a partir de experimentos realizados no Circuito de 

Circulação Natural (CNN) do Centro de Engenharia Nuclear do IPEN conforme 

seção 5.1. Essa base de dados possui 1589 imagens e foi utilizada em trabalhos 

anteriores do grupo de pesquisa. 

Nessa base de dados, as imagens possuem dimensões 3888x2592x3 pixels. 

Para essas dimensões, o canal de escoamento se dispõe na seção do tubo de 

escoamento vertical e ascendente. As imagens são coloridas em formato RGB (do 

inglês, Red, Blue e Green). A base de dados utilizada possuía uma estruturação 

muito restrita. Essa estrutura foi construída levando-se em conta imagens que 

correspondessem a imagens adquiridas na metade do tempo de duração de cada 

uma das etapas de chugging. A estrutura foi ampliada e checada no 

desenvolvimento desse estudo (rotulação, criação de região de interesse, 
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equalização etc.). Sua estruturação constitui um dos resultados desse trabalho, 

podendo servir para trabalhos futuros do grupo. 

A rotulação das imagens se baseou em duas etapas. Na primeira, foi adotada 

uma rotulação ágil e semiautomática, com o objetivo de gerar resultados 

preliminares para se ter base para escolher metodologias de análise. Esse trabalho, 

com ênfase na rotulação, foi realizado previamente pelo aluno Jorge Battle, que fez 

parte da equipe do CEN. Essa rotulação de dados foi denominada J_SA1 (Jorge 

Semi – Automática) e possuía certos problemas de inconsistência. Na segunda 

etapa foi feito um refinamento do J_SA1, corrigindo-se inconsistências, retirando-se 

poucas imagens (64 em 1197) que estavam muito próximas à transição entre 

etapas, e fazendo-se o recorte adequado nas imagens. Essa segunda rotulação foi 

chamada de J_FINO e foi utilizada para obtenção dos resultados finais, de acordo 

com os objetivos definidos para este trabalho. 

Aqui, por clareza, cabe definir a nomenclatura que será utilizada referente aos 

dados. Entende-se como Base de Dados o conjunto de todas as 1589 imagens 

disponíveis em sua versão original. Rotulação dos Dados se referirá às duas 

diferentes rotulações e classes possíveis para a mesma imagem. Conjunto de 

Dados se referirá a combinação de parte ou de toda a Base de Dados em função de 

uma tarefa específica de classificação. Assim, para diferentes tarefas foi preciso 

organizar uma parcela da Base de Dados com as classes de interesse. 

Subconjuntos (ou splits) se referem às subdivisões dos conjuntos segundo funções 

para o treinamento e avaliação das redes neurais, assim, os tipos de subconjuntos 

são usualmente denominados por Treino, Validação e Teste. Para diferenciar a 

referência a atividade de treinar e validar com os subconjuntos, se manterá a letra 

maiúscula para explicitar o tipo de subconjunto. Por fim, o nome Versão será  

utilizado para as diferentes formas das imagens dentro de um conjunto, como 

recorte, preto e branco ou redução. 

Convém detalhar os métodos adotados para a distribuição e proporção de 

exemplos entre os subconjuntos, ou seja, o balanceamento das classes. Primeiro, foi 

definida uma proporção entre os subconjuntos conforme os interesses e 

expectativas referentes àquele conjunto, por exemplo, 70% das imagens para o 

subconjunto Treino, 15% para o da Validação e 15% para o de Teste. Feito isso, 
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buscou-se manter a mesma proporção presente entre as classes na base de dados 

para cada subconjunto. Foi necessário adotarem-se critérios para contornar as 

pequenas diferenças nas proporções, onde alguns subconjuntos contiveram uma 

proporção maior em uma das classes. Assim, a divisão entre subconjuntos das N 

imagens de um conjunto não foi exata nas proporções estabelecidas, o mesmo 

ocorrendo na divisão entre classes. Dessa forma, foi preciso definirem-se dois 

critérios de ‘arredondamento’ entre as classes e subconjuntos. Aplicando-se esses 

dois critérios em ordem, se obteve o número de imagens de cada classe para cada 

subconjunto 

O primeiro e maior critério utilizado determinou que os subconjuntos 

Validação e Teste devessem ter sempre o mesmo número de imagens e com as 

mesmas proporções, permitindo-se, assim, avaliar mais facilmente a esperada 

queda de acurácia de classificação que se obtém do subconjunto Validação para a 

acurácia obtida do subconjunto Teste.  

O segundo critério foi estabelecido baseando-se no fato citado anteriormente, 

de que a proporção entre o número de imagens para cada classe, na própria base 

de dados, é fortemente desbalanceado. Assim, nesse ‘arredondamento’ entre 

classes, foram privilegiadas as classes com menor número de amostras, 

arredondando-se para cima, sendo acrescentadas as imagens remanescentes nos 

subconjuntos de Validação e Teste. Nesses subconjuntos o número absoluto de 

exemplos na classe ‘desfavorecida’, tipicamente, era muito baixo, atrapalhando a 

avaliação dessas classes.  

Na formação dos subconjuntos as amostras foram selecionadas de forma 

aleatória. Buscou-se manter a mesma proporção existente de amostras na Base de 

Dados e nos conjuntos criados.  O pertencimento das imagens entre cada 

subconjunto foi tomado de forma aleatória.  

Uma questão que foi decisiva na transição da constituição dos conjuntos da 

primeira etapa para a constituição da segunda etapa, foi a utilização da técnica 

Class Map Activation (CAM) proposto no trabalho de Zhou et al., (2016). Essa 

técnica mostra as regiões da imagem que tiveram maior relevância para a CNN 

realizar uma determinada tarefa. Com essa técnica, foi possível entender melhor o 
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funcionamento interno da CNN, possibilitando construir as regiões de interesse. Para 

detalhes da técnica deve-se referir ao artigo original citado. 

 

5.2.1 J_SA1:  Rotulação semiautomática das imagens  

Na classificação de imagens, pelo paradigma de aprendizado supervisionado, 

uma das etapas iniciais do processo é a rotulação adequada de cada imagem, isto 

é, estabelecer a qual classe cada imagem pertence de forma prévia ao treinamento 

da rede neural. Essa tarefa é conhecida na área de aprendizado de máquina como 

tediosa e que demanda muito tempo, pois é um trabalho, em geral, manual, em que 

cada imagem do conjunto de dados precisa ser rotulada uma a uma. 

Por isso, dentro da primeira etapa desse trabalho, optou-se por um 

desenvolvimento do uso das CNNs de uma forma ágil e o desenvolvimento de uma 

rotulação semiautomática. Essa ferramenta, desenvolvida por outro aluno do grupo 

de pesquisa, denominada J_SA1, possibilitou a exploração de variações de 

configuração dos subconjuntos de dados para treinamento. A rotulação foi baseada 

nos tempos de aquisição, que por sua vez, correspondiam aos ciclos de 

temperatura. 

No entanto, essa rotulação possuía problemas, pois possuía 19 classes de 

escoamento, incluindo classes duplicadas e subdivisões inadequadas. Também 

possuía imagens duplamente rotuladas e inconsistências na rotulação. Sua adoção 

se mostrou acertada, pois após a primeira etapa de testes e fechamento da 

metodologia foi necessário rotularem-se novamente as imagens. 

A partir da rotulação J_SA1 foi explorada a possibilidade de se utilizarem 

imagens de transição entre os padrões de escoamento, variando-se, assim, o 

número de classes a serem trabalhadas. Dessa forma, foi criado um conjunto de 

dados principal denominado 3_Classes. Sobre esse conjunto foram realizados a 

maior parte dos experimentos da primeira etapa desse trabalho. 

Tendo o conjunto 3_Classes como referência, foram criados os conjuntos 

4_Classes e 6_Classes, os quais incluíam as classes de transição. Outro conjunto 

de dados criado foi chamado Grupos que foi construído visando estudar outro 

aspecto do conjunto de imagens do experimento: o fato de as imagens terem sido 
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adquiridas em momentos distintos do experimento. Esses três últimos conjuntos 

foram parte das investigações iniciais e resultaram em constatações que ajudaram a 

orientar a investigação principal. Nesse trabalho descreveremos em detalhes 

somente a investigação utilizando o conjunto 3_Classes.  

 

5.2.1.1 Conjuntos de dados criados  

 

O conjunto de imagens denominado 3_Classes foi constituído de 1197 

imagens e três classes: Incubação, Expulsão e Refil. Esse conjunto foi divido em 3 

subconjuntos Treino, Validação e Teste nas proporções 70%, 15% e 15%. Justifica-

se essa proporção baseado no fato de que, 1197 imagens é considerado um número 

pequeno de amostras para trabalhos da área. Assim, esperava-se que as redes 

neurais convolucionais tivessem dificuldades em realizar a tarefa de classificar, 

principalmente as arquiteturas mais simples, e que seria necessário utilizar 

arquiteturas muito profundas com utilização de transfer learning, explicado na seção 

5.4.1, seguindo o que é ensinado nas referências da área (KARPATHY, 2016) 

(GOODFELLOW; BENGIO; COURVILLE, 2016).   

Portanto, privilegiou-se o subconjunto Treino com uma proporção mais alta, 

esperando-se melhor aprendizado, restando um número menor de imagens para 

Validação e Teste. No planejamento das atividades, buscando-se começar do mais 

básico, as primeiras arquiteturas a serem aplicadas no conjunto 3_Classes seriam 

redes neurais convolucionais simples e se esperava primeiros resultados de 

acurácia fracos ou mesmo medianos. Logo, uma proporção menor no conjunto 

Validação e Teste pareciam adequadas, pois seria possível ir aumentando a 

complexidade das arquiteturas e ir verificando uma melhora significativa na acurácia. 

A Tabela 1 mostra a divisão de amostras entre o conjunto 3_Classes. 
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Tabela 1 — Divisão de imagens do conjunto de dados 3_Classes.   

  Treino (70%) Validação (15%) Teste (15%) Total 

Incubação 464 (56%) 100 (55%) 100 (55%) 664 (55,5%) 

Expulsão 95 (11%) 21 (12%) 21 (12%) 137 (11,5%) 

Refil 276 (33%) 60 (33%) 60 (33%) 396 (33,0%) 

Total 835 181 181 1197 

Fonte: Autor da dissertação 

 

A Figura 13 fornece alguns exemplos de cada classe. Nota-se que as 

diferenças entre os 3 padrões de escoamento são em geral bem claras, sendo fácil 

para uma pessoa diferenciar. No entanto, algumas imagens não representadas aqui, 

aquelas próximas da transição entre as etapas de escoamento, são bastante 

desafiadoras, o que dificulta fazer uma classificação manual perfeitamente 

consistente.  

 

Figura 13 — Exemplos de imagens dos 3 padrões de escoamento. a) Incubação. b) Expulsão. c) 
Refil. 

 

Fonte: Autor da dissertação 
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Contrariando as expectativas, os primeiros treinamentos com o conjunto 

3_Classes mostraram que, mesmo redes neurais convolucionais simples, eram 

capazes de atingir uma acurácia próxima do limite do conjunto, conforme 

demostrados na seção de resultados. Assim, não era possível seguir o plano de 

atividades buscando arquiteturas mais complexas e esperando melhoras na 

acurácia de forma significativa.  

Por isso, foi necessário mudar completamente os rumos do trabalho, criando 

tarefas mais desafiadoras. Foram criados outros 4 Conjuntos de Dados, todos 

mantendo a proporção 70%, 15% e 15% entre os subconjuntos. As imagens foram 

sempre tomadas aleatoriamente, então uma imagem poderia estar no subconjunto 

Treino em um Conjunto de Dados, mas estar no subconjunto Validação, Teste ou 

até mesmo Treino em outro conjunto. Isso para evitar tirar conclusões baseadas em 

erros sistemáticos nos subconjuntos. 

 No conjunto Grupos foi explorado o fato de que as imagens foram adquiridas 

no Circuito de Circulação Natural (CCN) em duas etapas do mesmo experimento, 

em momentos diferentes do dia.  Assim, a base de dados era formada por dois 

grupos de imagens aparentemente idênticas, classificados como Grupo 1 e Grupo 2, 

em que não havia se notado, anteriormente, diferenças importantes das condições 

da aquisição. No entanto, durante o desenvolvimento do trabalho, notou-se que as 

imagens do Grupo 1 possuíam um canal um pouco mais largo que o canal do Grupo 

2. A Figura 14 apresenta essa diferença. A questão investigada aqui foi se a rede 

seria capaz de identificar a qual grupo a imagem pertencia. 
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Figura 14 — Amostras das classes do conjunto Grupos. a) amostra da classe Grupo 1. b) amostra da 
classe Grupo 2. Em vermelho, as linhas marcam o canal da imagem do Grupo 1,  em pontilhado, o 

prolongamento dessas linhas, demonstrando que o canal do Grupo 1 era um pouco maior.   

 

             Fonte: Autor da dissertação 

 

 No conjunto 6_Classes, foram adicionadas 3 classes de imagens referentes a 

momentos de transição entre os padrões de escoamento, portanto as classes 

adicionadas foram “Transição Incubação/Expulsão”, “ Transição Expulsão/Refil” e 

“Transição Refil/Incubação”. No conjunto 4_Classes, todas as 3 classes adicionadas 

no 6_classes foram unidas em uma única classe chamada de “Transição”. Figura 15 

apresenta amostras dessas classes.  
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Figura 15 — Amostras das classes de transição entre padrões de escoamento. a) Transição 
Incubação/Expulsão. b) Transição Expulsão/Refil. c) Transição Refil/Incubação   

 

Fonte: Autor da dissertação 

 

Comparando as imagens da Figura 15 com as da Figura 13, referentes às 

classes dos 3 padrões de escoamento, nota-se que as imagens rotuladas como de 

transição entre padrões pouco se distinguem dos 3 padrões de escoamento 

(Incubação, Expulsão e Refil). Como exceção a essa observação, tem-se uma 

porção das imagens da classe ‘Transição Refil/Incubação’ que apresentam uma 

clara distinção, possuindo uma maior densidade na região superior ou volumosas 

bolhas. Amostras dessa porção são apresentadas na Figura 16. 
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Figura 16 — Amostras bem demarcadas da classe Transição Refil/Incubação.  

 

Fonte: Autor da dissertação 

 

5.2.1.2 Versões Máscara e Recorte 

 

 Por agilidade e curiosidade, as imagens foram tratadas, num primeiro 

momento, com o mínimo de modificações possíveis. Isto é, somente foi aplicada a 

redução de tamanho 3888x2592x3 para 300x200x3 pixels com a função bicubic, que 

reduz as dimensões de uma matriz por interpolação bi-cúbica (GONZALEZ; 

WOODS; OTHERS, 2002) do OpenCV (biblioteca de computação visual em Python). 

Não foram retiradas as bordas pretas das imagens nem foi feito outro pré-

processamento. Ressalta-se que isso gerou resultados interessantes quando se 

aplicou a técnica CAM (ZHOU et al., 2016) que, de outro modo, teriam se perdido, 

ou seu efeito atenuado, se, de início, já houvesse sido criada a região de interesse. 

 Baseados nesses resultados com CAM, e para aprofundar a investigação, 

foram criados dois processamentos, ou Versões, do tipo ROI (do inglês, Region Of 

Interest) denominados Máscara e Recorte, exemplos são dados na Figura 17.  
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Figura 17 — Diferentes versões dos conjuntos de dados. a) Normal b) Máscara c) Recorte d) 
Detalhes de como foram realizadas as Versões. 

 

Fonte: Autor da dissertação. 

 

As imagens possuíam 200 pixels de largura, mas foi estimado visualmente 

que o canal de escoamento ocupava aproximadamente 127 pixels, então a partir de 

cada borda do canal foram retirados 50 pixels de cada lado. O primeiro 

processamento, Máscara, não recortava as regiões laterais escuras da imagem (que 

correspondiam à região exterior ao tubo de vidro no experimento), apenas as 

preenchia com zeros (ou preto), assim, se mantinham as dimensões das imagens, 

em 300x200 pixels, mas com uma faixa central da imagem com 27 pixels. A 

proposta era descobrir como a rede analisaria aquela região preta sem informação, 

e, assim, investigar como ela generalizaria, ou seja, seria capaz de reconhecer uma 

classe de forma mais abrangente sem ter sido treinada especificamente com a 

imagem utilizada na Validação.  Isto é, foi definido um procedimento de comparação 

do comportamento da CNN sendo treinada sem a versão Máscara (utilizando o 

subconjunto Treino) e avaliando com a Máscara (utilizando o subconjunto 

Validação), ou seja, treinando na versão apresentada em a) e avaliando na versão 

apresentada em b) da Figura 17 e vice-versa.  

No Recorte, a imagem diminui as dimensões e possui 300x27x3 pixels. 

Também fez parte da investigação, averiguar se haveria diferença na acurácia entre 

a utilização da Máscara ou do Recorte, ou se os resultados seriam os mesmos. 

A justificativa para a largura escolhida de 27 pixels tanto na Máscara como 

Recorte se deve aos resultados obtidos com a utilização do CAM. Com esse ROI 

bastante agressivo, se investigou se seria possível eliminar completamente qualquer 
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artificio presente nas imagens, referente às bordas do canal, ou de objetos externos 

ao tubo, que a rede pudesse estar utilizando para realizar a classificação.  Para 

essas investigações, a acurácia da classificação em si era secundária, sendo mais 

relevante a generalização da rede treinada com Versões diferentes, além da 

eliminação de possíveis artifícios na classificação. Assim, a proposta era estressar 

essa variável, a largura, na expectativa de que os efeitos pudessem ser mais 

significativos e mais bem percebidos. Portanto, não era um problema trabalhar com 

uma largura que introduzisse uma certa ‘artificialidade’ nas imagens.      

 

5.2.2 Rotulação J_FINO: Refino da rotulação 

Os resultados prévios obtidos com a rotulação J_SA1 serviram como subsídio 

para entender a melhor forma de processar os dados adequadamente quanto ao seu 

ROI (do inglês, Region Of Interest). Essa seção detalha o ROI adotado, o pré-

processamento e o conjunto criado a partir dessa rotulação J_FINO.  

Concluiu-se que o recorte das imagens deveria, não só, excluir as faixas 

pretas externas ao canal de escoamento, mas também, esta exclusão deveria 

avançar, em uma estreita faixa, para dentro da região interna do canal. Esta 

conclusão só aconteceu ao se constatar, utilizando o CAM, que a rede neural 

utilizava essa faixa estreita do interior do tubo como um artificio para a classificação, 

especialmente para a classe Incubação. 

Vale se ressaltar que, inicialmente, tentou-se contornar esse obstáculo 

utilizando-se técnicas de equalização e morfologia, como o Top Hat (GONZALEZ; 

WOODS; OTHERS, 2002). Foram tentados uma série de diferentes parâmetros para 

essas técnicas. No entanto, essas tentativas não obtiveram um resultado 

satisfatório. Para solucionar esse impasse, decidiu-se avançar o recorte incluindo 

essa faixa estreita dentro do canal, provavelmente não se eliminado o efeito 

(artifício), mas, pelo menos, visando minimizá-lo. Algumas interpretações das causas 

desse comportamento da rede demonstraram que esse comportamento, além de ser 

um empecilho, se tornou um resultado importante desta dissertação, e serão 

discutidas adiante nos capítulos 6 e 7. Outras possíveis soluções podem ser 

pensadas e incluídas em trabalhos futuros.  
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Foi observado, também, que as imagens do conjunto Grupos (Grupo 1 e 

Grupo 2), referentes à aquisição de imagens em diferentes momentos, possuíam um 

canal com larguras diferentes em pixels. Logo, seria necessário um ROI que 

ponderasse essa questão como discutido a seguir. 

