
A área de Inteligência Artificial (IA) tem cada vez mais tomado um papel de 
destaque na sociedade, estando presente em carros autônomos, filmes, 
smartphones etc. Hoje em dia, abordagens bioinspiradas baseadas em redes 
neurais artificiais são as mais populares na área de IA.  Tais redes são modelos 
computacionais compostos de unidades de processamento chamadas de 
neurônios artificiais que são inspiradas no funcionamento do cérebro de 
mamíferos. Normalmente, as redes neurais lidam com dados representados em 
vetores ou matrizes. No entanto, nem todos os problemas podem ser 
representados adequadamente em vetores e matrizes. Atualmente, com a 
introdução da ciência dos dados e da Era de “Big Data”, há uma necessidade 
por métodos de reconhecimento de padrões que lidam com dados formados por 
relações não-lineares. Nesse contexto, uma alternativa considerada são as 
redes complexas (ou grafos) que podem ser usadas para modelar virtualmente 
qualquer problema, especialmente aqueles que possuem grandes volumes de 
dados que aparentam ter relações distintas. Um exemplo natural de rede 
complexa é uma rede social em que os usuários são chamados de nós e as 
relações de amizade entre eles são conhecidas como arestas.  
 
Nesta tese, propomos a combinação de um método de IA (redes neurais) com 
as redes complexas, realizando assim uma generalização da IA.  Desta forma, 
problemas que não podem ser representados adequadamente em matrizes e 
vetores podem ser tratados com a nossa abordagem de redes complexas 
combinada com IA para realizar tarefas de reconhecimento de padrões. Em 
outros casos, problemas e dados podem ser melhor representados e analisados 
através das redes complexas. Esta abordagem pode ser aplicada na solução de 
problemas em áreas como sociologia, medicina, biologia, botânica, 
processamento de linguagem natural etc. No caso da nossa tese, focamos no 
desenvolvimento de técnicas para analisar diferentes tipos de imagens e vídeos. 
Para isso, desenvolvemos um modelo que mapeia uma imagem em uma rede 
complexa, evidenciando as principais características presentes na imagem. 
Assim, o método de IA extrai assinaturas que são capazes de separar imagens 
que contém diferentes informações semânticas. 
 
As técnicas desenvolvidas na tese para análise de imagens foram aplicadas em 
vários problemas reais de diferentes áreas em colaborações com pesquisadores 
parceiros.  Uma dessas aplicações foi no diagnóstico de câncer de próstata por 
meio de imagens de genossensores em parceria com o grupo de polímeros do 
IFSC liderado pelo prof. Osvaldo N. de Oliveira Jr. Nesse problema, nossa 
técnica foi empregada em análise de imagens de microscopia de biossensores 
que foram submetidos a diferentes concentrações do gene do câncer de 
prostata, alcançando um alto desempenho na tarefa de diagnóstico. Esse foi um 
trabalho pioneiro por aplicar técnicas de análise de imagem e IA em imagens de 
unidades sensoriais ao invés de imagens biológicas. Além de câncer de próstata, 
também foi investigado a detecção de Sars-Cov-2 usando imagens de 
biossensores. Em colaboração com um grupo de pesquisa da Universidade de 
Orleans da França, os métodos desenvolvidos também foram aplicados na 
detecção de osteoartrite precoce de joelho por meio de imagens de raio-x. Neste 
caso, os métodos da tese foram capazes de detectar com cerca de 77% de 
acerto se exista ou não um inicio de osteoatrite no joelho de cerca de 688 
pacientes. Outra aplicação foi na análise de imagens de microscopia de folhas 



de Jacarandá Caroba expostas a diferentes concentrações de pulverização de 
fluoreto de potássio.  Uma vez que a estrutura foliar da planta pode refletir as 
condições do ambiente em que ela está, alterações nos padrões de plasticidade 
podem indicar, por exemplo, a qualidade do ar de um determinado lugar. Assim, 
neste estudo, foi investigado a possibilidade de usar essa espécie como um 
biossensor natural de poluentes, identificando a qualidade do ar do ambiente em 
que está localizado a planta e fenômenos como chuvas ácidas em florestas longe 
de regiões industriais. Por meio dessa análise, foi possível verificar que a 
plasticidade foliar da folha sofre alterações quando exposta a poluentes, 
servindo assim como um biossensor natural de poluentes. Além dessas, os 
métodos desenvolvidos na tese também foram utilizados para reconhecimento 
de espécies de peixes e classificação de espécies de plantas baseado em 
análise de textura foliar. Para reconhecimento de espécies de peixes foram 
usados os otólitos que, basicamente, são estruturas localizados no ouvido 
interno dos peixes (labirinto) formadas por cristais de carbonato de cálcio. A 
classificação baseada no otólito é relevante devido à sua composição que é 
resistente ao trato digestivo dos peixes, permitindo que pesquisadores 
identifiquem espécies de peixes em materiais estomacais. Assim, o interesse 
nessa classificação se dá, principalmente, pela sua importância em ciências 
paleontológicas e ecológicas.  Essas aplicações dão um caráter multidisciplinar 
para o trabalho, além de contribuir com outras áreas da ciência e com a 
sociedade na solução de problemas presentes no dia-a-dia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


