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Resumo: Este trabalho apresenta um sistema para classificar objetos usando como critério a sua cor. 
A validação foi feita usando o caso particular de identificação do grau de maturação de um fruto. Um 
Classificador Difuso é o responsável pela análise das informações obtidas por uma câmera digital do 
tipo webcam e pela resposta do sistema sob a forma de indicação visual. 
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INTRODUÇÃO 
 
 Os aspectos visuais sempre 
apresentaram uma grande importância para o 
ser humano. Desde os primórdios, o homem 
sempre se utilizou da visão para avaliar a 
aparência de um alimento e identificar se está 
apropriado para o consumo. Hoje em dia, a 
cor continua sendo um critério de classificação 
para alimentos e produtos. A coloração é o 
atributo de qualidade mais atrativo para o 
consumidor, pois é associada com a 
maturação, frescor e também ao sabor. O 
nível de maturação é uma opção do 
consumidor, pois há quem prefira frutos semi-
maduros, para prolongar o período de 
durabilidade. 
A percepção que temos das cores é resultado 
em parte das propriedades da luz, que atinge 
os nossos olhos, e em parte de processos 
fisiológicos, neurológicos e psicológicos.  
Cada uma das cores do espectro visível pode 
ser obtida pela adição das três componentes 
primárias da luz: o vermelho, o verde e o azul. 
Esta forma de obtenção das cores é 
conhecida como método RGB. Na realidade, 
as cores primárias são derivadas da biologia 
do olho humano que sente o espectro de 
cores usando uma combinação da informação 
vinda de células localizadas no olho. 
Portanto, conclui-se que é possível obter uma 
determinada cor a partir da combinação das 
cores primárias e de decompor uma cor em 
suas componentes primárias. 
O problema a ser resolvido é o de identificar o 
grau de maturação de um fruto através da cor 
de sua casca.  
Em [OLIVEIRA, 2002] caracterizou-se o 
estado de maturação do mamão papaia 
‘golden’ em função da cor. O mamão 

apresenta a característica de mudança 
gradual da cor da casca de verde para 
amarela à medida que o processo de 
maturação avança. Essa mudança gradual e 
de maneira desuniforme dificulta a 
identificação de cada estágio de maturação já 
que depende da interpretação e fadiga do 
observador. 
Optou-se por abordar este problema utilizando 
lógica difusa por permitir processamento 
puramente simbólico, o que reduz bastante a 
dependência em relação a modelos 
matemáticos do problema. A classificação é 
baseada em um conjunto de regras definidas 
por um especialista da área de aplicação do 
sistema. As cores do objeto são obtidas 
através de uma câmera com interface USB 
para posterior tratamento. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Considera-se que é possível identificar uma 
cor a partir de suas componentes primárias 
(RGB). A obtenção das cores primárias é feita 
expondo-se o objeto de estudo a uma webcam 
que retira uma foto. A webcam fornece então 
uma matriz para cada cor primária com as 
dimensões da foto e cujo conteúdo representa 
a intensidade da respectiva cor, como ilustra a 
Figura 1.  
Essas matrizes são utilizadas como entradas, 
que são processadas por um Sistema Lógico 
Fuzzy, que montará as premissas a serem 
procuradas no Banco de Regras. As 
premissas são analisadas pela Máquina de 
Inferência, resultando na classificação do 
objeto analisado, como mostrado na Figura 2.  
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Figura 1 – Arquitetura do classificador. 
 
Vivamus turpis. Vestibulum ut dolor quis orci 
pharetra suscipit. Proin quis augue. Sed vitae 
mi. Pellentesque sapien. Nunc euismod odio 
non turpis. In ligula. Vestibulum aliquam 
consectetuer lorem. Praesent accumsan. 
Integer sed orci eu neque lacinia viverra. 
Nullam egestas lorem consectetuer sem 
vulputate dapibus. Aenean blandit, felis in 
tincidunt tristique, elit tellus convallis justo, vel 
vulputate nisl libero id orci. Cras tempor, ligula 
quis accumsan commodo, nunc justo pharetra 
nisi, at facilisis turpis pede ut lacus. Nunc 
mauris erat, adipiscing et, vulputate 
malesuada, egestas id, massa. Cras id ipsum. 
Donec libero velit, molestie a, auctor sit amet, 
egestas ut, pede. 

 
Figura 2 – Classificador fuzzy. 
 
A Figura 2 mostra que as componentes RGB 
são entregues ao Fusificador para convertê-
las em valores simbólicos. Os valores 
entregues ao fusificador representam a média 
dos valores contidos na matriz de cada cor. 
O sistema difuso desenvolvido apresentou boa 
capacidade de classificação dos frutos 
(superior a 85%).  
 
Os testes realizados indicaram que mudanças 
no tipo das funções de pertinência escolhidas 
alteram significativamente os resultados. 
Dessa forma, com funções do tipo Gaussianas 
as classificações se aproximaram melhor das 
metas esperadas.  
 

A captura de imagens através do Matlab não é 
feita em tempo real, prejudicando o 
desempenho do sistema neste requisito. 
Entretanto, a simplicidade do sistema, 
caracterizada pela utilização de webcam, 
computador apresentando configuração 
popular e sistema operacional em tempo não-
real, permite concluir que o resultado é 
satisfatório. 
 
CONCLUSÃO 
 
A validação foi feita usando o caso particular 
de identificação do grau de maturação de um 
fruto.  
 
O classificador fuzzy apresentou bons 
resultados, com acertos acima de 85%. 
 
É necessário ter como entrada do sistema 
uma imagem de boa qualidade, o que implica 
na escolha correta e precisa do hardware do 
sistema de visão. Erros na configuração 
destes equipamentos, como por exemplo, 
obtenção de imagens escuras ou com 
sombras perturbadoras, foco apropriado, 
magnificação insuficiente, tempo de aquisição 
impróprio e ruídos demasiados podem 
inviabilizar a implementação da aplicação. 
 
A iluminação adequada para o realce das 
características do objeto em estudo é 
necessária, tendo em vista que a maioria dos 
objetos não emite luz própria.  
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