Para detalhar o ROI adotado é interessante descrever a imagem original da 

base de dados como uma matriz onde o canal se encontraria na vertical. Essa matriz 

iria da coluna 0 até a coluna 2592, que poderia ser representada por [0 , 2592]. Para 

o Grupo 1 o canal 'ocupava’ as colunas [220,1800], já para o Grupo 2, as colunas 

‘ocupavam' [320,1720]. Como o canal no Grupo 2 era mais estreito, ele foi tomado 

como referência. Assim, tanto da margem esquerda como da margem direita foram 

retiradas 20 colunas de pixels. Portanto o recorte de colunas para o Grupo 1 e 

Grupo 2 foi definido como a exclusão das colunas [0,320+20] na esquerda e das 

colunas [1720 - 20, 3888] na direita.     

Com essa retirada de colunas as dimensões se tornam 3888x1360x3. Então, 

foram excluídas 404 linhas na parte superior e inferior também, para reduzirem-se 

os artifícios da borda do canal, utilizados pela rede. Com isso, as dimensões da 

imagem se tornaram 3040x1360x3. A Figura 18 ilustra o ROI adotado. 
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Figura 18 — ROI adotado na rotulação J_FINO. A esquerda, exemplo de imagem do Grupo 2,  
tomado como padrão. A direita, exemplo de imagem do Grupo 1 reproduzindo o ROI adotado no 

Grupo 2. Todos os valores estão em px, Para melhor visualização, as margens internas e externas 
não estão em escala. Grupo 2: a) marguem externa esquerda, 320 px; b) margem externa direita, 872 
px. Grupo 1: c) margem interna e externa esquerda, 340 px; d) margem interna e externa direita, 892 

px.   

 

Fonte: Autor da dissertação. 

 

No entanto, imagens com dimensões 3040x1360x3 eram proibitivas para o 

equipamento computacional (hardware) utilizado. Para o desenvolvimento do 

trabalho, foram reduzidas as imagens em 10 vezes pela função de interpolação 

bicúbica (GONZALEZ; WOODS; OTHERS, 2002) do OpenCV. Ao final, as imagens 
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possuíam dimensões 304x136x3 pixels. A multiplicação desses valores fornece o 

total absoluto de 124.032 pixels. 

Justifica-se a escolha dessas dimensões. Primeiro, foram balizadas pelas 

dimensões do problema, mas também se buscou encontrar dimensões próximas 

daquelas, tipicamente, encontradas nos trabalhos da competição ILSVRC com 

dimensões 224x224x3, com um total de 150.528 px. Portanto, as dimensões foram 

escolhidas por um critério que mantinha um compromisso entre não se tornarem 

pequenas demais para serem consideradas artificiais, nem se tornarem tão grandes 

a ponto de não poderem ser processadas pelo equipamento utilizado.  

Outra decisão na configuração dos ensaios foi referente à escolha do número 

de classes. Verificou-se que a ideia de aumentar o número de classes para 4 ou 6, 

introduzindo classes de transição, não se mostrou promissora e portanto decidiu-se 

pela utilização de somente 3 classes. Dessa forma, a segunda etapa do presente 

trabalho constituiu de somente um conjunto de dados com as 3 classes: Incubação, 

Expulsão e Refil. 

Além de se buscar a ROI adequada na rotulação J_FINO, também foi feito um 

refino manual quanto à rotulação. Esse refino referiu-se à retirada da base de 

treinamento de imagens que estavam muito próximas à transição entre etapas do 

chugging. Com isso, ocorreu a diminuição no número de imagens, de 1197 da 

rotulação J_SA1 para 1152 na rotulação J_FINO. 

As Figura 19, Figura 20 e Figura 21 apresentam amostras das três classes 

(Incubação, Expulsão e Refil) com o ROI adotado. As figuras também focam na 

diversidade existente entre as amostras de uma mesma classe, dessa forma, é 

possível observar que embora as três classes sejam facilmente diferenciadas por um 

humano, é difícil pensar em características comuns a todos os perfis dentro de uma 

mesma classe.   

 Como comentando na seção 5.1.1, as imagens da classe Incubação 

possuíam dois perfis, um primeiro praticamente sem bolhas visíveis e um segundo 

com diferentes densidades de bolas. Na primeira imagem da Figura 19 demonstra o 

perfil sem bolhas, sendo possível apenas observar a interação da luz em um canal 

cilíndrico com água, sem formas definidas. Então, em ordem crescente é 

apresentado a evolução na densidade das bolhas ocorrida durante o ciclo, notando-
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se que a última imagem tem um perfil bastante escuro. Essa distinção entre os 

perfis, potencialmente, ‘força’ as CNNs a encontrarem características em comum 

para a classificação. A Figura 19 também mostra que bolhas com diferentes 

tamanhos e formatos ocorrem na classe Incubação.  

 

Figura 19 — Amostras da classe Incubação, rotulação J_FINO. A primeira amostra apresenta um 
perfil sem bolhas e as demais, em ordem crescente, apresentam a evolução na densidade de bolhas.  

 

Fonte: Autor da dissertação. 
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A Figura 20 apresenta os diferentes perfis da classe Expulsão. Novamente, 

fica claro a diversidade dentro da classe. Por exemplo, a terceira imagem é bem 

clara, enquanto a quarta é bem escura, assemelhando-se as imagens com maior 

densidade da classe incubação, mas diferenciando-se por possuir agitações locais.   

 

Figura 20 — Amostras da classe Expulsão, rotulação J_FINO. 

 

Fonte: Autor da dissertação. 

 

 

Por fim, a Figura 21 apresenta amostras da classe Refil. Cada amostra possui 

um perfil bastante distinto, podendo ser até dividido em subclasses em estudos 
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futuros. Novamente, essa diversidade leva a CNN a identificar características 

comuns em todos esses perfis.  A primeira amostra revela que certas anormalidades 

estão presentes dentro da classe, com buracos no padrão de espuma; a segunda 

amostra apresenta um perfil, particularmente bonito, assemelhando-se a pele de 

uma cobra; a terceira amostra possui um perfil bastante escuro; a quarta amostra 

possui um perfil mais homogêneo e claro; e a última uma espuma com diferentes 

tamanhos.   

 

Figura 21 — Amostras da classe Refil, rotulação J_FINO 

 

Fonte: Autor da dissertação. 
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Outra alteração da metodologia, que se desenvolveu ao longo do trabalho, foi  

quanto à proporção utilizada entre os subconjuntos Treino, Validação, e Teste. 

Percebeu-se que a proporção de 70%, 15% e 15%, deixava o conjunto de Validação 

muito pequeno, dificultando enxergar diferenças expressivas nos resultados de 

diferentes arquiteturas. Outra questão, que foi sendo constatada com o 

desenvolvimento do trabalho, foi que a rede neural convolucional era capaz de 

aprender facilmente.  Assim, utilizou-se outro padrão de subdivisão dos 

subconjuntos recorrente na literatura, que é de 60%, 20% e 20% (RASCHKA, 2020), 

permitindo-se um ganho duplo: primeiro, a rede tem menos exemplos para treinar, 

dificultando-se a generalização; segundo, um número maior no subconjunto 

Validação, facilitando enxergarem-se as diferenças relevantes ao desempenho. A 

distribuição das imagens nessa rotulação se encontra na Tabela 2. 

 

Tabela 2 — Distribuição de imagens dos resultados finais da rotulação J_FINO  

 

Treino (60%) Validação (20%) Teste (20%) Total 

Incubação 367 (53,04%) 122 (53,05%) 122 (53,05%) 611 ( 53,03%) 

Refil 242 (34,97%) 80 (34,78%) 80 (34,78%) 402 ( 34,90%) 

Expulsão 83 (11,99%) 28 (12,17%) 28 (12,17%) 139 ( 12,07%) 

Total 692 230 230 1152 

Fonte: Autor da dissertação 

 

Diante dessa melhora devida à modificação na proporção dos subconjuntos, 

poderia haver uma inclinação a se adotar uma proporção mais agressiva, como 

50%, 25% e 25% ou 40%, 30% e 30%. Justifica-se a rejeição da utilização dessas 

proporções, porque resultados melhores poderiam ser considerados fruto de um 

viés.  
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5.3 Implementação e treinamento 

 

Como as redes neurais têm forte caráter empírico para sua utilização 

adequada, o presente trabalho foi divido em resultados preliminares e finais, essa 

seção detalha a implementação e treinamento dos resultados finais, embora muitas 

abordagens tenham sido também utilizadas nos resultados preliminares. As 

justificativas referentes a segunda etapa são também evidenciadas com os 

resultados preliminares.    

Para implementação das redes neurais foi utilizada a biblioteca Tensorflow1 

com seu módulo Keras. É fator chave utilizar GPU para o treinamento das redes 

neurais profundas, assim utilizou-se o Colab, ferramenta em nuvem que disponibiliza 

gratuitamente GPU (do inglês, Graphics Processing Unit) para utilização limitada, 

porém suficientes para as atividades do presente trabalho. 

  Detalhes da implementação são, em sua maioria, seguidas as 

recomendações de CS231n: Convolutional Neural Networks for Visual Recognition 

(KARPATHY, 2016), disciplina na universidade de Stanford referência na área. 

Portanto decisões práticas como sobre qual função de ativação utilizar, função custo 

e otimizador, são fortemente baseadas nessa disciplina. Outra fonte são as próprias 

implementações do Keras, pois as configurações padrões fornecem, geralmente, as 

práticas mais consagradas na literatura. Comumente, essas configurações de 

padrões do Keras e as recomendações da CS231n se sobrepõe.  

 Como principal técnica de regularização utilizou-se o Early Stopping. 

Isso é, de todas as épocas, é considerado somente o estado com menor custo no 

subconjunto Validação. É nesse estado que é salvo o modelo e são feitas as 

medidas de avaliação (acurácia e F1-Score). Um detalhe da implementação do 

Keras, é que ele não salva simplesmente o estado da melhor época, na verdade, 

dentro da época, ele ainda seleciona o batch de menor custo no subconjunto 

Validação. Foi seguida essa implementação, sendo esse o significado de Early 

Stopping no presente trabalho. 

                                                                 
1
 www.tensorflow.org 



69 

 

 

Outro regularizador utilizado é o Dropout (SRIVASTAVA et al., 2014) técnica 

que visa estimular a melhor utilização dos neurônios, desligando aleatoriamente 

parte dos neurônios. O parâmetro utilizado foi o recomendado pelo artigo,        . 

Adotou-se um número de épocas fixo de 200, sendo esse o critério de parada 

do treinamento. Esse valor foi encontrado empiricamente, segundo o objetivo de 

encontrar um valor que seja grande o suficiente para estabilização do custo mínimo 

do subconjunto Validação, observando que não ocorria melhorias significativas nas 

últimas 50 épocas, assegurando com isso que a rede atingiu seu melhor 

desempenho de generalização durante o treinamento. Como o treinamento é 

baseado em Early Stopping é interessante usar essa estratégia de aguardar um 

número razoável de épocas, pois podem ocorrer breves flutuações no custo do 

subconjunto de Validação, com valores menores, que são capturados pelo Early 

Stopping.   

O tamanho do batch se manteve fixo em 16. Devido ao bom desempenho 

com esse valor, não foi explorado a otimização desse hiperparâmetro. Deixando 

para estudos futuros. 

Independente da arquitetura, foi sempre utilizada a função de ativação ReLU. 

Sendo ela fortemente consagrada e recomendada por diminuir o tempo de 

treinamento em relação as demais (KRIZHEVSKY; SUTSKEVER; HINTON, 2012). 

A otimização dos parâmetros é, concretamente, o que se entende por 

aprendizado da rede neural. Para cada arquitetura existe um intervalo grande para a 

variação de cada parâmetro e um número elevado de parâmetros, permitindo 

inúmeras configurações do estado do modelo. A capacidade de navegar entre esses 

estados possíveis, minimizando a função custo, é o que permite a aprendizagem da 

rede neural. Dessa forma, as regras de aprendizagem, ou otimização, têm um papel 

central para as redes neurais. Modernamente, essa otimização é feita principalmente 

por gradiente descendente estocástico e suas muitas variações e, por sua vez, essa 

otimização tem, como base, a utilização do tradicional e histórico algoritmo de 

retropropagação (do inglês, backpropagation) para o cálculo dos gradientes 

(RUDER, 2017). A taxa de aprendizado é considerada o principal hiperparâmetro de 

uma rede (GOODFELLOW; BENGIO; COURVILLE, 2016), sua otimização é um 

desafio, existindo duas principais abordagens. A primeira, mais manual, se utiliza de 
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alguma estratégia de decaimento da taxa de aprendizado durante o treinamento, 

com eventuais ajustes no momento do treinamento da rede. Uma segunda 

abordagem, mais automática, é utilizar-se um otimizador do tipo adaptativo, sendo 

esses mais simples de serem utilizados, não sendo necessário utilizarem-se 

estratégias de decaimento na taxa de aprendizado. Essa abordagem é 

recomendada como primeira opção devido à simplicidade na utilização e por possuir 

desempenho geralmente aceitável para diferentes aplicações (KARPATHY, 2016). 

Caso seja de interesse, pode-se, em um segundo momento, utilizar-se a primeira 

abordagem, buscando-se um melhor desempenho. 

Para evitar mais um trabalho de otimização de hiperparâmetros, foi utilizado 

em todos os treinamentos o otimizador adaptativo ADAM (KINGMA; BA, 2017), 

detalhado a seguir. Seja: 

 

Em que      é o gradiente de uma função custo      qualquer, em um passo  , 

para cada um dos    parâmetros. Então, para a interação   e para cada   , se calcula 

o primeiro e o segundo momento do gradiente. 

 

 

 

Os valores    e    iniciam em zero. Em seguida, calculam-se esses valores 

corrigidos de viés.  

 

 

 

                   (8) 

                      (9) 

                     
  (10) 

  ̂     
  

    
 
 (11) 

  ̂    
  

    
 
 (12) 
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E, finalmente são calculados os novos valores para os parâmetros. 

 

 

 

O ADAM demonstrou desempenho razoável, não havendo necessidade de 

buscar melhor desempenho com uma otimização mais manual. Os parâmetros 

utilizados são aqueles padrões na implementação do Keras, em que mantém as 

recomendações do artigo de origem da técnica (KINGMA; BA, 2017), a saber 

α=0.001, β1= 0.9 , β2= 0.999 e  =10-8
 .    

Para entrada na rede, as imagens são normalizadas dividindo por 255, assim 

os valores das matrizes se mantêm entre 0 e 1, facilitando a convergência.  A 

rotulação correta das imagens foi transformada em one-hot enconding 

(GOODFELLOW; BENGIO; COURVILLE, 2016), ou seja, com   classes, a classe 

correta é codificada em um vetor   com   posições, sendo armazenado 1 na posição 

definida para representar uma determinada classe e 0 nas demais posições.  

Ao fim da rede, as   predições passam por uma ativação Softmax (NIELSEN, 

2015) normalizando as predições para valores entre 0 e 1, sendo a soma das saídas 

igual a 1. Dessa forma, é comum interpretar que a saída do Softmax representa a 

probabilidade ou confiança sobre a predição de cada classe.  

Assim, essas probabilidades formam o vetor de saída  ̂ da rede neural com 

formato do número de classes  , correspondendo às predições da rede neural para 

cada classe. A classe predita pela rede neural é realizada assumindo a classe 

correspondente com o maior valor em  ̂. 

Então, a função custo é calculada, servindo como entrada para interação de 

otimização dos parâmetros. A função custo utilizada foi a entropia cruzada (do 

inglês, cross-entropy) pela melhor convergência (NIELSEN, 2015) 

A inicialização dos parâmetros seguiu o padrão implementado pelo Keras. 

Nas configurações padrões, cada tipo de camada é inicializada de uma forma. No 

entanto, para as camadas utilizadas nesse trabalho, Fully-Connected e Convolução, 

a inicialização é a mesma, Glorot Uniforme, também chamada de Xavier (GLOROT; 

           
 

√ ̂   
 ̂   

(13)  
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BENGIO, 2010). Nesse artigo, os autores apontam uma maior facilidade de 

aprendizagem (e logo de treinamento) da rede em comparação com a inicialização 

aleatória, principalmente com a ativação sigmoide. Essa é a mesma inicialização 

adotada pela arquitetura VGG-16 (SIMONYAN; ZISSERMAN, 2015) também 

adotada nesse trabalho. As arquiteturas são apresentadas na seção 5.4. 

Na inicialização Glorot Uniforme os parâmetros são sorteados de uma 

distribuição uniforme com limites [-U,U]: 

 

 

Em que    é o número de parâmetros do tensor de entrada e      é o número 

de parâmetros do tensor de saída. 

 

5.4 Arquiteturas 

 

Nessa seção serão detalhadas as arquiteturas utilizadas na etapa final de 

desenvolvimento e treinamento das redes convolucionais. Para esse estudo, foram 

avaliadas 5 arquiteturas em grau decrescente de complexidade. Assim, começa-se 

com uma arquitetura mais complexa e a arquitetura seguinte é, em algum grau, uma 

simplificação da anterior. Com isso, busca-se avaliar o impacto de cada elemento 

nas arquiteturas. Dessa forma, foi possível testar a relação entre desempenho e 

profundidade. Também é possível se estabelecer um desempenho base com as 

arquiteturas mais simples. Em ordem decrescente de complexidade as arquiteturas 

foram denominadas VGG_ORIGINAL, VGG_GAP, CONV_32x64, MLP_128 e 

LINEAR.    

Convém-se adotar nesse trabalho, para maior clareza, os termos bloco de 

Convolução e bloco Fully-Connected (ou FC), para facilitar-se a compreensão dos 

testes realizados. Atuando-se em sequência, primeiro, os dados passam pelo bloco 

de Convolução e, então, pelo bloco Fully-Connected. O primeiro possui camadas de 

Convolução e de Pooling, podendo ser encarado como um bloco de extração de 

 

   √
 

       

 

(14) 
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características, enquanto o segundo bloco, poderia ser encarado, como o 

responsável pela classificação dessas características extraídas no primeiro bloco.  

Para implementação no Keras, entre esses dois blocos, é necessário 

adicionar uma camada chamada de flatten (CHOLLET, 2015). Nessa camada, os 

dados com dimensões MxNxL são transformados em um vetor com dimensão 

F=M*N*L, ou seja, os dados são “achatados”.  

É importante ressaltar, também, que todas as funções de ativação utilizadas 

foram do tipo ReLU, com exceção somente da última camada, na qual a ativação é 

Softmax .  

 

5.4.1 Arquiteturas VGG-16 

O ano de 2012 foi o início da ascensão da utilização, como tendência 

principal, das redes neurais convolucionais, devido à vitória da rede neural chamada 

AlexNet na Large Scale Visual Recognition Challenge (ILSVRC) (KRIZHEVSKY; 

SUTSKEVER; HINTON, 2012). Já em 2014, o trabalho campeão da ILSVRC, em 

classificação, é descrito no artigo “Very Deep Convolutional Networks For Large-

Scale Image Recognition” (SIMONYAN; ZISSERMAN, 2015). 

