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Resumo
Sistemas automáticos de inspeção ou robôs móveis se beneficiam das técnicas de visão computacional existentes. Neste
trabalho essas técnicas são usadas com o objetivo de segmentar imagens e classificar os segmentos para identificar os
principais elementos de cenas agrícolas. As imagens utilizadas foram adquiridas em pomares de laranjeiras. A segmentação
dessas imagens é feita automaticamente com o algoritmo JSEG. Posteriormente, os segmentos são classificados com o
perceptron multicamadas. São avaliadas diferentes topologias do perceptron multicamadas, cada uma construída para
classificar um tipo de vetor de características. Os resultados mostram que as topologias que usam os vetores de características
extraídos do espaço de cores HSV apresentam melhor desempenho quando comparadas com as demais topologias
testadas. Os algoritmos usados mostraram-se adequados para os objetivos estabelecidos.
Palavras-chave: visão computacional, redes neurais artificiais, histograma, cores.

Introdução
A identificação automática de objetos em uma imagem
digital tem diversas aplicações. Sistemas de visão
computacional podem ser usados, por exemplo, em sistemas
de inspeção ou em robôs móveis. Isto é viabilizado por
algoritmos em que não é necessário o ajuste de muitos
parâmetros. Também, estes algoritmos estão preparados
para trabalhar com vários tipos de imagens, o que favorece
a autonomia do sistema.
A automação agrícola pode se beneficiar dos recursos
oferecidos pela visão computacional, a qual pode ser aplicada
a diferentes tarefas, como, por exemplo, inspeção (Brosnan
& Sun, 2002), classificação de plantas (Tang et al., 2003;
Neto et al., 2003; Steward et al., 2004), estimativa de
produção (Annamalai et al., 2004), colheita automatizada
(Plebe & Grasso, 2001) e guiagem autônoma de máquinas.
A visão computacional, quando usada em ambientes
abertos e não estruturados como na inspeção de lavouras,
exige o uso de algoritmos preparados para tais situações.
Esses algoritmos trabalham com imagens compostas por

objetos complexos, texturas, sombras, brilhos, etc. Vários
algoritmos de segmentação propostos na literatura (Liu
& Zhou, 2004; Chen et al., 2002; Hill, 2002) foram projetados
para processar diversos tipos de imagens, dentre estas,
as originadas em ambientes abertos. A flexibilidade desses
algoritmos é desejada desde que não resulte em segmentações
com baixa qualidade.
Para identificar automaticamente os objetos é
necessário, após a segmentação, classificar os segmentos.
Cada segmento pode ser representado por um vetor de
características. Várias métricas podem fazer parte de um
vetor de características; entretanto, é necessário escolher
um subconjunto destas e avaliar quais descrevem
adequadamente as classes dos segmentos.
O presente trabalho usa o algoritmo de segmentação
JSEG (Deng et al., 1999a) e o perceptron multicamadas
(PMC) para segmentar imagens agrícolas e classificar os
segmentos nas seguintes classes: folhas, frutas, céu, solo
e demais plantas. Foram testadas duas abordagens para a
classificação dos segmentos. Uma utiliza uma rede neural
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artificial (RNA) para classificar os segmentos nas cinco
classes. A outra abordagem utiliza cinco RNA; uma para
classificar cada tipo de segmento. Para esta última abordagem
são avaliados 20 vetores de características. Os vetores
de características de ambas as abordagens são formados
com os histogramas dos canais de cores. Após o treinamento,
os erros quadráticos médios (EQM) obtidos nos testes
das diferentes topologias de RNA indicam qual topologia
é a mais adequada. Os resultados obtidos com a classificação
dos segmentos são usados para criar o mapa de classes
da imagem.
Em função dos resultados experimentais obtidos,
são apresentadas e discutidas as principais conclusões
levantadas neste contexto.

