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RESUMO: Criar modelos precisos de aprendizado de máquina capazes de localizar e
identificar vários objetos em imagens digitais continua sendo um desafio na área de visão
computacional. A utilização de modelos de Deep Learning são o estado da arte na área de
detecção de objetos. Hoje em dia, há diversas bibliotecas que auxiliam na implementação de
modelos que sejam precisos nesta atividade, utilizando-se GPUs para o processamento
dessa massa de dados. A detecção de objetos tem variada aplicabilidade no mercado,
desde carros autônomos a auxílio na interpretação de exames médicos.
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