Naquele ano, os autores aprofundam a ideia de investir em arquiteturas com 

mais camadas buscando melhor desempenho. Testaram, empiricamente, seis 

arquiteturas, variando-se o número de camadas entre elas. As duas arquiteturas 

com os melhores resultados ficaram conhecidas como VGG-16 e VGG-19. Vale 

ressaltar-se que, para se treinar esse número de arquiteturas com a base de dados 

utilizada para o desafio da ILSVRC, foram necessárias entre 2 e 3 semanas de 

processamento (SIMONYAN; ZISSERMAN, 2015).  

Enquanto a rede AlexNet possuía 8 camadas no bloco de Convolução (5 de 

Convolução, 3 de Pooling), além de 3 camadas Fully-Connected, a rede VGG-16 

possuía 18 camadas no bloco de Convolução (13 de Convolução, 5 de Pooling), 

além de 3 Fully-Connected. Assim, esta última, possuía 16 camadas com 

parâmetros treináveis, uma vez que as camadas de Pooling não possuem 

parâmetros, daí origina-se a presença do número 16 no nome da arquitetura.  
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Uma das contribuições desse trabalho foi a de se consolidar a ideia de que é 

melhor utilizarem-se filtros, nas camadas de Convolução, com dimensões 3x3, ao 

invés de, por exemplo, dimensionados com matrizes 11x11, como foi na AlexNet. 

Assim, seria preferível utilizarem-se duas camadas de Convolução com filtros 3x3 do 

que uma com 5x5, ou três camadas de Convolução 3x3 ao invés de uma camada de 

7x7. Pois, com um número maior de camadas, aumentam-se as transformações 

não-lineares sofridas pelos dados, além de diminuir-se o número de parâmetros.   

Outro ponto interessante da arquitetura VGG-16 é que ela mantém o 

esquema clássico de utilizar somente camadas de Convolução e Pooling no bloco 

de Convolução. As arquiteturas de melhor desempenho na ILSVRC, após a edição 

com a VGG, possuem outros artifícios e até submódulos mais complicados. No 

entanto, muitos desses artifícios visavam resolver uma desvantagem da VGG-16 e 

19, que são os seus treinamentos (HE et al., 2016) (SZEGEDY et al., 2015). Como 

desvantagens, essas duas redes possuem mais de 100 milhões de parâmetros, 

dispostos em uma arquitetura muito profunda, tornando o aprendizado lento. Para 

treiná-las do “zero”, isto é, a partir de parâmetros inicializados na rede, é relatado, no 

artigo original (SIMONYAN; ZISSERMAN, 2015), ser necessário fazerem-se pré-

treinamentos com um número menor de camadas, e então, adicionarem-se mais 

camadas, e treinar-se novamente e repetir-se esse ciclo consecutivamente até 

chegar-se na rede completa.    

A VGG se tornou base para outras aplicações, principalmente, associadas às 

técnicas de transferência de conhecimento (do inglês, Transfer Learning). Essa 

técnica consiste em se aproveitar o treinamento de uma rede neural em situações 

diferentes daquelas do treinamento original. Isso pode ser muito útil para bases de 

dados pequenas, com alguns milhares de exemplos e, até mesmo, com dezenas de 

imagens. O procedimento típico consiste em utilizar-se uma rede neural, como a 

VGG, treinada em uma base de dados grande, como é o caso da base da ImageNet 

(DENG et al., 2009) com milhões de exemplos, até que a rede neural atinja bom 

desempenho. Então, se descarta o bloco de camadas Fully-Connected, restando o 

bloco de Convolução treinado (CHOLLET, 2018). A ideia é que esse bloco poderia 

ter aprendido, devido ao grande número de imagens, a selecionar características 

gerais, e não somente, daquele problema.  
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Portanto, esse bloco de Convolução serve como um extrator genérico de 

características. Para completar a técnica de Transfer Learning, esse bloco de 

Convolução é conectado a novas camadas a serem treinadas, mas mantendo o 

bloco de Convolução congelado. O treinamento, feito dessa forma, permite um bom 

desempenho em conjuntos de dados pequenos, pois evita um rápido sobreajuste (do 

inglês, overfitting) das primeiras camadas. O termo overfitting se refere a um 

problema clássico (e histórico) no treinamento supervisionado de redes neurais, no 

qual os parâmetros treinados acabam aprendendo o padrão desejado com um erro 

exageradamente pequeno. Isso ocasiona perda de generalização da rede treinada. 

O overfitting tem sido objeto de estudo há várias décadas e pode ser encontrada a 

sua descrição em diversos livros (TSOUKALAS; UHRIG, 1997) tradicionais sobre 

redes neurais artificiais. 

 É possível obter-se um desempenho ainda melhor, em um segundo passo, 

utilizando-se a técnica de Ajuste Fino (do inglês, fine-tunning). Existem variações de 

como ela pode ser aplicada, mas as mais típicas envolvem permitir o treinamento 

das duas ou três últimas camadas do bloco de Convolução, mantendo-se as 

restantes congeladas. Mais que isso, pode-se dar um terceiro passo, fazendo-se um 

último ajuste. Treina-se toda a rede, mas agora com uma taxa de aprendizado bem 

baixa, permitindo-se apenas atualizações muito pequenas dos parâmetros. 

Nesse trabalho, decidiu-se utilizar a VGG-16. Com isso, esperava-se tirar todo 

proveito da ideia principal presente nos recentes avanços do Deep Learning. A ideia 

que tornou as redes neurais convolucionais o estado da arte, e que, 

consequentemente, motivou esse trabalho, é: redes neurais profundas tendem a 

possuir resultados expressivamente superiores quando comparados aos das redes 

neurais rasas. Essa afirmação é corroborada pelo fato de que, após a VGG, os 

vencedores da ILSVRC utilizaram arquiteturas com cada vez mais camadas, 

chegando ao número de 150 destas (SZEGEDY et al., 2015) (HE et al., 2015). 

Demonstrando-se, ainda que empiricamente, que parece existir, de fato, alguma 

relação entre profundidade e desempenho.  

Essa discussão se inclinaria para a possível adoção dessas redes ainda mais 

profundas nesse trabalho. Justifica-se a não utilização delas por uma série de 

motivos. O principal deles decorre do fato da VGG-16 ter sido utilizada em outro 
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trabalho (DU et al., 2019), também realizando classificação de imagens de 

escoamento bifásico com redes neurais convolucionais. Esse é o artigo mais 

próximo, encontrado na literatura, daquele realizado no presente trabalho, uma vez 

que a literatura, nesse tema, é praticamente inexistente. No referido trabalho, entre 

as arquiteturas testadas, a VGG-16 atinge o melhor desempenho, com acurácia em 

torno de 99%.  

Esse resultado sugere que a profundidade da VGG-16 já é suficiente para 

problemas desse tipo, portanto, arquiteturas mais profundas, provavelmente, 

sofreriam com overfitting, dificultando o treinamento. Assim, esse trabalho anterior 

permite alguma comparação ao presente trabalho, fornecendo subsídios. Com isso, 

o presente trabalho ganha relevância por potencialmente dar mais corpo a essa 

linha de pesquisa, possivelmente utilizando outros métodos e obtendo resultados 

mais consistentes. Eventualmente, essa consistência poderia atrair outros 

pesquisadores a também desenvolverem projetos nessa linha de pesquisa. Justifica-

se, também, a não utilização de redes mais profundas que a VGG-16, devido aos 

resultados iniciais dos experimentos realizados com a técnica de mapeamento CAM, 

que possibilitou vislumbrar-se, uma aplicação, na compreensão mais aprofundada 

das características, mais importantes, que diferenciam os padrões de escoamento 

estudados. Verificou-se no decorrer do trabalho, que a técnica permite até mesmo 

distinguir e detectar falhas da montagem e execução do experimento, incluindo-se 

aí, o experimento de aquisição das imagens.  

O presente trabalho utilizou duas versões da VGG-16. Uma primeira, 

seguindo precisamente a arquitetura original em que o bloco Fully-Connected possui 

duas camadas com 4096 neurônios, mantendo o Dropout também com seu 

parâmetro utilizado no artigo original (SIMONYAN; ZISSERMAN, 2015). A única 

diferença, é que a última camada, originalmente, possuía 1000 neurônios, pois a 

tarefa na ILSVRC envolvia 1000 classes. Como a tarefa de classificação desse 

trabalho possui somente três classes, a última camada possui somente três 

neurônios, com ativação do tipo Softmax. Essa última camada é igual para todas as 

arquiteturas apresentadas nessa seção, já que a tarefa de classificação é a mesma. 

Essa primeira arquitetura é aqui chamada de VGG_ORIGINAL. 
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Uma segunda versão mantém o bloco de Convolução, mas ao final aplica 

uma camada de GAP (do inglês, Global Average Pooling), explicada na seção 

4.1.2.1, essa arquitetura é chamada de VGG_GAP. Isso diminui consideravelmente 

o número de parâmetros da arquitetura, além do mais, essa camada funciona como 

um regularizador (LIN; CHEN; YAN, 2014). Enquanto a saída do bloco de 

Convolução da VGG_ORIGINAL possui dimensões 9x4x512, a saída do bloco da 

VGG_GAP possui dimensão de apenas 512. Outra modificação acontece no bloco 

Fully-Connected, que ao invés de utilizar duas espaçosas camadas com 4096 

neurônios, utilizou somente uma camada com 1024 neurônios. Após essa camada, 

também existe um Dropout e, então, a camada com 3 neurônios para classificação. 

A escolha de 1024 neurônios seguiu uma heurística (SHEELA; DEEPA, 2013) do 

número de neurônios ser o dobro no número de saídas. Buscou-se consistência 

mantendo o mesmo critério, quando possível, para as demais arquiteturas.  

A princípio, a proposta era treinar essas duas arquiteturas sem utilizar 

Transfer Learning, como aparentemente foi feito em Du et al. (2019), no entanto,  

confirmou-se a dificuldade de se treinar a rede VGG-16 descrita no artigo original 

(SIMONYAN; ZISSERMAN, 2015), ou seja, o treinamento é muito lento, ou mesmo, 

não ocorre, para resolver isso, teria que treinar-se camada por camada, aumentando 

muito a complexidade do treinamento. Então, adotou-se a já estabelecida estratégia 

de treinar a VGG-16 utilizando Transfer Learning no bloco de Convolução: mantém-

se esse bloco congelado, enquanto treina-se somente o bloco Fully-Connected. 

Essa estratégia foi suficiente, e não foi necessário, então, se fazer ajustes finos 

como descongelar parte do bloco de Convolução. A Figura 22 mostra as arquiteturas 

VGG_GAP e VGG_ORIGINAL. 
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Figura 22 — Arquiteturas VGG_GAP e VGG_ORIGINAL 

 

Fonte: Autor da dissertação, inspirado em Hobold e Da Silva (2019) 

 

Na Figura 23 é apresentado o bloco de Convolução da VGG-16, esse que foi 

congelado e utilizado no Transfer Learning. Nesse trabalho, ele é chamado de Base 

VGG-16, como pode também ser visto na Figura 15. Na Figura 16 estão descritos os 

detalhes de cada camada da Base VGG-16. Pode-se observar, nessa base, a 

estratégia de ir-se dobrando o número de filtros para cada aumento de profundidade. 

Outro ponto que deve ser comentado foi a escolha feita em não se reduzirem as 

dimensões dos dados nas camadas de Convolução, somente nos Poolings; isso 

pode ser visto na Figura 23, em que o hiperparâmetro padding é configurado com 

“Mesmo”, ou seja, o padding atua de modo a manter as dimensões entre entrada e 

saída. Nota-se, também, que em todas as camadas há a mesma configuração do 

stride (o tamanho do “passo” da grade de convolução), a mesma função de ativação 

e mesmas dimensões dos filtros, sendo 1, ReLU e 3x3 respectivamente. Os 
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Poolings também são padronizados utilizando Max Pooling com dimensões 2x2 e 

stride 2. A Base da VGG-16 é importada da implementação do Keras, com os 

parâmetros treinados na ImageNet.   

 

.   

Figura 23 — Arquitetura da Base da VGG-16. 

 

Fonte: Autor da dissertação, inspirado em Hobold e Da Silva (2019) 

. 

5.4.2 Arquiteturas Simples 

Para comparar o desempenho com as arquiteturas profundas, foram 

utilizadas três arquiteturas mais simples, denominadas de CONV_32x64, MLP_128 

e LINEAR. Essas arquiteturas são apresentadas na Figura 24.  

. 
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Figura 24 — Arquiteturas simples: CONV_32x64, MLP_128 e LINEAR 

 

Fonte: Autor da dissertação, inspirado em Hobold e Da Silva (2019) 

 

Prosseguindo-se na busca por uma rede neural convolucional ainda mais 

simples, que se destaque pela economia no número de parâmetros, nota-se que a 

arquitetura da CONV_32x64 possui duas camadas de Convolução intercaladas com 

uma camada de Max Pooling. O número de filtros da primeira camada é 32 e o da 

segunda é 64. Esse aumento no número de filtros entre as camadas de Convolução 

é uma prática comum, já utilizada na VGG-16, a ideia por essas escolhas é a 

intenção de que as primeiras camadas se especializariam em características mais 

genéricas, enquanto as mais profundas se especializariam em características mais 

especificas das classes. Ao final do Bloco de Convolução é colocada uma camada 

de GAP, fazendo assim com que a dimensão da saída do bloco de Convolução seja 

simplesmente 64. Mantendo-se a heurística da VGG_GAP, é colocada uma camada 

Fully-Connected com o número de neurônios sendo o dobro da dimensão de 
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entrada, portando 128 neurônios. Então é colocado a camada de Dropout e, por fim, 

coloca-se a camada de classificação com 3 neurônios. 

Buscando-se investigar o impacto do Bloco de Convolução no desempenho 

da rede, se propôs uma arquitetura baseada na CONV_32x64, mas retirando-se o 

Bloco de Convolução, deixando-se somente o Bloco Fully-Connected, ou seja, 

restando uma arquitetura MLP (do inglês, Multi-Layer Perceptron) com 128 

neurônios na camada Oculta, uma camada de Dropout e a camada de Classificação. 

Ocorreu, no entanto, que essa MLP com um número pequeno de neurônios não 

funcionou bem no treinamento com Dropout; isso já havia sido observado nos 

resultados preliminares, sugerindo ser, de fato, consistente. A solução foi retirar-se o 

Dropout. Ainda que a comparação com a CONV_32x64 tenha sido parcialmente 

prejudicada, essa arquitetura forneceu dados de como um MLP se comporta na 

tarefa proposta. Essa arquitetura foi chamada de MLP_128. 

Por fim, uma última arquitetura ainda mais simplificada, o MLP_128 retirando-

se a camada oculta, restando somente 3 neurônios totalmente conectados com 

ativação Softmax. Portanto, essa arquitetura perde aquilo que pode ser considerado 

central nas redes neurais: a capacidade de simular não-linearidades. Por isso, essa 

arquitetura foi chamada de LINEAR. 

 

5.5 Avaliação 

 

A avaliação do desempenho dos modelos propostos seguiu uma metodologia 

tradicionalmente utilizada em trabalhos de aprendizado de máquina. Uma métrica 

bastante comum, a partir de um conjunto de N amostras para avaliação, a acurácia é 

definida pela Equação (15): 

 

 
           

      

           
 

(15) 

 

Nessa equação, VP é o número de Verdadeiros Positivos, VN é o número 

Verdadeiros Negativos, FP é o número de Falsos Positivos e FN é o número de 
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Falsos Negativos, em que VP + VN + FP + FN = N. É comum expressar-se esse 

valor em termos percentuais.  

Pode ocorrer, devido ao desbalanceamento das classes, que a acurácia crie 

distorções indesejadas. Assim, para um número pequeno de classes, as métricas  

mais comumente utilizadas são a Precisão (do Inglês Precision), a Sensibilidade (do 

inglês Recall), e o F1-Score. Essas métricas são, normalmente, tomadas para cada 

classe.  

 

 

5.5.1 Comparação entre arquiteturas 

Uma das principais dificuldades para se comparar, de forma justa, o 

desempenho entre modelos de aprendizado de máquina é a grande disponibilidade 

de técnicas de regularização, além do extenso intervalo de valores para cada 

hiperparâmetros. 

Havendo disponibilidade de grandes recursos computacionais, a tarefa de 

otimização dos valores dos hiperparâmetros é realizada, tipicamente, definindo-se 

quais hiperparâmetros serão selecionados para otimização e com quais valores, 

desses hiperparâmetros, serão testados (GOODFELLOW; BENGIO; COURVILLE, 

2016). Então, avalia-se cada combinação.  

Com recursos computacionais mais modestos, pode ser adotada uma 

abordagem mais incremental, quase artesanal, onde se define um hiperparâmetro e 

seus valores a serem experimentados, treina-se a rede, verifica-se se houve 

melhora, piora ou se não houve diferenças de desempenho.  Então, avalia-se se é 

 
          

  

     
 

(16) 

 
                

  

     
 

(17) 
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preferível modificar-se aquele valor (de um determinado hiperparâmetro), ou então, 

mudar o hiperparâmetro a ser otimizado, ou mesmo, se adicionar ou se remover, 

alguma técnica de regularização. Caso sejam alcançados valores satisfatórios, o 

treinamento é cessado. Essa segunda abordagem foi a utilizada no presente 

trabalho, principalmente na etapa descrita na seção de 6.1 (Resultados prévios). 

No entanto, após esse procedimento os valores encontrados de cada 

hiperparâmetro são fixados para aquela arquitetura, utilizá-los em outra, poderia 

ocasionar uma situação de sobretreinamento (do inglês, overfitting), subtreinamento 

(do inglês, underfitting) ou até mesmo acontecer de serem bons valores. Nesse 

caso, teria que se fazer um processo de otimização para cada arquitetura visando-se 

comparar adequadamente, como foi realizado no trabalho de Glorot e Bengio (2010), 

ressaltando-se que nesse foi utilizada a abordagem de grid (GOODFELLOW; 

BENGIO; COURVILLE, 2016). 

No entanto, avaliou-se que o objetivo do presente trabalho não comportaria 

esse tipo de esforço, e foi decidido pela realização de uma comparação mais 

simples. Para os treinamentos dos resultados finais foi feita uma comparação dos 

desempenhos de diferentes arquiteturas, mas mantendo-se os hiperparâmetros fixos 

entre as diferentes arquiteturas. Com isso, não houve grandes preocupações com 

arquiteturas otimizadas. Isso será justificado por uma série de motivos que serão 

descritos a seguir.  

O primeiro motivo é o tipo de aplicação, nesse trabalho, dessas redes e a 

respectiva base de dados. Como esta foi a primeira aplicação dessas técnicas sobre 

esta base de imagens, não existem outros artigos com resultados que possam ser 

comparados diretamente, como é comum acontecer na área de aprendizado de 

máquina, especialmente na área das CNNs que se desenvolveu, e se desenvolve, a 

partir de competições entre resultados de diferentes grupos. O presente trabalho 

teve um escopo definido em avaliar a utilidade e aplicabilidade das CNNs para a 

classificação de imagens de escoamento bifásico. 