Materiais e Métodos
Materiais
Neste trabalho são usadas imagens de laranjeiras
adquiridas em diferentes dias e horários, durante a época
em que as frutas estavam maduras. A resolução dessas
imagens é de 2.048 × 1.536 pixels. Um conjunto de 658
imagens forma o banco de imagens, que é dividido em
três grupos: um que mostra as árvores desde o solo até o
topo; outro que mostra apenas folhas e frutos; e outro
que mostra as fileiras de árvores, o solo e o céu. Esses
três tipos de imagens são ilustrados pela Figura 1.
O treino das RNA foi realizado com um conjunto
de 9.834 padrões, que foram extraídos dos segmentos.
As RNA foram testadas com um conjunto de 967 padrões.
Os padrões de teste não foram usados no treinamento.
Os algoritmos usados neste trabalho foram
implementados para o ambiente Octave (Eaton et al., 2006).
O Octave é um ambiente para computação numérica que
disponibiliza ao usuário linguagem de programação de
alto nível. Esta linguagem é muito semelhante à usada
pelo Matlab (The MathWorks, Inc.). Alguns dos algoritmos
necessários a este trabalho foram implementados como

módulos do Octave, usando a linguagem C++. As RNA
foram construídas, treinadas e testadas com os módulos
para Octave da biblioteca Fann (Nissen et al., 2006).
Métodos
Neste trabalho é adotada uma estratégia modular
para atingir os objetivos desejados. Primeiro, a imagem
é segmentada com um algoritmo projetado para segmentar
vários tipos de imagens de forma não supervisionada.
O usuário não informa o que deve ser segmentado; somente
a imagem é fornecida ao algoritmo. Depois, a classificação
dos segmentos é feita automaticamente. Entretanto, o
classificador usado necessita de treinamento supervisionado.
Os algoritmos empregados nas duas etapas não dependem
um do outro para funcionar, assim, é possível escolher
outras estratégias de segmentação ou classificação. Essas
duas etapas são unidas pela extração de características
dos segmentos. Então, o trabalho é resumido da seguinte
forma: segmentação das imagens; extração das
características dos segmentos; classificação dos segmentos;
e, por último, geração da imagem com as classes. A Figura
2 ilustra essas etapas para os segmentos que contêm laranjas.

Segmentação da Imagem
Cenas naturais exigem que o algoritmo de segmentação
considere, além da cor, a textura dos objetos, pois imagens
de cenas naturais podem ser formadas por regiões de cor
não homogênea. Imagens com regiões de cor homogênea
podem ser segmentadas usando-se um algoritmo para formar
clusters no espaço de cores (Moreira & Costa, 1996; Comaniciu
& Meer, 1997; Tian & Slaughter, 1998). Uma das maneiras
de segmentar imagens com texturas é considerar a disposição
espacial dos pixels usando técnica de crescimento de região,
em que um critério de homogeneidade é definido e os pixels
que satisfazem esse critério são agrupados à região (Gonzalez
& Wintz, 1987). Além disso, para segmentar imagens com
texturas é importante considerar diferentes escalas das imagens.

Figura 1 Tipos de imagens usadas neste trabalho.
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Figura 2 Etapas de processamento para obter um segmento classificado na classe que representa as laranjas.

Um algoritmo de segmentação adequado para
imagens de cenas naturais em cores e com texturas deve
ser escolhido. Ele deve ser automático, ou seja, não exigir
ajustes dos parâmetros para cada imagem, pois assim
não será necessária a interferência do usuário. Também,
o algoritmo deve considerar as texturas de forma simples.
O algoritmo JSEG foi escolhido pois tem estas características. Os autores do JSEG reportam na literatura da área
que o algoritmo segmenta adequadamente imagens de
cenas naturais.
O algoritmo JSEG segmenta as imagens em três
etapas: quantização do espaço de cores; crescimento de
regiões; e fusão das regiões com cores semelhantes.
Na primeira etapa, o espaço de cores é quantizado
com pouca degradação usando o algoritmo perceptivo de
quantização (Deng et al., 1999b). O objetivo dessa etapa é
definir as regiões da imagem utilizando um mínimo de cores.
Cada cor é associada a uma classe. A imagem original tem
os pixels substituídos pelas classes, o que dá origem ao
mapa de classes que será usado na próxima etapa.
Antes de realizar o crescimento de regiões, a J-imagem
deve ser criada. Os valores dos pixels da J-imagem serão
usados como critério de similaridade pelo algoritmo de
crescimento de região. Os valores dos pixels da J-imagem
são chamados de valores J e são calculados a partir de
uma janela posicionada sobre a imagem quantizada, em
que o valor J a ser calculado é o do pixel no centro da
janela. Para calcular o valor J, primeiro define-se Z como
o conjunto de todos os pontos da imagem quantizada,
então faz-se z = (x, y), com z ∈ Z e m sendo a média de
todos os elementos em Z. O C é o número de classes
obtido na quantização. Então, Z é classificado em C classes.
Os Zi são os elementos de Z que pertencem à classe i,
em que i = 1,..., C; mi são as médias dos elementos em Zi.
O valor J é