Além disso, o segundo motivo, está relacionado ao tamanho da base de 

dados, que é relativamente pequena, sendo pouco apropriada para trabalhos que 

visem melhorar desempenho de CNNs com respeito à otimização de arquiteturas. 

Assim, a estratégia de desenvolvimento aqui utilizada, leva em conta que caso os 
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resultados obtidos fossem promissores, poder-se-ia avaliar, segundo as aplicações 

desejadas, a formação de bases de dados maiores e arquiteturas específicas para 

elas. 

Em terceiro lugar, o desenvolvimento do trabalho exibiu logo durante a 

primeira etapa, resultados satisfatórios com a aplicação das CNNs. Este fato 

influenciou o rumo do desenvolvimento da pesquisa em direção a outras prioridades 

do que a otimização de estruturas e arquiteturas.  

Se, por um lado, esse tipo de comparação não permita avaliações muito 

justas entre arquiteturas, pois resulta em treinos possivelmente distantes do ponto 

ótimo, ela garante, seguramente, a checagem da viabilidade da aplicação de cada 

uma das arquiteturas, avaliando-se, por avaliação conservadora, que o desempenho 

obtido pudesse estar em limites inferiores.  

Por fim, a escolha das arquiteturas foi motivada pela possibilidade de se 

estudar o impacto da complexidade da arquitetura, e como cada componente dela, 

afeta os resultados. No mais, as arquiteturas mais simples servem, também, como 

uma base de avaliação (do inglês, baseline), pois o autor avalia que é desejável 

haver um cuidado metodológico em ter-se uma referência de desempenho mínimo 

pelo qual pudesse comparar as técnicas propostas. Dessa forma, nesse trabalho, 

mesmo havendo sinais claros de overffiting em alguns  treinamentos, optou-se por 

não fazer um trabalho de minimizá-lo. Uma única exceção foi necessária, a retirada 

da camada de Dropout da arquitetura MLP_128, devido ao seu comportamento, 

tanto nos resultados prévios como nos finais, mostrarem-se erráticos.   

Seguindo-se a abordagem prospectiva do estudo, não se adotou a validação 

cruzada com k-fold (RASCHKA, 2020) . Foi utilizado somente um subconjunto de 

Validação. Para comparação entre as arquiteturas também foi utilizado o critério de 

Occam (NIELSEN, 2015) buscando-se o modelo mais simples para um mesmo 

desempenho.  
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Essa seção visa apresentar os resultados e suas respectivas discussões. Como 

foi descrito no início deste texto, o trabalho é dividido em duas etapas. Uma primeira 

com resultados prévios abrange testes feitos no desenvolvimento e execução da 

metodologia e experimentos que estavam além do escopo inicial do projeto. A 

segunda etapa visou cumprir os objetivos propostos inicialmente. 

 Dessa forma, foram treinadas 5 diferentes arquiteturas. Duas arquiteturas 

com base na rede neural convolucional VGG, e outras três arquiteturas mais simples 

para comparação. Essa três arquiteturas mais simples foram: uma com duas 

camadas de Convolução, uma arquitetura MLP e uma, como baseline, constituída de 

um modelo linear. O objetivo de se treinar diferentes arquiteturas é escolher aquela 

com melhores resultados e utilizá-la no subconjunto Teste, chegando-se a uma 

avaliação final do processo.  

Nessa seção, também será apresentada uma investigação sobre a aplicação 

das redes sobre imagens em escala de cinzas, ao invés de coloridas (padrão RGB), 

buscando-se entender, também, o impacto computacional.  

 

6.1 Resultados prévios  

 

A primeira fase do presente trabalho se dedicou à familiarização com as 

técnicas envolvidas para o treinamento das redes CNN, a testes quanto à 

metodologia e estudos exploratórios. Para cada investigação são apresentados os 

objetivos, aprendizados e sugestões para trabalhos futuros. A ordem de 

apresentação segue, aproximadamente, a ordem cronológica das investigações e 

demostram uma preocupação em evoluir-se a pesquisa em pequenas etapas. 

Optou-se por apresentarem-se os resultados prévios, avaliando-se a utilidade 

dessa apresentação para futuros pesquisadores, além de dar-se maior 

embasamento para os resultados apresentados na segunda etapa do trabalho, pois 

confirmam certos comportamentos observados. Essas investigações também 
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revelam as motivações para alterações no curso das atividades planejadas, 

ajudando a se entenda melhor o trabalho como um todo. 

Os estudos exploratórios não foram expandidos em todo seu potencial por 

exiguidade de tempo para o cumprimento do objetivo central desse trabalho. Alguns 

desdobramentos exigiriam uma quantidade maior de experimentos, maior 

aprofundamento teórico, ou mesmo, maior aprofundamento na literatura sobre os 

temas envolvidos. Em especial, um dos estudos trata de possíveis interpretações do 

funcionamento das redes neurais convolucionais, com a técnica CAM, gerando-se 

resultados interessantes, mas que estão muito além do escopo original do presente 

trabalho.   

Para todos os resultados apresentados nessa seção, foi utilizada a rotulação 

J_SA1, uma rotulação ágil, mas como algumas inconsistências como descrito na 

seção 5.2.1.   

 

6.1.1 Investigação com bases de dados para aprendizado.  

Após os primeiros passos desse trabalho serem dados com a utilização das 

bases de dados públicas clássicas MNIST (LECUN et al., 1998) e CIFAR 

(KRIZHEVSKY; HINTON; OTHERS, 2009) foram selecionadas outras duas bases de 

dados, uma com rostos e outra com bolhas, que serão descritas a seguir, antes de 

se trabalhar com as imagens de escoamento bifásico. Essa etapa visava maior 

familiarização com a implementação dos algoritmos das CNNs e com suas 

aplicações na tarefa de classificação. 

 A principal vantagem da escolha dessas duas bases de dados foi que elas 

ainda não haviam sido intensamente utilizadas, diferentemente das bases de dados 

públicas clássicas. Assim, não havia trabalhos publicados informando desempenhos, 

arquiteturas e dificuldades prévias. Portanto, essas duas bases apresentavam uma 

situação análoga à base com imagens de escoamento bifásico desse trabalho, em 

que não havia o subsídio de trabalhos anteriores para avaliar-se a qualidade dos 

resultados e a metodologia utilizada. 

A primeira base foi parte de uma atividade didática. Esta foi fornecida pelo 

professor da Escola Politécnica da USP, Dr. Hae Yong Kim, em sua disciplina PSI-
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5796 de processamento de imagens, como exercício de programação. Constitui-se 

de uma modificação, realizada pelo professor da disciplina, da base de dados de  

rostos da FEI2 . 

 Essa base de dados utilizada é constituída de 400 imagens de rostos de 

homens e mulheres. Para cada rosto, existem duas imagens, uma com expressão 

séria e outra sorrindo. A tarefa classificatória tradicional é classificar-se entre homem 

ou mulher. Outra tarefa possível é classificar-se entre semblante sério ou sorrindo. 

Ambas as tarefas são balanceadas quanto às classes. Os subconjuntos de Treino, 

Validação e Teste são pré-determinados. 

A segunda base de imagens utilizada era mais complexa. Ela foi criada e 

utilizada no trabalho de Serra (2018) para estimação da fração de vazio por meio de 

imagens. São 4595 imagens com rótulos “Bolha” ou “Não-Bolha”, e a tarefa de 

classificação é definida por estas duas classes. Diferentemente da base de rostos, 

essa base não é balanceada. São 3450 (75,82 % da base) imagens com o rótulo 

“Não-Bolha” e 1125 (24,18% da base) imagens com o rótulo “Bolhas”.  

O desbalanceamento no número de exemplos de cada classe é um problema 

comum na área de aprendizado de máquina, uma vez que pode criar viés, assim, 

esse tipo de avaliação necessita ser mais refinada. Foram feitos testes utilizando-se 

estratégias de balanceamento, verificando-se pouca melhora.  Outra questão 

importante foi a construção dos subconjuntos de Treino, Validação e Teste. Essas 

condições eram bem próximas daquelas da base de imagens de escoamento 

bifásico, que era o objetivo final da dissertação.  

Essa diversificação de testes com as bases de dados não-públicas 

possibilitou o desenvolvimento de uma segurança quanto ao domínio das técnicas a 

serem utilizadas na segunda etapa.  Com o perdão da expressão, essa segurança 

obtida por esse esforço inicial do autor, garantiu, para ele mesmo, que ele próprio 

não atuou em regime de overfitting específico para essa particular base de dados de 

escoamento bifásico. Assim, o autor pôde acreditar em sua própria capacidade de 

generalização para lidar com bases de dados semelhantes.  

Iniciou-se com uma arquitetura simples que foi sendo aperfeiçoada ao longo 

das outras investigações nessa primeira etapa do trabalho. Como essa arquitetura 

                                                                 
2
 Disponível  em www.fei.edu.br/~cet/facedatabase.html  

https://fei.edu.br/~cet/facedatabase.html
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seria o esqueleto das investigações futuras no trabalho, ela foi chamada de 

PADRÂO. Esta arquitetura pode ser resumida como mostrado no esquema abaixo:  

 

Conv(64) -> Dropout(0,3) -> MaxPooling -> Conv(32) -> Dropout(0,3) -> 

MaxPooling -> Flatten -> 256 FC -> Dropout(0,5)-> 3 FC. 

 

Aqui, Conv corresponde à camada de Convolução, e FC corresponde à 

camada Fully-Connected (Totalmente Conectada ou Densa). Possui somente duas 

camadas de Convolução, a primeira com 64 filtros e a segunda com 32. Possui 

dropout entre as camadas. Se seguiu a maioria das recomendações do curso 

CS231n: Convolutional Neural Networks for Visual Recognition (KARPATHY, 2016). 

Assim, todas as funções de ativação são ReLU, as camadas de Convolução 

possuem hiperparâmetros           e zero-padding de modo a manter as 

dimensões da entrada. As camadas de Pooling são Max Pooling com     e    . 

Esses hiperparâmetros são descritos na seção 4.  

Com a base dados de rostos, para as duas tarefas, foram obtidas acurácias 

de aproximadamente 95%. Alguns exemplos de predições da tarefa Homem e 

Mulher são mostrados na Figura 25. 
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Figura 25 — Exemplos das predições entre as classes Homem ou Mulher utilizando-se a arquitetura 
PADRÃO. Entre parênteses está o rótulo correto, fora dele, a classe predita. Em verde, são exibidas 
as predições corretas, em vermelho, as erradas.  

.  

 

                 Fonte: Autor da dissertação. 

 

Os resultados com essa base de dados demonstraram que mesmo com uma 

arquitetura simples de CNN, já é possível obter-se um desempenho interessante em 

uma tarefa complexa. É interessante notar-se que o erro mostrado na Figura 25 se 

refere a uma imagem da classe Homem, na qual o homem utilizava cabelo 

comprido. Nesse caso, por exemplo, seria interessante investigar-se com a 

ferramenta Mapeamento de Ativação de Classes (CAM), qual característica da 

imagem foi utilizada pela rede para o erro na classificação. Aliás, essa base de 

dados seria muito mais adequada para se investigar o funcionamento da CAM do 

que as imagens de escoamento bifásico, o que acabou não ocorrendo no presente 

trabalho. A própria tarefa de reconhecimento de rostos masculinos e femininos tem 

literatura própria e o aprofundamento dessa atividade poderia gerar importantes 

contribuições na área. 
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Para a segunda base de dados com bolhas foi encontrada uma acurácia de 

aproximadamente 98%. A Figura 26 mostra alguns exemplos das predições obtidas. 

No trabalho de Serra (2018) os critérios para a classificação eram complexos, 

levando-se em conta fatores alinhados com os objetivos daquele trabalho. Por 

exemplo, para uma imagem ser classificada como “Bolha” não poderia apresentar 

pixels desta bolha na borda da imagem, ou seja, a bolha tinha que estar totalmente 

inscrita na imagem. Nota-se, pela Figura 26, que mesmo utilizando esses critérios a 

rede teve um bom desempenho. 

Para a evolução da pesquisa com as bolhas seria necessário fazer-se um 

refinamento dessa base de dados, estudar-se melhor a literatura dessa tarefa, e 

utilizarem-se, em conjunto, as imagens associadas às medidas de fração de vazio 

no trabalho de Serra (2018). Seria interessante também aplicarem-se operações 

morfológicas como pré-processamento para ‘fechar’ as bolhas não totalmente 

fechadas (pixels devem descrever uma circunferência completa). A técnica CAM 

seria útil para aprofundar o entendimento de como seria possível classificar o objeto 

como 'Bolha’ dependendo especificamente desta característica, o ‘fechamento’ da 

circunferência da bolha.  
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Figura 26 — Exemplos das predições obtidas utilizando-se a arquitetura PADRÃO para as classes 
Bolha e Não-Bolha. Entre parênteses está o rótulo correto, fora dele, a classe predita. Em verde, são 

exibidas as predições corretas, em vermelho, as erradas.  

 

Fonte: Autor da dissertação. 

Além da arquitetura PADRÂO, foram experimentadas algumas modificações, 

otimizadores de parâmetros, formas de contornar o desbalanceamento da base e 

diferentes funções de ativação. Foram feitos ensaios com técnicas de Transfer 

Learning (CHOLLET, 2018), descrito na seção 5.4.1, e Data Augmentation, técnica 

para aumentar o número de amostras para treinamento por meio de pequenas 

alterações nas imagens originais, por exemplo, rotações, mudanças de brilho, 

oclusão (CHOLLET, 2018). Foi observado que, seguindo-se o princípio  da Navalha 

de Occam (NIELSEN, 2015), quanto mais se tentou aumentar a complexidade da 

arquitetura, mais provável foi acontecer do treinamento se comportar de forma 

errática e perder desempenho na generalização.  

Também ficou claro que quando se está fora do domínio de tutoriais didáticos 

e base de dados bem estudadas, a tarefa de classificação não se apresenta tão 

simples. Surgem dificuldades não pré-conhecidas e comportamentos mais 

complexos. O aprendizado no enfrentamento destas peculiaridades gera, como 

consequência, maior independência. 
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6.1.2 Investigação com o conjunto de dados 3_Classes 

Uma vez que foram realizados estudos com outras bases de dados, foi 

investigada a aplicação das CNNs na base de dados de escoamento bifásico com 

rotulação J_SA1, em graus crescentes de complexidade. O primeiro conjunto 

estudado foi o 3_Classes, detalhado na seção 5.2.1.1. Este possui três classes: 

Incubação, Expulsão e Refil. As classes estão desbalanceadas.  A arquitetura foi a 

mesma daquela utilizada nas bases dados de rostos e bolhas.   

Essa arquitetura simples foi capaz de atingir 98,3% de acurácia no 

subconjunto Teste e 98,8% no subconjunto de Validação, o que representa um erro 

de 4 e 3 imagens respectivamente num total de 181 imagens.  

Além disso, foi criado um script (sequência de instruções computacionais) 

para investigarem-se as classificações erradas, como mostrado na Figura 27. 

Verificando-se as classificações erradas, era comum acharem-se imagens 

inconsistentes, isto é, aquelas que haviam sido erroneamente rotuladas através da 

rotulação semiautomática referida na seção 5.2.1. É possível se notar que as duas 

primeiras imagens foram preditas pela rede como Refil e de fato são, mas na base 

de dados elas haviam sido erroneamente rotuladas como Incubação. Já na terceira 

imagem, a rede erra de fato, classificando a imagem como Refil, quando a classe 

correta é Expulsão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

 

Figura 27 —  Predições erradas para o conjunto 3_Classes no subconjunto Validação de rede convolucional com 
arquitetura PADRÃO. Na primeira coluna, há informações das imagens. Na segunda coluna, a imagem 
classificadas erroneamente. Na terceira coluna, a saída da rede com a pontuação para cada classe. Na quarta 
coluna, apresenta-se o gráfico da pontuação de cada classe, em verde exibe-se a classe correta e, em vermelho, 

a classe predita. 

 

Fonte: Autor do texto 

 

Esses resultados apontaram que se havia chegado ao limite de investigação 

para esse conjunto de dados. O pequeno número de erros nos subconjuntos 

Validação e Teste, e ainda mais, a revelação de alguns erros devido a 

inconsistências na rotulação, impossibilitaria uma extensão da investigação sobre a 

relação entre desempenho da arquitetura e sua complexidade. Esses resultados não 

eram esperados ao se conceber o projeto. Esperava-se um desempenho mais fraco 

de acurácia. 
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 Isso implicou em repensar as atividades da investigação de forma a criar um 

desafio maior para a rede. Era esperado que fosse necessário utilizar arquiteturas 

mais profundas e bem estabelecidas na área, como a VGG-16, além de técnicas 

mais avançadas como o Transfer Learning e Data Augmentation.  

O treinamento foi repetido algumas vezes e esse valor de acurácia variou 

pouco. Também foi utilizado a técnica de Data Augmentation implementada no 

Keras3, com aumento no número de imagens para treinamento por meio de rotações 

e mudanças de brilho, e não se notou diferenças relevantes no desempenho de 

classificação. Essas atividades geraram dúvidas sobre variações, vantagens e 

desvantagens entre um treinamento e outro, bem como questões sobre o tempo de 

treinamento. Decidiu-se, então, investigarem essas questões nas etapas posteriores. 

 

6.1.2.1 Investigação com Banco de dados 3_Classes com arquiteturas 
estabelecidas 

 

Apesar dos resultados inesperados da seção anterior indicarem que não seria 

possível melhorar o desempenho significativamente, decidiu-se manter parte do 

planejamento e investigar o treinamento com redes estabelecidas e técnicas 

avançadas.  

Foram feitos treinamentos com as principais arquiteturas como VGG 16 

(SIMONYAN; ZISSERMAN, 2015), ResNet50 (HE et al., 2015) e ResnetInception 

(SZEGEDY et al., 2017) , todas utilizaram Transfer Learning. Esses treinamentos 

foram feitos com e sem Data Augmentation, mudando-se levemente o treinamento, 

com a utilização do algoritmo Fine-Tunning (CHOLLET, 2018), ou alterando-se o 

algoritmo otimizador. Essas diferentes combinações de arquiteturas e técnicas 

resultaram no total de 10 treinamentos. A acurácia não melhorou em relação a 

arquitetura PADRÃO, e, pelo contrário, quanto maior o número de sofisticações 

acrescentadas, piorou o desempenho. As acurácias obtidas ficaram entre 93% e 

98% no conjunto de Validação.  

                                                                 
3
 Encontrado em 

https://www.tensorflow.org/api_docs/python/tf/keras/preprocessing/image/ImageDataGenerator 
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Esses experimentos geraram dois desdobramentos. O primeiro, relacionado 

ao número ideal de neurônios na camada Fully-Connected. Foram utilizados 256 

neurônios nesses treinamentos, o desdobramento foi entender como esse número 

afetaria o desempenho da rede. O segundo desdobramento foi a constatação da 

necessidade de se observar, e de se saber lidar com, a variabilidade dos resultados 

com a repetição do treinamento da rede. A investigação dessas questões são 

desenvolvidas nas próximas seções.  

 

6.1.3 Número de neurônios na camada Fully-Connected 

Para se investigar como o Dropout e o número de neurônios na camada Fully-

Connected afeta a rede, foram realizados 21 treinamentos variando-se o número de 

neurônios nessa camada. A arquitetura utilizada foi a mesma da seção anterior. 

 Para cada número de neurônios, o experimento foi repetido duas vezes, uma 

com Droprout (p=0,5) e outro sem Dropout. Também foi investigado não se colocar a 

camada Fully-Connected, isto é, não se colocar camada oculta entre a saída do 

Bloco de Convolução e os 3 neurônios de classificação. Os números de neurônios 

experimentados foram 0, 3, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 514, 1024 e 2048. Também foi 

tentado utilizarem-se 4098 neurônios, mas descobriu-se que isso estourava a 

memória do GPU do Colab4, para esse valor, a rede continha meio bilhão de 

neurônios. Os resultados desses treinamentos são mostrados na Figura 28. 
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Figura 28 — Número de neurônios na camada Fully–Connected (FC) x Acurácia no subconjunto 
Teste 

 

Fonte: Autor do texto  

 

A partir da Figura 28, se percebe que, mesmo sem a camada FC, a rede é 

capaz de ter um desempenho razoável, superior a 95% de acurácia. Por outro lado, 

nota-se que adicionando-se uma camada com somente 3 neurônios, ocorre uma  

brusca queda no desempenho, principalmente com a utilização de Dropout, 

chegando-se próximo de 55% de acurácia; provavelmente, isso aconteça devido à 

expressiva queda na capacidade da rede. Em relação ao Dropout, somente com a 

utilização de 128 neurônios o desempenho foi superior com a utilização dessa 

técnica, ainda que ligeiramente. Para os demais valores, a acurácia se manteve 

aproximadamente estável, sendo 32 neurônios o ponto ótimo, sem Dropout, com 

98,8% de acurácia. 

Outras duas análises secundárias foram feitas. A primeira, foi com o intuito de 

entender como o número de parâmetros cresce em relação ao número de neurônios. 

Para o valor de 1028 neurônios, o número de parâmetros é próximo de 100 milhões, 

evidenciando a importância de que o bloco de Convoluções gere saídas com 

dimensões mais reduzidas. Isso poderia ser realizado aumentando-se o número de 

camadas do Bloco de Convolução ou aumentando-se os hiperparâmetros como, por 

exemplo, o tamanho do filtro ou Stride.  
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A segunda investigação, foi em relação ao tempo de treinamento. Esse valor 

não aumenta muito com o aumento no número de neurônios. Variou-se, em 7 

ordens de grandeza, o número de parâmetros, considerando-se desde a condição 

com ausência de camada FC até a utilização de 2048 neurônios; a despeito desta 

ordem de variação, o tempo de treinamento variou, aproximadamente, de 400s a 

900s. Isso, talvez se deva a uma boa infraestrutura do Colab e sua capacidade de 

processamento distribuído. 

Desse experimento, conclui-se que seria possível otimizar-se a arquitetura 

utilizada, trocando-se o número de neurônios de 256 com Dropout  para  32 

neurônios sem Dropout. É interessante notar-se que, a entrada da rede contém 

imagens com dimensões 300x200x3, logo totalizando 180 mil entradas, passando 

pelo processamento do Bloco de Convolução esses valores são reduzidos, restando 

120 mil como entrada para o bloco FC;  estas são processadas de forma ótima com 

um número reduzido de apenas 32 neurônios, sendo este um resultado inesperado, 

pois se trata de um grande número de entradas para poucos neurônios. 

 Uma questão que se levanta, para trabalhos futuros, é se seria possível 

investigar, sob a luz de alguma teoria, o motivo do ponto ótimo ser encontrado com 

essa redução de 256 para 32 neurônios.  

 

6.1.4 Investigação da consistência das técnicas e da regularização Early Stopping 

Devido às diferenças de inicializações dos parâmetros e de outros fatores não 

determinísticos no treinamento, como o Dropout, ocorrem diferenças entre um 

treinamento e outro. Ou seja, apenas por executar-se o código de treinamento 

novamente, podem-se obter resultados diferentes. Nem sempre essa questão é 

tratada nos trabalhos da área, principalmente aqueles que lidam com bases de 

dados com milhões de amostras, como na competição ILSVRC, pois os 

treinamentos já envolvem recursos computacionais intensos, podendo-se durar 

semanas (SIMONYAN; ZISSERMAN, 2015).  

No entanto, entende-se que é interessante investigar a questão, quando 

possível, para uma melhor reprodutibilidade dos trabalhos, bem como se entender 

melhor o grau de robustez dos resultados de um dado procedimento. Isso é 
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especialmente importante quando se comparam resultados de diferentes 

arquiteturas.  

Um tipo de artigo comum na área de aprendizado de máquina, é aquele que 

apresenta alguma inovação, chamada de “A”, e que reivindica superioridade com 

relação à acurácia dos resultados quando comparada à obtida com outras inovações 

de outros trabalhos, chamadas de “B”, ”C” ou “D”. Às vezes, essa diferença de 

acurácia é pequena, sendo possível, e até plausível, que essa superioridade 

pudesse se dever, simplesmente, a uma variação estatística. Apenas por se 

executar novamente os treinamentos descritos, o cenário poderia ser diferente. Isso 

dificulta entender-se quais as inovações são realmente efetivas, levando-se em 

conta que, talvez bastasse àquelas outras, uma melhor otimização dos 

hiperparâmetros ou a realização de novos treinamentos, para que se obtivessem 

acurácias ou desempenho iguais ou superiores àquelas já estudadas.  Por isso, 

essa seção busca fazer uma breve investigação dessa questão com a realização de 

mais de um treinamento em uma mesma rede.  

Outra questão é a investigação da técnica de regularização Early Stopping, 

que avalia o subconjunto Teste utilizando a rede com os parâmetros no ponto de 

mínimo custo do subconjunto Validação. De outra forma, esta técnica entende que, 

de todas as épocas durante o treinamento, a melhor seja aquela que apresenta o 

menor custo no subconjunto Validação, pois teria a melhor generalização. Assim, o 

intuito dessa investigação é conferir se essa ideia subentendida na técnica procede. 

Para isso, foram realizados 5 treinamentos, todos utilizando Early Stopping no 

subconjunto Validação e avaliando-se utilizando o subconjunto Teste. 

Entende, o autor deste trabalho embasado em Raschka (2020), que seja uma 

boa prática metodológica, utilizar-se do subconjunto Teste o mínimo possível, talvez 

uma única vez, e que não se devam fazer alterações na rede após ter-se utilizado 

esse subconjunto. Não tomar este cuidado, poderia criar um viés ‘otimista’ em 

relação ao desempenho, uma vez que poderiam ser incorporadas informações, 

conscientemente ou não, que pudessem auxiliar o desempenho da rede. Por isso, 

lembra-se que a versão da base de dados utilizada nessa seção, não é a mesma 

que será utilizada na segunda etapa, na qual todos os subconjuntos serão refeitos.   
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Os resultados dos 5 treinamentos, realizados nessa etapa no conjunto 

3_Classes (Incubação, Expulsão e Refil) com rotulação J_SA1, conforme seção 

5.2.1.1, são apresentados na Tabela 3. Devido aos experimentos da seção anterior, 

na camada FC substituiu-se o número de 256 neurônios por 32 neurônios sem 

Dropout. Foram utilizadas 100 épocas para o treinamento. Rememorando, esses 

treinos ocorrem no subconjunto 3_Classes, que possui rotulação J_SA1, com 

imagens de três classes Incubação (55,5%), Expulsão (11,5%) e Refil (33%).  

 

Tabela 3 — Acurácia e Custo do subconjunto Validação com Early Stopping e acurácia do 
subconjunto Teste. Entre parênteses, ao lado do acurácia, se encontra o número de imagens erradas, 

em um total de 181. 

  Acurácia Validação Custo Validação Acurácia Teste 

Execução 1 100% ( 0 ) 0,008 97,79% ( 4 ) 

Execução 2 98,34% ( 3 ) 0,0196 98,34% ( 3 ) 

Execução 3 100% ( 0 ) 0,0093 97,79% ( 4 ) 

Execução 4 98,9% ( 2 ) 0,0149 97,24% ( 5 ) 

Execução 5 99,45% ( 1 ) 0,0092 98,89% ( 2 ) 

Execução seção 4.2  98,9% ( 3 ) -- 98,34% ( 4 ) 

Fonte: Autor da dissertação 

 

A Tabela 3 evidencia a importância metodológica de se fazer a divisão dos 

dados em três subconjuntos: Treino, Validação e Teste. Entende, este autor, como 

problemático o procedimento de utilizarem-se somente dois subconjuntos, Treino e 

Teste, sem que se faça uma validação cruzada, sendo este um padrão recorrente 

em trabalhos da área, essa discussão é abordada em Raschka (2020). Ou seja, este 

procedimento seria o equivalente a se utilizarem somente os resultados 

apresentados na primeira coluna da Tabela 3. Soma-se isso ao problema de ser 

comum que somente se realize o treinamento uma vez. Um trabalho realizado dessa 

forma, poderia, por mero acaso, obter acurácia de 100%, como ocorreram duas 

vezes no subconjunto Validação, e, talvez viesse a concluir, a partir deste resultado, 

que houvesse encontrado uma técnica perfeita para uma determinada tarefa. No 

entanto, bastaria ter sido feita uma avaliação em um subconjunto de Teste, ou se ter 
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executado o código novamente, para que se notasse que não era esse o caso. 

Logo, tal prática pode conduzir a resultados excessivamente ‘otimistas’.   

Os resultados também sugerem que, para o Early Stopping, o melhor seria se 

utilizar da época com o menor custo do subconjunto Validação, e não, daquela com 

melhor acurácia, pois esta teria maior capacidade de generalização, assim como é 

adotado na literatura (GOODFELLOW; BENGIO; COURVILLE, 2016). De fato, as 

execuções com 100% de acurácia não corresponderam à melhor acurácia do 

subconjunto Teste. Por outro lado, o menor custo também não garante a melhor 

acurácia no subconjunto Teste. Na primeira execução, houve acurácia de 100% no 

conjunto Validação, e o menor custo de todos os treinamentos, mas quando a 

avaliação ocorre no subconjunto Teste, erra 4 amostras. Já a melhor execução, a 

quinta, teve apenas um erro na Validação e apresentou o segundo menor custo, 

mas errou somente duas imagens.  

Naturalmente, o experimento realizado é muito simples diante da 

complexidade das questões a que faz frente, uma vez que se refere a trabalhos da 

área de aprendizado de máquina como um todo. Seria preciso desenvolver-se um 

trabalho, à parte, apenas para se tratar desses temas, com uma base de dados 

muito maior, um número maior de execuções, um tratamento estatístico adequado e 

uma metodologia dedicada. Apesar disto, o que esse experimento sugeriu, e que 

contribuiu com o presente trabalho, é que a metodologia de Early Stopping age mais 

como uma tendência do que como uma lei, necessitando-se atenção sobre a 

questão. Também leva a uma postura mais crítica em relação aos trabalhos da área. 

Seria interessante fazer-se um estudo futuro sobre reprodutibilidade, aprofundando-

se sobre o que se entende pelo termo “reprodutibilidade” no contexto de 

aprendizagem de máquina.   

 

6.1.5 Teste com imagens sem redução de tamanho  

As dimensões das imagens utilizadas, nos resultados prévios, foram de 

300x200 pixels, ou seja, menos de um décimo do tamanho original, 3888x2592 

pixels. Avaliou-se que seria interessante fazer-se uma investigação de como seria o 

treinamento sem a redução de tamanho, verificando se essa enorme quantidade de 
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informação perdida afetaria o desempenho. Além disso, existia a motivação de, em 

trabalhos futuros, utilizar uma base de imagens com dimensões semelhantes às das 

imagens originais para que se viesse a extrair, destas imagens, informações termo-

hidráulicas mais precisas, como a fração de vazio por exemplo. 

  Tentou-se utilizar a mesma implementação já utilizada nas investigações 

anteriores. Nela, cria-se um arquivo de uma matriz bidimensional onde, em cada 

linha, se coloca uma imagem redimensionada para uma dimensão. Assim, no 

momento do treinamento, se redimensiona essa matriz para um tensor de quatro 

dimensões NxCxLxD, sendo N o número de imagens, C o comprimento , L a largura 

e D o número de dimensões. No caso de as imagens serem coloridas (por exemplo, 

no sistema RGB), D é igual a 3. 

No entanto, ao se fazer este procedimento, as entradas relativas a estas 

imagens com tamanho 3888x2592 ‘estouraram’ a memória do Colab. Assim, tentou-

se reduzir as imagens para 1200x800 e, então, ao se criar o arquivo, a mesma 

sobrecarga ocorreu.  

Surgiu, então, a ideia de se mudar essa implementação. Ao invés de carregar 

um arquivo com todas as imagens (armazenando-as todas de uma vez na memória), 

carregaram-se somente as imagens que seriam utilizadas no batch  específico 

(assim, somente as imagens do batch eram armazenados na memória) do 

treinamento. Para isso, se utilizou a função flow_from_directory5 do Keras. Para se 

utilizar essa função, é preciso se criar um script para se colocar cada classe em uma 

pasta, repetindo-se esta ‘alocação’ para cada subconjunto (Treino, Validação e 

Teste). Mesmo com essa implementação, não foi possível se executar um batch 16 

com imagens e dimensões 3888x2592 pixels. Por isso, reduziram-se as imagens 

para 1200x800 pixels, mas se notou que o tempo de treinamento ficaria inviável. 

Repetiu-se, então, a implementação com imagens de 300x200 pixels para se 

verificar se o problema era mesmo do tamanho das imagens ou da implementação. 

Na implementação anterior, utilizando-se uma matriz com todos os dados, o tempo 

de treinamento para 30 épocas era de 2 minutos e 40 segundos; já nessa outra 

implementação, esse tempo foi de 1h28 minutos, quase 34 vezes maior. Isso, 

provavelmente, deveu-se ao fato de que as imagens estavam armazenadas no 

                                                                 
5
 Disponível em https://keras.io/api/preprocessing/image/ 
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Google Drive. Então, para cada batch, o Colab teria que fazer 16 requisições ao 

Google Drive, levando muito tempo para esse acesso.  

Concluiu-se, então, que essa implementação no Colab era inviável, e que 

estudos relativos ao tamanho das imagens teriam que ser realizados em GPU 

próprio ou em outra infraestrutura. Considerando-se as complexidades envolvidas e 

que os resultados já haviam sido interessantes com imagens de dimensões 300x200 

pixels, decidiu-se abandonar essa linha de investigação no presente projeto, 

deixando-se para trabalhos futuros essa investigação mais aprofundada. Ressalta-

se que essa apuração inicial foi útil para entender-se os limites da utilização do 

Colab. 

 

6.1.6 Investigação com arquitetura com Global Average Pooling e Multilayer 

Perceptron 

No decorrer das investigações anteriores, surgiu o interesse de se buscarem 

técnicas que ajudassem na interpretação de como a rede funcionava, bem como de 

se dar um passo atrás e se rever toda a metodologia, por exemplo, introduzindo-se 

uma referência de base (do inglês, baseline) e avaliando-se a necessidade de 

utilizar o Dropout nas camadas de Convolução. Esta seção apresenta essas 

investigações. 

No artigo “Network in Network” (LIN; CHEN; YAN, 2014) é proposta a 

utilização da camada Global Average Pooling (GAP) no final do Bloco de 

Convoluções, como uma forma de se aumentar a invariância à translação, além 

dessa camada  funcionar como uma técnica de regularização. Essa camada diminui 

o número de entradas para o bloco FC e tem sido muito utilizada nas principais 

arquiteturas.  

A camada GAP também resolve outro problema. As alterações nas 

dimensões das imagens que entram na rede resultam em alterações nas dimensões 

de saída do Bloco de Convolução. Assim, talvez fosse preciso se fazer a otimização 

do número de neurônios na camada FC, semelhante ao procedimento feito no 

experimento da seção 6.1.3, para cada alteração nas dimensões de entrada. Com a 
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camada GAP, as dimensões da saída do Bloco de Convolução são sempre as 

mesmas.  

Mais do que isso, no trabalho de Zhou et al. (2016) é demonstrado que a 

utilização de arquiteturas com GAP, mas sem a camada FC, pode servir como forma 

de visualizar regiões, nas imagens, com maior relevância para a classificação, 

técnica que chamaram de Mapa de Ativação de Classe (do inglês, Class Activation 

Map (CAM)). Essa técnica poderia dar insights a respeito da robustez do método, 

bem como sugerir formas de melhorar o desempenho da rede. Sua desvantagem é 

que essa arquitetura perde um pouco em acurácia, por não possuir a camada FC. 

Por isso, decidiu-se investigar a arquitetura com GAP e implementar o CAM. Os 

resultados com as figuras utilizando CAM são mostrados na seção 6.1.7.. 

 Outras duas questões foram investigadas. A primeira questão foi se, de fato, 

era preciso utilizarem-se Redes Neurais Convolucionais, ou se, simplesmente, uma 

arquitetura do tipo Perceptron Multicamadas (MLP, do inglês Multilayer Perceptron), 

poderia ter resultados iguais ou superiores. Isso é, questionou-se a necessidade do 

próprio trabalho, ao se investigar a técnica objeto de estudo, se era realmente 

necessária. Outro objetivo era que poder-se-ia concluir que a própria MLP serviria 

como uma baseline para as CNNs. 

A proposta de se utilizar o MLP veio acompanhada da condição de não se 

utilizar nenhuma técnica de extração de características, como, por exemplo, a 

Análise de Componentes Principais (PCA, do inglês Principal Component Analysis) 

para que se pudesse simular uma aproximação, por semelhança, da utilização da 

rede CNN. Ressalta-se que não foram encontrados, na literatura, estudos que 

tivessem utilizado uma MLP sem a extração de características em imagens de 

escoamento bifásico, o que constituiria mais uma contribuição do presente trabalho. 

A segunda questão, foi se investigar se a utilização do Dropout nas camadas de 

Convolução, realmente aumentaria o desempenho da CNN. 

Para essa investigação foram utilizadas 11 arquiteturas. Utilizou-se a 

arquitetura PADRÂO, variando-a com a utilização de GAP e Dropout nas camadas 

de Convolução. Para o MLP, variou-se o número de neurônios, com 128 e 32 

neurônios, ambos ‘com’ e ‘sem’ Dropout (0,5). Também foi realizada uma tentativa 

de se retirar a camada oculta, isto é, colocando-se os 3 neurônios responsáveis pela 
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classificação, diretamente conectados aos 180 mil (ou 300x200x3) pixels  da 

imagem. Devido aos resultados da seção anterior, mudou-se o número de épocas 

para 200, no entanto, percebeu-se que certas arquiteturas com GAP tem uma 

convergência muito lenta, e para essas, o treinamento foi refeito com 300 épocas e 

depois, com 500, buscando-se o número necessário para que elas convergissem 

para o custo mínimo. Para confirmar a robustez da arquitetura PADRÃO e para 

comparação, ela foi treinada novamente 3 vezes, todas com 200 épocas. Uma nova 

tentativa de Dropout(0,5), depois da camada de FC foi tentada duas vezes, mas com 

desempenho inferior, o mesmo sendo feito sem o Dropout(0,3) no bloco de 

Convolução. O parâmetro do Dropout se refere a taxa de desligamento dos 

neurônios, conforme seção 5.3, para camadas FC é comum utilizar esse valor igual 

a 0,5 (SRIVASTAVA et al., 2014) e valores menores para as camadas de 

convolução.   