J=

S B ( ST − S w )
=
SW
SW

(1)

em que

ST = ∑ || z − m ||2
z∈Z

(2)

e
C

SW = ∑∑ || z − mi ||
i=1 z∈Z

2

(3)

São usados diversos tamanhos de janelas: as maiores
detectam as fronteiras de regiões com texturas, as menores
detectam mudanças de cores e/ou de intensidade da luz.
Cada tamanho de janela está associado a uma escala de
análise da imagem. O conceito de J-imagem, juntamente
com as diversas escalas, viabiliza a segmentação de regiões
com texturas.
As regiões da J-imagem com os menores valores
são chamadas de vales. Os menores valores são encontrados
com uma heurística proposta pelos autores deste algoritmo.
Assim, é possível determinar os pontos iniciais do crescimento
de forma eficiente. Então, o algoritmo agrega as regiões
que são mais semelhantes aos vales. O fim do algoritmo
ocorre quando não há mais pixels para serem agregados
às regiões.
A J-imagem é recalculada para cada uma das novas
regiões com uma janela menor que a usada anteriormente.
Após o uso da menor janela o algoritmo agrupa as regiões
com cores semelhantes.
Este algoritmo necessita de apenas três parâmetros
para funcionar. O primeiro, o limiar do algoritmo de
quantização das cores, está relacionado ao número de
conjuntos em que as cores são agrupadas. O segundo,
número de escalas, influencia como o JSEG trata os detalhes
das imagens. O último parâmetro é o limiar usado pelo
algoritmo que agrupa as regiões com cores semelhantes.
Além desses parâmetros é necessário definir a
resolução espacial das imagens. Como uma das classes
corresponde aos frutos das laranjeiras, faz-se necessário
escolher uma resolução que possibilite ao algoritmo JSEG
separar os frutos dos demais segmentos.
Como a segmentação da imagem é um processo
subjetivo, escolher os parâmetros ótimos é tarefa difícil,
por isso, os parâmetros e a resolução da imagem neste
trabalho são escolhidos manualmente com o auxílio da
inspeção visual das imagens segmentadas. Os parâmetros
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e a resolução que resultam na segmentação das regiões
de folhas, céu, solo, demais plantas e frutos são adotados.
Nesse processo, os frutos determinam os parâmetros e a
resolução, pois estes podem ser os menores objetos que
devem ser segmentados.
O valor escolhido para o limiar da quantização é o
10. A escala inicial é a dois e a final é a um, que correspondem,
respectivamente, às janelas com 17 × 17 pixels e com 9 ×
9 pixels. A resolução espacial das imagens é de 2.048 ×
1.536 pixels. Optou-se por não executar o algoritmo de
fusão de regiões, pois os segmentos serão classificados
posteriormente, o que resultará na fusão dos segmentos
que pertencerem à mesma classe.
Em decorrência da resolução espacial adotada e
da limitação da quantidade de memória do microcomputador
usado neste trabalho é necessário segmentar as imagens
por partes. As imagens são divididas em partes com tamanho
de 512 × 384 pixels. Estas são submetidas ao algoritmo
de segmentação. Os segmentos vizinhos que estão nas
bordas das partes são unidos após a classificação dos
segmentos. Isso evita a formação de segmentos com formas
artificiais.

Classificação Manual dos Segmentos
Após a segmentação foram selecionados 10.801
segmentos de 40 imagens, os quais foram classificados
manualmente com o auxílio de uma interface gráfica, como
mostrado na Figura 3, nas classes: folhas, céu, solo, demais
plantas e frutos. Os segmentos que contêm plantas, que
não são árvores de laranjas, são considerados “demais
plantas”, como, por exemplo, as ervas daninhas que crescem
nos corredores.
Esses segmentos foram separados em dois conjuntos.
O primeiro é o conjunto de treinamento com 9.834
segmentos. O segundo é o conjunto de teste com 967
segmentos. Os conjuntos de teste e de treinamento não
possuem interseção. Os segmentos classificados

manualmente são usados nos treinos e nos testes dos
classificadores.