Os resultados são apresentados na Tabela 4.  As arquiteturas foram divididas 

em 6 grupos: a arquitetura PADRÃO, utilizada nas seções anteriores; a arquitetura 

PADRÂO, mas adicionando-se e removendo-se o Dropout nas camadas de 

Convolução e FC; arquiteturas GAP, adição de camada GAP na arquitetura 

PADRÂO; MLP 128, MLP com 128 neurônios; MLP 32, MLP com 32 neurônios; e 

arquitetura LINEAR, com retirada da camada oculta, logo, não contendo funções de 

ativação que introduzissem não-linearidades. Na tabela, para cada grupo de 

arquiteturas, o número de parâmetros está indicado entre parênteses. 
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Tabela 4 — Acurácia dos grupos de arquiteturas 

Fonte: Autor da dissertação 

 

A partir da Tabela 4, pode-se observar que a arquitetura PADRÃO possui, de 

forma consistente, os melhores resultados quando comparados com as outras 

arquiteturas. Outro aspecto é que, todas as arquiteturas possuem um desempenho 

razoável, com exceção ao MLP com 32 neurônios e Dropout, com acurácia de 

79,55%. Talvez isso ocorreu em função da pouca capacidade da arquitetura. Como 

mostrado no artigo de Zhou et al.(2016), a utilização do GAP, com ou sem FC, reduz 

a acurácia, além de ter uma convergência muito lenta.  

As arquiteturas do tipo MLP e LINEAR tiveram, surpreendentemente, bons 

resultados, principalmente considerando-se aquela que não utiliza camada oculta, 

Grupo da  arquitetura Detalhes da arquitetura 

Acurácia subconjunto Teste 

Execução 1 Execução 2 Execução 3 

Arquitetura PADRÂO 

(~4m parâmetros) 
Sem GAP e dropout na CONV 98,89% 99,44% 98,34% 

Arquiteturas PADRÂO, 

alterações no dropout 

(~4m parâmetros) 

Sem GAP e dropout na CONV e 

FC 
98,34% 97,79% 

 

Sem GAP e sem dropout na 

CONV 
97,79% 95,58% 

 

Arquiteturas GAP ( ~ 20k 

parâmetros) 

Com GAP, sem dropout na CONV 

e sem FC 
96,13% 

  

Com GAP e sem dropout na 

CONV 
96,68% 96,68% 97,23% 

Com GAP e com dropout na 

CONV 
96,13% 97,23% 96,68% 

MLP 128(~25m 

parâmetros)  

MLP 128 neurônios, sem dropout 96,68% 
  

MLP 128 neurônios, com dropout 94,47% 

  

MLP 32(~5m parâmetros)  

MLP  32 neurônios, sem dropout 97,23% 

  

MLP 32 neurônios, com dropout 79,55% 

  

LINEAR(~500k 

parâmetros)  
MLP sem FC, 3 neurônios 97,23% 
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com 97,23% de acurácia, ou seja, a utilização do Bloco de Convolução, aumenta 

somente em 1% ou 2% o desempenho da rede.  

Outra questão a se observar é o número de parâmetros. A utilização de GAP 

causa uma forte queda no número de parâmetros nas arquiteturas CNN, de 4 

milhões para próximo de 20 mil, uma diminuição de 180 vezes. Mas a queda de 

acurácia é de somente 3%. Com o GAP e também com a camada FC, aumentou-se 

a rede em somente mil parâmetros, mas não demonstrou-se melhora na acurácia. 

Analisando-se as arquiteturas do tipo MLP, com 128 neurônios, esta fica com 

aproximadamente 30 milhões de parâmetros, aproximadamente 7 vezes mais do 

que a arquitetura PADRÂO, tendo-se, mesmo assim, um  desempenho inferior. 

Por último, ressalta-se o estudo do Dropout. Os resultados sugerem que ele 

aumenta um pouco o desempenho no Bloco de Convolução na arquitetura 

PADRÂO, uma vez que na arquitetura sem ele, nos dois treinamentos realizados, o 

desempenho foi pior. No entanto, para diminuir a complexidade das arquiteturas, na 

segunda etapa do projeto, optou-se por não se utilizar o Dropout nas camadas de 

Convolução, somente nas camadas FC. 

Já nas MLPs o Dropout piora o desempenho. No entanto, há a possibilidade 

de que tentando-se outros valores mais baixos no seu hiperparâmetro, como 0,2 ou 

0,3, possa-se encontrar um ponto ótimo.  

Essa investigação mostrou a complexidade do problema de se encontrar 

arquiteturas ótimas, sendo necessária muita experimentação em cada um dos 

hiperparâmetros. Justamente por isso, esse tipo de atividade é desencorajado em 

CS231n: Convolutional Neural Networks for Visual Recognition (KARPATHY, 2016), 

sendo aconselhado que se utilizem arquiteturas estabelecidas.  

Conclui-se nesse trabalho que há razoabilidade nesse conselho. Assim, é 

preferível que se deixe a busca por grandes otimizações na arquitetura, para bases 

de dados mais complexas, e em áreas de aplicação em que haja literatura mais 

extensa, em que é comum a produção de trabalhos onde haja busca por superação 

de desempenho das arquiteturas já existentes. Não existindo, ainda, uma base de 

dados complexa e pública (ou acessível) na área de escoamento bifásico, foi mais 

interessante focar o presente trabalho em se demostrar a viabilidade das redes 

neurais convolucionais, apontando-se os pontos fortes e fracos da técnica, mais do 
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que descobrir a arquitetura ótima. Por isso, decidiu-se pela investigação descrita nos 

estudos finais utilizando-se arquiteturas já estabelecidas, como VGG-16. 

 

6.1.7 Investigação das técnicas de Mapas de Ativação de Classe (Class Activation 

Map), das versões Máscara e Recorte, e dos conjuntos de dados alternativos   

Conforme apresentado na seção 5.2.1.1, o conjunto de dados 3_Classes não 

se mostrou desafiador, então surgiu o interesse de criarem-se novos conjuntos a 

partir da base de dados original com outras tarefas de classificação, incluindo-se o 

aumento do número de classes. Assim foram criados os conjuntos: Grupos, com 

duas classes de imagens, Grupo_1 e Grupo_2, referentes a tomada de dados em 

momentos distintos do dia, o interesse era entender se as CNN seriam capazes de 

determinar a qual grupo a imagem pertence; o conjunto 6_Classes com a adição de 

três classes de transição entre os padrões de escoamento; e o conjunto 4_Classes 

que agrupava as três classes de transição em uma única.      

Outro interesse foi derivado da verificação de que as redes neurais com 

arquiteturas diferentes podiam ter resultados semelhantes, e que, a mesma rede, 

treinada novamente, podia apresentar resultados diferentes, conforme as seções 

6.1.6 e 6.1.4 respectivamente. E principalmente, a constatação de que as melhorias 

na arquitetura da rede, para a aplicação do trabalho, eram obtidas, principalmente, 

por tentativa e erro. Esses resultados demonstraram o motivo de, tradicionalmente, 

as redes neurais serem consideradas como “caixas pretas”. Por isso, surgiu o 

interesse no presente trabalho, na investigação de técnicas que ajudassem a 

entender como as CNNs funcionam. Essas são as duas investigações dessa seção. 

Uma técnica que converge na direção de se entender a classificação das 

CNNs é a CAM (ZHOU et al., 2016), que cria figuras mostrando as regiões com 

maior relevância para a classificação. Essa técnica foi utilizada no conjunto 

3_Classes e mostrou que as CNNs treinadas estavam fazendo forte uso da 

intensidade de luz nas bordas do canal, conforme mostrado na Figura 29.  
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Figura 29 — Exemplos das 3 classes que foram classificadas de forma correta no conjunto de dados 3_Classes. 
As colunas a) e b) mostram exemplos da classe Expulsão, as colunas c) e d) mostram exemplos de Incubação, e 
as colunas e) e f) exemplos de Refil. Na linha i) a imagem original, na linha ii) CAM das respectivas imagens e  na 
linha iii) CAM normalizado   

 
Fonte: Autor do texto 

 

Na primeira linha da Figura 29, são apresentados dois exemplos de cada 

classe. Na segunda linha, seus respectivos CAMs. E na terceira linha, para melhor 

visualização, é exibido o CAM normalizando pelo maior valor, colocando os valores 

entre zero e um.  

É possível compreender que a rede pouco utiliza características do 

escoamento em si, como, por exemplo, o formato das bolhas. Por outro lado, é 

interessante se observar que essa característica, a diferença de luminosidade nas 

bordas do tubo, não havia sido levada em conta como possível característica da 

imagem para distinguirem-se as classes, reforçando-se uma ideia histórica presente 

na literatura, de que as redes neurais poderiam ser auxiliares aos humanos, 

revelando e ensinando novas abordagens (SINGH; OKUN; JACKSON, 2017) e, 

assim, aumentando o desempenho da mente humana.  
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Com o CAM, também é possível entender as imagens que a rede errou na 

tarefa de classificação. Na Figura 30, são mostradas duas imagens classificadas de 

forma errada em um treinamento utilizando-se a técnica CAM e avaliado no 

subconjunto Validação. Em ambos, a classe correta, segundo a rotulação 

semiautomática, seria Incubação, mas a rede classificou como Refil. Observou-se, 

posteriormente a esse resultado, que de fato, o erro se encontrava da rotulação 

semiautomática e que a classe correta seria mesmo o Refil. Nesses casos, a rede 

utilizou as bordas para predizer a classe. Ou seja, a rede neural estava prevendo 

corretamente e a rotulação semiautomática estava errada.    

 

Figura 30 — Imagens classificadas erradas no subconjunto Validação no conjunto 3_Classes 

 
Fonte: Autor do texto 

 

No entanto, para o caso da aplicação em classificação de padrões de 

escoamento bifásico, era mais interessante que as redes fizessem a classificação 

sem a utilização desses artifícios, possibilitando-se encontrar uma maior correlação 

entre a classificação feita pela rede com a fenomenologia associada às 

instabilidades da circulação natural. Esta proximidade poderia fazer com que a rede 

ao invés de descobrir a diferença de luminosidade das bordas do tubo (o que já foi 

uma descoberta de uma limitação da técnica de aquisição de imagens utilizada nos 

experimentos) pudesse descobrir outras características presentes nos padrões de 

escoamento, que não foram perceptíveis, inicialmente, para a avaliação do olho e da 
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mente humanas. Acrescente-se a isso, o fato de que a rede treinada para 

características intrínsecas dos padrões de escoamento teria, supostamente, uma 

melhor capacidade de generalização, podendo ser utilizada em uma série de 

problemas similares. Por isso, todos os conjuntos de dados foram investigados em 3 

versões: Normal, com Máscara e com Recorte, conforme descrito na seção 5.2.1.2. 

Além disso, todos os experimentos foram feitos com duas arquiteturas: a PADRÂO e 

a PADRÃO com GAP, sem FC, para poder-se utilizar a técnica CAM. Assim, foram 

feitos outros 24 treinamentos nessa investigação. Os resultados são exibidos na 

Tabela 5.  

 

Tabela 5 – Acurácia obtida por duas arquiteturas de CNN diferentes quando aplicadas sobre os 
conjuntos de dados 3_Classes, Grupos, 4_Classes e  6_Classes em suas versões Normal, Máscara e 

Recorte. 

Conjunto de dados Versão 

Arquitetura Padrão Arquitetura GAP 

Acurácia 

Teste 

Acurácia 

Validação 

Acurácia 

Teste 

Acurácia 

Validação 

3_Classes (Referência) 

Normal 97,79% 99,44% 97,23% 98,89% 

Máscara 96,68% 97,79% 95,02% 97,23% 

Recorte 96,13% 98,34% 97,23% 97,79% 

Grupos 

Normal 100,00% 100,00% 98,73% 98,48% 

Máscara 89,39% 90,40% 88,63% 89,14% 

Recorte 91,91% 93,68% 89,64% 90,15% 

4_Classes 

Normal 91,41% 89,39% 90,90% 90,90% 

Máscara 85,35% 84,34% 87,37% 90,90% 

Recorte 89,39% 86,36% 87,37% 89,39% 

6_Classes 

Normal 90,35% 90,86% 93,40% 88,83% 

Máscara 92,38% 87,30% 88,32% 86,29% 

Recorte 92,38% 88,32% 89,34% 88,32% 

Fonte: Autor do texto 
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A partir da Tabela 5, pode-se observar que a arquitetura com a camada GAP, 

na maioria dos treinamentos, teve seu desempenho ligeiramente inferior quando 

comparado à mesma arquitetura PADRÃO, mas sem GAP e com FC. Apesar disso, 

ela oferece a vantagem de se poder obter o CAM, que é, neste ponto do estudo, a 

capacidade de maior interesse. 

Para todos os conjuntos, se nota que a diferença entre se utilizar Máscara ou 

Recorte, é muito pequena, com ligeira vantagem para o Recorte. Talvez isso se 

deveu, simplesmente, ao fato da imagem ser menor na versão Recorte, e por isso, 

teria uma convergência mais rápida, e como ambos os treinamentos tiveram o 

mesmo número de épocas, isso poderia ter dado uma pequena vantagem na 

acurácia para o Recorte. Em relação ao tempo de treinamento, foi observado que na 

versão Recorte o tempo é muito menor. 

Comparando-se os conjuntos de dados na versão Normal com as versões 

com modificações, Máscara e Recorte, nota-se que a rede teve um desempenho, 

em geral, um pouco pior quando aplicadas as modificações. Esse resultado parece 

razoável, uma vez que elas têm muito menos informação para processar. O aspecto 

positivo, nesse desempenho, é que essas redes não dependem, exclusivamente, da 

utilização do ‘artificio’ das diferenças de iluminação nas regiões próximas às bordas 

do canal de escoamento para um bom desempenho. O aspecto negativo do 

resultado, é que a rede, mesmo com essas limitações nas imagens, criou novos 

‘artifícios’ da diferença de luminosidade para a classificação, ao invés de aspectos 

do  formato dos padrões presentes no escoamento, como, por exemplo, das bolhas.  

Para o conjunto de dados Grupos, nota-se que a rede foi capaz de 

determinar, com 100% acurácia, a qual grupo a imagem pertencia. O treinamento foi 

repetido para conferir esse resultado e não houve alterações. No entanto, quando as 

bordas são retiradas nas versões Máscara e Recorte, ocorre uma queda brusca no 

desempenho. Isso indica que a rede também se utiliza da borda do canal como 

‘artificio’ para essa classificação, e isso é confirmado pelo CAM. Mesmo assim, a 

rede mantém certa capacidade de distinguir os grupos, uma vez que o Grupo 1 

representava a proporção de 83,70% das imagens e a rede acerta aproximadamente 

90%. Isso é reforçado por meio da análise das matrizes de confusão e F1-Score, 

não mostradas aqui por brevidade, mas disponíveis para consulta. No entanto, o 
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CAM das versões Máscara e Recorte não permitiu identificar artifícios claros que a 

rede tivesse utilizado para identificar Grupo 1 e 2, mostrando que nem sempre o 

CAM é suficiente para essa função. 

Para os conjuntos de dados 4_Classes e 6_Classes, verifica-se que a rede 

não foi capaz de obter bom desempenho referente à identificação das classes de 

transição. Isso é mais bem compreendido pela análise da F1-Score dessas classes, 

uma vez que as 3 classes principais Refil, Incubação e Expulsão representam 90% 

dos conjuntos, sendo basicamente o que a rede acerta. Entende-se que isso se 

deveu ao baixo número de imagens de transição, dificultando o aprendizado, ou 

mesmo uma maior dificuldade intrínseca a essas classes. Assim, na classe 

“Transição_Refil_Incubação” do conjunto 6_Classes,  a rede foi capaz de obter um 

melhor desempenho entre as classes de transição, uma vez que essa classe é 

visualmente mais distinta do que as outras fases de transição e possui maior número 

de exemplos. 

 

6.2 Resultados arquiteturas com Base VGG 

 

Esta seção inicia a apresentação da segunda etapa do trabalho, realizando 

uma comparação entre 5 arquiteturas com a rotulação J_FINO, descrita na seção 

5.2.2, que possui um refinamento na rotulação e no ROI em relação aos resultados 

da primeira etapa da investigação. Foram treinadas duas arquiteturas, baseadas na 

VGG-16, e associadas à técnica Transfer Learning, conforme descrito na seção 

5.4.1. 

A primeira arquitetura foi gerada como uma reprodução fiel da VGG, com duas 

camadas Fully-Connected, buscando-se reproduzir a arquitetura do artigo original 

(SIMONYAN; ZISSERMAN, 2015).   

O treinamento desta rede, que foi denominada VGG_ORIGINAL, apresentou 

100% de acurácia no subconjunto Validação e, por esse motivo, o treinamento foi 

repetido para se confirmar a capacidade da rede em atingir esse resultado. Esse 

resultado foi verificado. Assim, as métricas F1-Score, Precisão e Sensibilidade foram 

todas iguais a 1, conforme apresentado na Tabela 6. 
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Tabela 6 — Resultados da arquitetura VGG_ORIGINAL sobre o conjunto J_FINO. Subconjunto 
Validação.  

  Precisão Sensibilidade F1-Score Amostras 

Acurácia 

Global 

Incubação 1 1 1 122 1 

Expulsão 1 1 1 28 

 Refil 1 1 1 80 

 Média 1 1 1 230 

 Média Ponderada 1 1 1 230 

 Fonte: Autor da dissertação 

 

Esses resultados mostraram que, de fato, a arquitetura VGG-16 utilizando 

Transfer Learning, era capaz de atingir bons resultados. No entanto, foi de interesse 

também, analisarem-se as curvas de acurácia e custo no decorrer das épocas de 

treinamento, para uma melhor compreensão do processo de aprendizado da rede. A 

Figura 31 apresenta a acurácia e custo dos dois treinamentos.  
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Figura 31 — Gráfico da acurácia e custo da aplicação da VGG_ORIGINAL sobre o conjunto J_FINO. 
No eixo horizontal estão as épocas.  1a) Acurácia  do primeiro treinamento; 1b) Custo do primeiro 

treinamento; 2a) Acurácia do segundo treinamento e 2b)  Custo do segundo treinamento.   

 

Fonte: Autor da dissertação. 

 

Pela Figura 31 se percebe que, em ambos os treinamentos, a rede foi capaz 

de atingir seu limite, apresentando acurácia máxima no subconjunto treino, em 

menos de 25 épocas, uma rápida convergência. A acurácia da Validação se 

manteve relativamente estável, embora no primeiro treinamento, ela tenha tido uma 

queda próxima da época 175.  

Já para o subconjunto Treino, a acurácia flutuou bastante, inclusive sendo o 

comportamento, dessa flutuação, distinto no primeiro e no segundo treinamentos. No 

primeiro, a rede teve oscilações em formato de onda, chegando em 85% de acurácia 

nos mínimos das ondas. No segundo treinamento, a acurácia oscilou, porém numa 
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faixa fixa entre 95% e 100%. Ressalta-se que esses valores para o subconjunto 

Treino são aqueles aplicados com Dropout, um possível motivo para estas 

oscilações. Essa diferença intrigante de comportamentos entre os treinamentos, 

bem como as ondas, não foram compreendidas. Sua compreensão, talvez 

envolvesse o aprofundamento teórico de questões referentes à otimização, estando 

fora do escopo desse trabalho. 

Outro aspecto importante de se mencionar é que, na maior parte do 

treinamento, a rede se manteve com 99,57% de acurácia no subconjunto Validação, 

ou seja, errando apenas uma única imagem, e, somente em algumas épocas, ela 

flutua atingindo 100%, mas, logo em seguida, retorna para 99,57%. Isso evidencia a 

importância da técnica Early-Stopping, pois captura essa flutuação momentânea de 

otimização, uma vez que considera apenas o estado com menor custo no 

subconjunto Validação (GOODFELLOW; BENGIO; COURVILLE, 2016). 

Buscando-se uma rede mais simples, foi treinada uma segunda arquitetura 

baseada na VGG-16, denominada VGG_GAP. Ela possui um número menor de 

parâmetros, contendo uma única camada Fully-Connected, e essa, ainda, possui 

menos neurônios. Ter uma camada Fully-Connected a menos, significa haver um 

Dropout a menos, logo, esperava-se que também houvesse redução na instabilidade 

do treinamento, principalmente em relação ao subconjunto Treino. Portanto, 

esperava-se uma arquitetura mais fácil de treinar-se e mais estável. 

A arquitetura VGG_GAP também atingiu 100% de acurácia. Novamente, 

ocorreu um segundo treinamento para se confirmar o resultado, o que ocorreu. Seus 

resultados são apresentados na Tabela 7. 
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Tabela 7 — Resultados da arquitetura VGG_GAP aplicada sobre o conjunto J_FINO. Subconjunto 
Validação 

  Precisão Sensibilidade F1-Score Amostras 

Acurácia 

Global 

Incubação 1 1 1 122 1 

Expulsão 1 1 1 28 

 Refil 1 1 1 80 

 Média 1 1 1 230 

 Média Ponderada 1 1 1 230 

 Fonte: Autor da dissertação 

 

Nota-se que os resultados da VGG_ORIGINAL e VGG_GAP são os mesmos. 

Isto é, mesmo com a redução na complexidade da arquitetura foi possível atingir-se 

o mesmo resultado. Analisar as curvas de acurácia e custo da VGG_GAP poderia 

fornecer informações que diferenciassem as duas arquiteturas. Essas informações 

se encontram na Figura 32. 
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Figura 32 — Gráfico da acurácia e custo da aplicação da VGG_GAP sobre o subconjunto J_FINO. No 
eixo horizontal estão as épocas.  1a) Acurácia  do primeiro treinamento; 1b) Custo do primeiro 

treinamento; 2a) Acurácia do segundo treinamento e 2b)  Custo segundo treinamento.  

 

Fonte: Autor da dissertação 

 

Nota-se que, assim como a VGG_ORIGINAL, a VGG_GAP é capaz de atingir 

seu limite em poucas épocas. No entanto, a VGG_GAP possui um comportamento 

muito mais estável, sendo o primeiro treinamento semelhante ao segundo.  

A mesma discussão pode ser feita com respeito à rede se manter, a maior 

parte do tempo, com 99,57% de acurácia no subconjunto Validação. Somente 

durante momentâneas flutuações, ela se eleva para 100%, sendo essa configuração 

de parâmetros capturada pelo Early Stopping, uma vez que essa técnica toma o 

valor de menor custo do subconjunto Validação, conforme descrito na seção 5.3. 

Como ambas as arquiteturas atingiram o máximo de acurácia, mesmo 

repetindo-se o treinamento, as métricas de F1- Score, Precisão e Sensibilidade eram 
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idênticas, não foi possível usar esses critérios para determinar uma arquitetura que 

fosse superior. Um outro possível critério seria analisar o custo dos treinamentos no 

ponto de Early Stopping, buscando-se diferenças significativas. A Tabela 8 mostra 

esses valores. 

 

Tabela 8 — Custo mínimo no subconjunto Validação das arquiteturas VGG_ORIGINAL e VGG_GAP 
aplicadas sobre o subconjunto J_FINO obtidos no ponto de Early Stopping. 

  VGG_ORIGINAL VGG_GAP 

 

Treinamento 1 Treinamento 2 Treinamento 1 Treinamento 2 

Custo mínimo 0,00039 0,00317 0,00155 0,0009 

Fonte: Autor dissertação 

 

Observando-se os dados da Tabela 8, seguindo-se rigorosamente o critério 

de mínimo custo do subconjunto Validação, aquela com melhor resultado seria a 

VGG_ORIGINAL no primeiro treinamento. Por outro lado, pode-se levar em 

consideração outros fatores como o número de parâmetros, tempo de predição e 

simplicidade do modelo, recorrendo-se ao critério da Navalha de Occam (NIELSEN, 

2015). Essa análise mais completa para a seleção do modelo para avaliação no 

subconjunto Teste é apresentada na seção 6.4.  

O tempo de treinamento foi registrado para todas as arquiteturas. Lembra-se 

que a plataforma Colab não permite uma investigação precisa para essa grandeza, 

uma vez que a capacidade computacional disponibilizada pela plataforma varia ao 

longo do dia, mas entende-se que a apresentação desses dados, Tabela 9, pode ser 

de interesse para futuros trabalhos.  

 

Tabela 9 — Tempo de treinamento das arquiteturas VGG_ORIGINAL e VGG_GAP sobre conjunto de 
dados J_FINO em plataforma Colab. 

  Treinamento 1(s) Treinamento 2(s) Média(s) 

VGG_ORIGINAL 1119,85 1063,68 1091,76 

VGG_GAP 847,88 503,98 675,93 

Fonte: Autor da dissertação 
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 Tendo-se em mente as limitações já abordadas, pode se observar na Tabela 

9, que o tempo de treinamento da VGG_ORIGINAL se mostrou superior aos da 

VGG_GAP, o que é razoável, uma vez que possui uma camada a mais e um número 

muito maior de parâmetros. Comparando-se o primeiro e segundo treinamentos da 

arquitetura VGG_GAP nota-se uma queda de aproximadamente 40%, reforçando-se 

a hipótese de volatilidade da disponibilidade de capacidade de processamento do 

Colab. No entanto, os valores fornecem uma estimativa aproximada de tempo para 

um treinamento realizado com o Colab.  

 

6.3 Resultados das arquiteturas simples  

 

Optou-se pela busca de arquiteturas mais simples, que servissem como linha 

de base para arquiteturas mais complexas baseadas  VGG. Por isso, foram estudas 

as redes CONV_32x64, MLP_128 e LINEAR. Essas arquiteturas permitiam avaliar a 

relação entre a complexidade das arquiteturas e seu desempenho.  Os detalhes das 

arquiteturas estão descritos na seção 5.4.2. As medidas de desempenho das 

arquiteturas simples são mostradas nas Tabela 10, Tabela 11 e Tabela 12. A 

arquitetura CONV_32x64 é formada de duas camadas de Convolução, não 

utilizando Transfer Learning.    

 

Tabela 10 — Medidas de desempenho da arquitetura CONV_32x64 aplicadas no subconjunto 
J_FINO. Subconjunto Validação. 

 

Precisão Sensibilidade F1-Score Amostras 
Acurácia 

Global 

Incubação 1 1 1 122 0,9957 

Expulsão 0,9655 1 0,9825 28 
 

Refil 1 0,9875 0,9937 80 
 

Média 0,9885 0,9958 0,9921 230 
 

Média Ponderada 0,9958 0,9957 0,9957 230 

 

Fonte: Autor da dissertação 
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Os resultados da Tabela 10 mostram que a redução significativa na 

profundidade da Rede Neural Convolucional, aplicada neste problema, teve pouco 

impacto no seu desempenho preditivo, errando somente a classe de uma imagem, 

ou seja, tendo 0,9957 de acurácia. Portanto, uma arquitetura de Rede Neural 

Convolucional bem mais simples, já seria suficiente para obter-se um desempenho 

próximo ao máximo quando aplicada no subconjunto Validação. Isso sugeriu que 

uma parte considerável da complexidade da VGG-16 era desnecessária para o 

problema de classificação com a base de dados utilizada.   

Reduzindo-se a complexidade em relação a CONV_32x64, foram  retiradas 

as camadas de Convolução, deixando-se somente uma camada Fully-Connected 

conectada a cada pixel das imagens,  uma arquitetura típica de MLP. Outra 

simplificação foi retirar-se a camada Fully-Connected, retirando-se a função de 

ativação e com isso sua não-linearidades, restando uma arquitetura linear.   

 

Tabela 11 — Medidas de desempenho da arquitetura MLP_128 aplicadas no subconjunto J_FINO. 
Subconjunto Validação. 

  Precisão Sensibilidade F1-Score Amostras 

Acurácia 

Global 

Incubação 0,9919 1 0,9959 122 0,9304 

Expulsão 0,7308 0,6786 0,7037 28 

 Refil 0,9012 0,9125 0,9068 80 

 Média 0,8746 0,8637 0,8688 230 

 Média Ponderada 0,9286 0,9304 0,9294 230 

       

Fonte: Autor da dissertação 
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Tabela 12 — Medidas de desempenho da arquitetura LINEAR aplicadas no subconjunto J_FINO. 
Subconjunto Validação.  

  
Precisão Sensibilidade F1-Score Amostras 

Acurácia 

Global 

Incubação 0,9839 1 0,9919 122 0,9304 

Expulsão 0,7308 0,6786 0,7037 28 

 
Refil 0,9125 0,9125 0,9125 80 

 

Média 0,8757 0,8637 0,8694 230 
 

Média Ponderada 0,9282 0,9304 0,9292 230 
 

Fonte: Autor da dissertação 

 

Para as arquiteturas sem camadas de Convolução, ocorreu uma maior queda 

no desempenho preditivo, sendo que, em ambas, a acurácia foi de 0,9304. No 

entanto, comparando-se o F1-Score ponderado, percebe-se uma leve vantagem 

para o MLP_128, com o valor de 0,9294 em comparação com o de 0,9292 para a 

arquitetura LINEAR.  

Concluiu-se que, a adição de uma camada, aumentando consideravelmente o 

número de parâmetros, além das importantes não-linearidades, não demonstrou 

efetividade para melhorar o desempenho da rede. Os resultados se assemelharam 

aos resultados prévios da primeira etapa do projeto. Esse resultado não foi 

totalmente compreendido. Outra análise foi realizada utilizando-se a matriz de 

confusão dos resultados das arquiteturas simples, que são apresentados na Figura 

33. 
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Figura 33 — Matrix de confusão das classificações obtidas pelas arquiteturas a) CONV_32x64, b) 
MLP_128 e c) LINEAR. Subconjunto Validação 

 

 

Fonte: Autor da dissertação 

 

Por meio da matriz de confusão da Figura 35, nota-se que, seguindo a 

tendência, os erros mais comuns aconteceram com a troca entre as classes 

Expulsão e Refil. As arquiteturas MLP_128 e LINEAR mantiveram a Sensibilidade 

máxima para a classe Incubação, mas começaram a demonstrar perda de Precisão, 

confundindo-a com Expulsão.   

Outro aspecto avaliado sobre o treinamento foram as curvas de acurácia e 

custo, apresentadas na Figura 34. Nela, é possível se observar que o treinamento 

da arquitetura CONV_32x64, entrou em regime de overfitting por volta da época 25, 

com o custo da Validação se distanciando gradativamente do custo do Treino. Já 

para as arquiteturas não convolucionais, o custo se estabiliza em um mínimo e se 

mantém aproximadamente constante.  
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Figura 34 — Gráfico da acurácia e custo da aplicação das arquiteturas CONV_32x64, MLP_128 e 
LINEAR sobre o subconjunto J_FINO. No eixo horizontal representa-se o número de épocas.  1a) 
Acurácia  CONV_32x64; 1b) Custo CONV_32x64; 2a) Acurácia  MLP_128; 2b) Custo MLP_128; 3a) 
Acurácia LINEAR; 3b) Custo LINEAR 

 

Fonte: Autor da dissertação 

 

A curva de treinamento da arquitetura CONV_32x64 permite levantar uma 

questão importante sobre a otimização de hiperparâmetros. Se existe um sinal claro 

de overfitting por volta da época 25, então, seria razoável se pensar que, por meio 

de alguma técnica de regularização, poder-se-ia atingir uma acurácia máxima nesse 

treinamento, assim como aconteceu com as arquiteturas baseadas em VGG.  

Nesse ponto, poder-se-ia levantar uma discussão sobre a dificuldade especial 

em se trabalhar com as redes neurais, devido ao fato de que a técnica, por 

enquanto, carecer de um arcabouço teórico mais profundo, o que dificulta, ainda, as 

previsões do seu comportamento. Dessa forma, propondo-se um desafio simples, 

como por exemplo, aumentar o desempenho preditivo, com alguma técnica de 

regularização, em uma única imagem para a arquitetura CONV_32x64 no 

subconjunto Validação, acertando assim todas as imagens desse subconjunto, não 

haveria como se ter certeza de que seria realizável. Essa busca somente poderia ser 



124 

 

 

realizada baseando-se em testes empíricos. No mais, existem diversas técnicas de 

regularização para se buscar esse resultado, podendo ser um estudo a ser 

desenvolvido no futuro.  

 Após a investigação das diversas arquiteturas de CNNs, com a busca de se 

otimizar os parâmetros, constatou-se que o esforço para se obter uma otimização de 

hiperparâmetros é incerto e sem fim, enquanto não houver um modelamento teórico 

do funcionamento destas redes. Assim, pode-se reforçar que o objetivo desse 

trabalho foi o de avaliar a viabilidade e vantagens da aplicação das CNNs para a 

classificação de padrões de imagens de escoamento bifásico. Percebeu-se, 

baseando-se em experimentos controlados que, naturalmente, o desempenho 

preditivo de uma técnica é importante para a sua adoção, mas se a busca por se 

obter o máximo desempenho tiver que ser realizado manualmente, de forma quase 

artística, por meio da otimização de hiperparâmetros, ela impacta a atratividade da 

técnica por outros pesquisadores, como retratado por Goodfellow, Bengio e Courville 

(2016).   

Por isso, optou-se nesse trabalho, por se manterem os treinamentos sem 

grandes complexidades na regularização ou otimização, mostrando-se que é 

possível, por meio das redes neurais, obterem-se bons resultados de forma simples  

 

6.4 Escolha do melhor modelo 

 

Essa seção visa apresentar, e justificar, a arquitetura com melhor 

desempenho no subconjunto Validação. Também se faz a discussão de alguns 

pontos que ficaram em aberto nas seções anteriores.  A Tabela 13 fornece um 

resumo com os principais resultados obtidos das arquiteturas testadas: tempo de 

treinamento, número de parâmetros, número de parâmetros treináveis, tamanho do 

modelo e acurácia. É feita uma análise comparando-se o número de parâmetros e o 

desempenho preditivo alcançado.  

     Cabe detalhar a aquisição de cada um desses principais resultados. O tempo 

de treinamento é obtido com uma função simples do python, gravando o início e o 

final do treinamento. Importante ressaltar novamente que, não sendo o foco do 

presente trabalho, a apresentação dessa medida serve apenas como complemento 
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ao trabalho, pois esses tempos variam conforme a disponibilidade computacional do 

Colab.  Para medidas rigorosas seriam necessários uma metodologia e equipamento 

apropriados. O número de parâmetros e o número de parâmetros treináveis são 

fornecidos pelo Keras, embora seja possível calcular manualmente observando-se o 

número de parâmetros por neurônio e camada. Após o treinamento, as redes são 

salvas em um arquivo; a memória ocupada por esse arquivo é chamada de tamanho 

do modelo. Por fim, a acurácia é obtida dividindo-se o número de predições corretas 

pelo número total de amostras, conforme equação (15).  

 

Tabela 13 — Resultados de todas as arquiteturas no subconjunto Validação 

  

Tempo de 

treinamento(s) 

Número de 

parâmetros 

Número de 

parâmetros 

treináveis 

Tamanho do 

modelo 

(MB) 

Acurácia 

Global 

VGG_ORIGINAL 1091,76 107.009.859 92.295.171 1166,48 1 

VGG_GAP 675,93 15.243.075 528.387 65,27 1 

CONV_32x64 186,19 28.099 28.099 0,38 0,9957 

MLP_128 134,65 15.876.610 15.876.611 190,55 0,9304 

LINEAR 113,13 372.099 372.099 4,48 0,9304 

Fonte: Autor da dissertação 

 

O primeiro ponto que chama a atenção na Tabela 13, é o número de 

parâmetros da VGG_ORIGINAL, ser maior que 100 milhões. No entanto, a maior 

parte destes, está na região compreendida pelas duas camadas Fully-Connected 

(cada uma com 4096 neurônios) que são os parâmetros treináveis, totalizando, 

aproximadamente, 92 milhões de parâmetros treináveis. Com as alterações feitas de 

se adicionar uma camada GAP, além de se reduzir para uma única camada Fully-

Connected, sendo essa com apenas 1024 neurônios, a arquitetura da VGG_GAP 

possui aproximadamente 15% do número de parâmetros da VGG_ORIGINAL. 

Baseando-se no fato de que a VGG_GAP apresentou o mesmo desempenho 

preditivo e teve um custo semelhante, e recorrendo-se à Navalha de Occam como 

critério final para a escolha da melhor arquitetura, optou-se por ela para ser avaliada 
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no subconjunto Teste. A partir desse critério, justifica-se a escolha: se essa 

arquitetura mostrou-se capaz de manter seu desempenho com um número muito 

menor de parâmetros e menor complexidade na região Fully-Connected, esperava-

se que ela obtivesse melhor capacidade de generalização frente a VGG_ORIGINAL.    

Outro ponto a se observar, é que o número de parâmetros da CONV_32x64 é 

aproximadamente 5% do número de parâmetros da  VGG_GAP. No entanto, 

CONV_32x64 errou somente uma imagem, ou seja, os outros 95% dos parâmetros 

dão um ganho relativamente pequeno para a rede. Por outro lado, observam-se os 

resultados obtidos pela MLP_128, que tem, aproximadamente, o mesmo número de 

parâmetros da VGG_GAP, mas obteve uma acurácia de 93%. 

Essa discussão retorna ao fato de ainda não existir uma teoria forte para 

descrever o funcionamento do Aprendizado Profundo (Deep Learning). Explica-se o 

termo ‘teoria forte’ como uma teoria que se assemelhasse ao papel das equações de 

Maxwell para o eletromagnetismo ou às equações de Newton para a Mecânica 

clássica, ou seja, que partisse de conceitos centrais como campos e forças, 

equacionados em relações simples, em que pudessem ser obtidos resultados que 

descrevessem o comportamento do sistema. Portanto, de forma análoga, a relação 

entre o número de parâmetros, o número de camadas e o desempenho, ainda não é 

bem entendida. Mais que isso, não se sabe nem mesmo se esses seriam de fato os 

conceitos centrais dessa teoria. Dessa forma, a pesquisa de desempenho dessas 

redes se baseia fortemente em tentativa e erro. No entanto, já está claro que, a 

questão para a busca de desempenho não se limita simplesmente ao grande 

número de camadas ou parâmetros, e à recorrente adição destes. Existem também 

outros fatores a serem levados em consideração, como, por exemplo, a forma como 

a informação é processada nas camadas e como os parâmetros (ou neurônios) 

estão dispostos na rede.  

Outra questão importante é que a base de referência (baseline) utilizada, a 

arquitetura LINEAR, teve um resultado de 93% de acurácia, podendo ser 

considerado um resultado já muito bom, considerando-se a simplicidade do modelo. 

Esse resultado sugere que a tarefa de classificação com a base de dados utilizada 

nesse trabalho, não é muito complexa, ou talvez, seja muito simples para as 

técnicas de aprendizado de máquina. Logo, diminuir-se-ia o mérito das CNNs.  
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É preciso se ressaltar a importância da utilização desta baseline. Infelizmente,  

essa prática não é universal na bibliografia de trabalhos semelhantes em 

classificação de escoamento bifásico. Isso acaba por fornecer uma interpretação 

inflada dos resultados, uma vez que apresentam acurácias próximas de 100% 

(resultado bastante expressivo) com técnicas de ‘aprendizado de máquina’ (termo 

que, atualmente, possui grande interesse), mas que poderiam terem sido obtidas, 

talvez com modelos bem mais simples. A utilização do baseline eliminaria essa 

possibilidade. 

Dessa forma, é importante deixar claro que os resultados do presente 

trabalho demonstram que, as Redes Neurais Convolucionais apresentam bons 

resultados para a classificação de escoamento bifásico, no entanto, a tarefa utilizada 

aqui como base para essa avaliação foi, aparentemente, uma tarefa relativamente 

fácil para as técnicas utilizadas nesse trabalho. No entanto, ao se comparar com os 

resultados apresentados até aqui por outros trabalhos, nos leva a crer ser uma 

alternativa importante a ser considerada. Isso não pode ser concluído plenamente 

pela impossibilidade de comparação, por enquanto, entre as diversas bases de 

dados e condições experimentais. 

 

6.5 Resultados para imagens em versão Escalas de Cinzas  

 

Uma forma comum para reduzir os custos computacionais é se trabalhar com 

imagens em Escala de Cinzas, ao invés do formato RGB. Por isso, foi decidido 

investigar diferenças quanto ao custo computacional e ao desempenho, utilizando-se 

imagens em Escala de Cinzas.  

A VGG-16 implementada utilizando-se a biblioteca Tensorflow não permitia a 

utilização de imagens em Escala de Cinzas sem a utilização de artifícios, e por isso, 

essa arquitetura não foi utilizada nessa investigação. Para se estudar o desempenho 

das Redes Neurais Convolucionais, utilizou-se somente a arquitetura CONV_32x64, 

modificando-se, somente, o formato da entrada .  

Cabe notar que outra vantagem das redes neurais convolucionais, em relação 

à arquitetura MLP, é justamente a capacidade de extrair informação dos canais 

RGB, aumentando somente poucos parâmetros comparados com a Escala de 
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Cinzas. Isso acontece, pois são necessários parâmetros extras somente na camada 

de entrada, depois o formato dos tensores permanece o mesmo para as imagens 

RGB ou Escala de Cinzas, não sendo necessárias mais mudanças na arquitetura. 

Também foram utilizadas versões das arquiteturas MLP_128 e LINEAR com a 

entrada modificada, essas por outro lado, são fortemente impactadas no número de 

parâmetros entre as versões. 

Para demonstrar isso, a Tabela 14 apresenta alguns números de cada 

arquitetura. Enquanto para imagens em Escalas de Cinzas a arquitetura 

CONV_32x64 possui 27.523 parâmetros, vide Tabela 13, para imagens RGB  ela 

possui 28.099 parâmetros. Ou seja, houve somente acréscimo de 2% no número de 

parâmetros, mas aumentou-se em 3 vezes o tamanho da entrada.  

 

Tabela 14 – Número de parâmetros e tamanho dos modelos de redes neurais aplicados as imagens 
na versão Escalas de Cinzas. 

  

Tempo de 

treinamento(s) 

Número de 

parâmetros 

Número de 

parâmetros 

treináveis 

Tamanho do 

modelo (MB) 

CONV_32x64 362,93 27.523 27.523 0,37 

MLP_128 67,77 5.292.547 5.292.547 63,53 

LINEAR 58,21 124.035 124.035 1,50 

Fonte: Autor da dissertação 

 

Para os modelos MLP_128 e LINEAR, no entanto, o número de parâmetros 

aumenta na mesma proporção, em 3 vezes, sobe de 5.292.547 para 15.876.611 na 

arquitetura MLP_128, e de 124.035 para 372.099 na LINEAR.   

A mesma relação se conserva em relação ao tamanho do modelo para 

armazenamento, o tamanho para a arquitetura CONV_32x64 praticamente não é 

alterado, esse valor é obtido tomando a memória ocupada pelo arquivo salvo do 

modelo. Em relação ao tempo de treinamento, observou-se o aumento para a 

CONV_32x64 e a diminuição para as outras duas. Isso pode ser fruto do número de 

camadas ser maior, diminuindo-se a capacidade de processamento computacional 

paralelo, ou se refere a uma flutuação na disponibilidade computacional fornecida 
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pelo Colab no momento do treinamento. Novamente, o tempo de treinamento não é 

o foco desse trabalho, sendo necessário um equipamento e metodologia específica 

para um estudo rigoroso desse valor. Aqui, esses valores são inseridos como 

complemento ao trabalho. 

Dada a comparação anterior, se torna logo evidente, que ao utilizarem-se 

Redes Neurais Convolucionais, a redução das imagens para Escala de Cinzas é 

pouco interessante, uma vez que os ganhos de memória e computacionais são 

insignificantes. Talvez por isso, essa redução não é realizada nas competições de 

visão computacional utilizando CNNs (KRIZHEVSKY; SUTSKEVER; HINTON, 2012) 

(SIMONYAN; ZISSERMAN, 2015). Entretanto, para o caso MLP_128 e LINEAR, os 

ganhos na conversão de RGB para Escala de Cinzas são consideráveis.  

Soma-se a essa discussão, o treinamento e a análise do desempenho 

preditivo dessas arquiteturas. Esses dados podem ser conferidos nas tabelas Tabela 

15, Tabela 16 e Tabela 17 e na Figura 35 em que apresentam-se as matrizes de 

confusão. 

 

Tabela 15 — Resultados arquitetura CONV_32x64 versão Escala de Cinzas. 

 

Precisão Sensibilidade F1-Score Amostras 

Acurácia 

Global 

Incubação 1 1 1 122 0,9913 

Expulsão 0,9643 0,9643 0,9643 28 

 Refil 0,9875 0,9875 0,9875 80 

 Média 0,9839 0,9839 0,9839 230 

 Média Ponderada 0,9913 0,9913 0,9913 230 

 Fonte: Autor da dissertação 
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Tabela 16 — Resultados arquitetura MLP_128 versão Escalas de Cinzas. 

  Precisão Sensibilidade F1-Score Amostras 

Acurácia 

Global 

Incubação 0,9756 0,9836 0,9796 122 0,9043 

Expulsão 0,6667 0,5714 0,6154 28 

 Refil 0,8675 0,9000 0,8834 80 

 Média 0,8366 0,8183 0,8261 230 

 Média Ponderada 0,9004 0,9043 0,9018 230 

       

Fonte: Autor da dissertação 

 

Tabela 17 — Resultados modelo LINEAR versão Escalas de Cinzas. 

  Precisão Sensibilidade F1-Score Amostras 

Acurácia 

Global 

Incubação 0,9680 0,9918 0,9798 122 0,8957 

Expulsão 0,6154 0,5714 0,5926 28 

 Refil 0,8734 0,8625 0,8679 80 

 Média 0,8189 0,8086 0,8134 230 

 Média Ponderada 0,8922 0,8957 0,8937 230 

       

Fonte: Autor da dissertação 

 

Os dados acima mostram que, para a CONV_32x64, ocorre uma leve queda 

no desempenho comparando-se com a versão RGB. Na versão RGB, a arquitetura 

erra somente uma imagem, ou 99,57% de acurácia, enquanto na versão em Escala 

de Cinzas, erra duas, ou 99,13% de acurácia. Já para as arquiteturas MLP_128 e 

LINEAR, essa queda é mais acentuada, por volta de 3 p.p. e 4 p.p. (pontos 

percentuais). 
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Figura 35 —  Matriz de confusão dos modelos CONV_32x64, MLP_128 e LINEAR aplicadas à versão 
Escala de Cinzas, no subconjunto Validação. 

 

Fonte: Autor da dissertação 

 

Novamente, por meio da Figura 35 da matriz de confusão, é observada que o 

principal desafio das redes, em diferentes arquiteturas, é a distinção entre as classes 

Expulsão e Refil, mantendo-se essa, a origem da maior concentração de erros de 

classificação.  

Avaliando-se as curvas de acurácia e custo da Figura 36, nota-se que, para 

as três arquiteturas, há entrada em regime de overfitting por volta da época 25. O 

mesmo não acontece, para a versão RGB, para as arquiteturas MLP_128 e LINEAR, 

sugerindo-se assim, que assim como o aumento no número de imagens no 

subconjunto de treinamento pode funcionar como elemento de regularização, o 

aumento do número de dimensões da imagem, também pode funcionar para este 

fim nessas arquiteturas. As curvas também sugerem que outras técnicas de 

regularização teriam grandes chances de aumentar seus desempenhos. 
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Figura 36 — Gráficos função custo e acurácia da versão Escala de Cinzas 

 

Fonte: Autor da dissertação 

 

Dessas investigações conclui-se que, trabalhar com imagens em Escala de 

Cinzas com CNNs é pouco vantajoso, comparando-se com a utilização de imagens 

RGB. Isto se deve à queda do número de parâmetros, e consequentemente da 

queda de memória de armazenamento necessária, ser muito pequena, próximo a 

2%. No entanto, trabalha-se com um terço da informação, o que gerou uma pequena 

queda na capacidade preditiva. Talvez, em situações mais complexas, e com 

recursos computacionais muito escassos, seja uma redução vantajosa.       

Por outro lado, em relação aos modelos MLP e LINEAR, ocorreu uma 

redução para um terço no número de parâmetros, mas houve uma queda no 

desempenho preditivo de 3 p.p. e 4 p.p., uma relação de ganho-perda mais 

interessante. 
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Essa diferença do impacto em desempenho preditivo sugere outra vantagem 

das CNNs. Ela deve utilizar, de forma mais eficiente, os padrões locais, sendo 

menos dependente de cores. Isso é interessante, pois, para essa base de dados em 

especial, as cores também têm menor impacto em humanos para determinar as 

classes.  

  

6.6 Resultados subconjunto Teste 

 

Foi determinada a seleção da arquitetura VGG_GAP, em seu segundo 

treinamento, como a melhor arquitetura avaliada, como apontado na seção 6.4. 

Assim, pôde-se fazer a avaliação final com o subconjunto Teste. A Tabela 18 e a 

Figura 37 apresentam essa avaliação e a matriz de confusão 

   

Tabela 18 — Resultados arquitetura VGG_GAP no subconjunto Teste 

  Precisão Sensibilidade F1-Score Amostras 

Acurácia 

Global 

Incubação 1 1 1 122 0,9957 

Expulsão 0,9655 1 0,9825 28 

 Refil 1 0,9875 0,9937 80 

 Média 0,9885 0,9958 0,9921 230 

 Média Ponderada 0,9958 0,9957 0,9957 230 

 Fonte: Autor da dissertação 
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Figura 37 — Matriz de confusão VGG_GAP no subconjunto Teste 

 

Fonte: Autor da dissertação 

 

Por meio da Tabela 18 se verifica que em 230 amostras, a arquitetura erra 

somente uma, ou 99,57% de acurácia. Como esperado, ocorreu uma pequena 

queda do desempenho do subconjunto Validação para o Teste. Como pode ser visto 

na matriz de confusão, a imagem errada foi uma troca da classe Incubação por 

Expulsão. A Figura 38 detalha essa amostra classificada erroneamente.  

 

Figura 38 — Predição errada no subconjunto Teste. Primeira coluna, informações da imagem. Segunda coluna, 
imagem. Terceira coluna, saídas da rede neural, após passar pela função softmax. Quarta coluna, gráfico da 

terceira coluna, em verde a classe correta e em vermelho a classe predita.    

 

Fonte: Autor da dissertação 
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Observa-se que a imagem classificada erroneamente é um exemplo incomum 

da classe Refil, na qual a espuma apresenta padrões de bolhas compactadas com 

tamanhos maiores do que o usual, e apresentando, portanto, regiões com menor 

densidade destes objetos (bolhas). Esta modificação morfológica, desta amostra, 

aproxima a imagem a padrões semelhantes ao da fase Expulsão, conforme Figura 

20. Também se notam regiões escurecidas que também estão presentes nas 

imagens da classe Expulsão. Conforme a terceira coluna da Figura 38, e 

interpretando-se os números do Softmax como a confiança da rede na predição, 

conforme seção 5.3,, a rede gerou um resultado de aproximadamente 91% para 

Expulsão e somente 9% Refil. 

Com esse erro, ressalta-se a importância de se aprofundar, em estudos 

futuros, técnicas que ajudem a explicar o funcionamento das redes neurais, 

buscando-se entender o motivo da rede errar essa imagem em especial. Sem isso, 

uma tentativa de melhora poderia ser baseada em tentativas como: um aumento do 

número de exemplos incomuns da classe Refil, aumento da profundidade da rede, 

data augmentation ou alguma outra técnica. Essas técnicas seriam utilizadas por 

tentativa e erro, sem dicas para se saber uma direção a ser tomada. Técnicas como 

os Mapas de Ativação poderiam auxiliar nesse processo. 

Esses resultados permitem uma comparação com outros trabalhos. Com a 

mesma base de dados, mas com outros detalhes metodológicos e outras técnicas 

Fuzzy  e Self-Organizing Maps (DE MESQUITA et al., 2012) (DE MESQUITA et al., 

2018), obtiveram acurácia entre 90% e 93%. Assim, os resultados desse trabalho 

sugerem que as CNNs são uma boa opção para se buscar desempenhos preditivos 

mais elevados. Por outro lado, é preciso se ressaltar que, o uso de CNNs exige 

maior custo computacional, e estando-se dentro do paradigma de aprendizado 

supervisionado, sem a descoberta e extração de características por especialistas, 

essa condição tipicamente exige um número elevado de imagens para treinamento. 

Ou seja, ao se trocar a inteligência humana que tem que encontrar e entender as 

potenciais características relevantes para o problema de classificação com poucas 

imagens, pela inteligência totalmente automatizada para extrai-las, automaticamente 
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detectando padrões frequentes, necessita-se utilizar um número maior de imagens e 

de poder computacional. 

Os trabalhos anteriores com CNN em classificação de escoamento bifásico 

demonstram boa capacidade preditiva, próximo de 99% de acurácia (DU et al., 

2019) (HOBOLD; DA SILVA, 2019). Em ambos, as CNNs erram, proporcionalmente, 

alguns poucos exemplos no subconjunto destinado para avaliação. Assim, os 

resultados dessa seção reforçam esse potencial preditivo.  
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7. CONCLUSÔES E PERSPECTIVAS 

 

O presente trabalho investigou a eficiência e viabilidade de diversas 

configurações e arquiteturas de Redes Neurais Convolucionais (CNNs) para a tarefa 

de classificação de imagens de escoamento bifásico. A classificação se utilizou de 

uma base de dados obtida de um Circuito de Circulação Natural, em experimentos 

nos quais foram gerados ciclos de uma instabilidade de escoamento 

tradicionalmente conhecida por chugging. As etapas do ciclo periódico desta 

instabilidade (Incubação, Expulsão e Refil) foram associadas às imagens obtidas em 

experimentos com medidas concomitantes de temperatura. As redes neurais foram 

utilizadas para identificar estas etapas somente baseando-se nas imagens, que 

foram organizadas em uma base de dados composta de 1152 amostras. Foram 

avaliadas 5 diferentes arquiteturas de CNNs, aplicando-as somente sobre o 

subconjunto de validação. Dentre estas, a arquitetura com melhor desempenho foi 

selecionada para ser aplicada ao subconjunto teste. A arquitetura com melhor 

desempenho foi uma modificação da arquitetura VGG-16 com a adição de uma 

camada de Global Average Pooling e 1024 neurônios na camada Fully-Connected. 

Utilizou-se, como base para este treinamento, do recurso do Transfer Learning, que 

se baseia em uma rede pré-treinada em uma tarefa diferente da original, buscando 

extrair características gerais relevantes, geralmente, o pré-treinamento ocorre em 

uma base de dados muito grande (milhões de imagens), nesse trabalho foi utilizada 

a ImageNet. Obteve-se uma acurácia de 99,56% com um F-Score médio ponderado 

de 0,99. Este resultado equivale ao erro de somente uma única imagem entre as 

230 presentes no subconjunto teste.  

Considerando-se que trabalhos anteriores, utilizando a mesma base de 

dados, obtiveram, como resultado, uma acurácia entre 90% e 93%, as CNNs 

demonstraram serem uma importante opção para se obter desempenho preditivo 

nesse tipo de experimento. Ressalta-se que houve algumas diferenças 

metodológicas importantes na utilização da base de dados na comparação feita 

acima. Por outro lado, as CNNs exigem maior poder computacional e um número 

maior de imagens para o treinamento. Assim, sugerem-se estudos posteriores para 
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investigar o número mínimo de exemplos para treinamento para que, essa rede, 

possa manter essa capacidade preditiva.  

A primeira etapa desse trabalho concentrou-se em investigações exploratórias 

da implementação e utilização das redes neurais, na qual se investigou-se variações 

de arquiteturas e técnicas de treinamento. A evolução desta exploração foi descrita, 

nessa dissertação, apresentando-se diversas constatações e sugestões quanto ao 

melhor procedimento de implementação de uma base de imagens e das ferramentas 

necessárias para o treinamento das Redes Neurais Convolucionais, que, se 

acredita, sejam de valor para estudos futuros. Uma das sugestões que se destaca, 

para estudo futuro, é aumentar o número de classes, adicionando-se padrões de 

imagens de transição entre as etapas do ciclo da instabilidade estudada. Para que 

isso seja viável, sugere-se a expansão da base de imagens com esses padrões de 

escoamento. Outra questão importante, que pode ser explorada em trabalhos 

futuros, é investigar detalhes da própria aquisição de imagens e de condições 

ambientais do próprio experimento, utilizando-se o recurso do Mapeamento de 

Ativação de Classes (CAM) das CNNs. Por fim, seria interessante investigar 

métodos, associados ao CAM ou não, que venham a explicar como ocorrem as 

decisões tomadas pela rede neural, com o intuito de evitar que ela se utilize de  

‘artifícios’ na classificação, e também, com o intuito de se descobrirem novas 

características, destas imagens, que sejam relevantes para a tarefa de classificação. 

Conclui-se, ressaltando-se que as modernas técnicas de Aprendizado 

Profundo (Deep Learning) ainda são pouco exploradas em sua utilização na área de 

termo-hidraúlica. Espera-se que esse trabalho possa contribuir para estimular 

pesquisas nessa interface com a computação, sinalizando avanços interessantes em 

ambas as áreas.  
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