Extração das Características dos Segmentos
Muitos dos sistemas de visão computacional
necessitam caracterizar imagens ou objetos presentes nestas
imagens. Neste trabalho são usados os objetos segmentados
da imagem e não a imagem como um todo, pois o propósito
é identificar os objetos que compõem a cena. Os objetos
devem ser identificados usando alguma informação contida
nos pixels ou no seu contorno. Para isso, são usadas métricas,
que são calculadas a partir dos pixels do objeto. Os valores
resultantes das métricas são armazenados na forma de
um vetor, denominado vetor de características. As métricas
escolhidas devem descrever as propriedades relevantes
dos objetos para o sistema. Também, os vetores de
características devem discriminar adequadamente as classes
dos objetos no espaço de características, o que resultará
em um classificador mais simples.
O uso das cores como característica é bastante comum
em sistemas de visão computacional agrícolas, pois esta
pode descrever adequadamente os objetos de interesse,
como, por exemplo, as frutas. Exemplos de trabalhos que
usam as cores são: Neto et al. (2003); Steward et al. (2004);
Annamalai et al. (2004); Plebe & Grasso (2001). Também
é possível usar a textura como característica, como no
trabalho de Tang et al. (2003).
A métrica utilizada neste trabalho foi o histograma.
O cálculo do histograma das cores, em que são considerados
os três componentes, é muito custoso, pois a quantidade
de combinações é muito grande (Cheng et al., 2001).
Entretanto, é possível calcular o histograma de cada canal
separadamente, o que é computacionalmente simples. Os
histogramas dos canais são unidos em um vetor de
características. Este vetor não considera a informação de
cor como um todo, mas é adequado para representar o
conteúdo pictórico dos segmentos.

Figura 3 Interface gráfica para selecionar e classificar segmentos.
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O sistema de cores usado no cálculo dos histogramas
pode resultar em vetores de características que definem
adequadamente ou não as classes. Para isso, são avaliados
os vetores de características gerados a partir de diferentes
espaços de cores. Os espaços de cores testados foram o
RGB, RGB normalizado (RGBn) e HSV. Também foram
testados histogramas com 32, 64, 128 e 256 categorias.
Os tipos de vetores de características testados neste
trabalho são os formados pelo(s) histograma(s): do canal
H; dos canais H e S; dos canais H, S e V; dos canais R, G
e B; e dos canais do RGBn.

Classificação Automática dos Segmentos
Em razão da natureza não linear dos vetores de
características adotados é necessário utilizar um
classificador que crie as superfícies de decisões adequadas.
O uso de RNA na classificação de padrões é bastante
comum, pois esta classifica adequadamente padrões
complexos. Além disso, as RNA são conhecidas pela
rápida velocidade de processamento dos dados. Neste
trabalho, a RNA adotada para classificar os segmentos
é o PMC (Haykin, 2001).
Uma RNA com a arquitetura do PMC deve ser treinada
para classificar padrões com o algoritmo adequado. O
backpropagation é um desses algoritmos, que treina
adequadamente RNA destinadas a classificar padrões
complexos, ou seja, padrões que são separados por superfícies
de decisões não triviais ou padrões degradados por ruídos.
Entretanto, a velocidade de treinamento é lenta, pois são
necessárias muitas iterações do algoritmo para a rede
convergir, se a convergência for possível.
Um dos algoritmos derivados do backpropagation
é o iRPROP (Igel & Hüsken, 2000). O iRPROP é um
algoritmo rápido e acurado. Os parâmetros dele são intuitivos
e fáceis de ser ajustados. Por esses motivos e pelo fato de
estar disponível para Octave na forma de um módulo, o
iRPROP é adotado neste trabalho. Essas são as propriedades
mais relevantes para este trabalho; em Igel & Hüsken
(2003) são descritas outras vantagens do algoritmo e o
algoritmo é comparado com outros.
A primeira abordagem para a classificação dos
segmentos utiliza uma RNA em que as entradas são associadas
aos histogramas dos canais do espaço de cores HSV; cada
um dos histogramas tem 256 categorias. Essa rede foi
testada com 60, 70 e 90 neurônios na camada escondida.
A camada de saída tem cinco neurônios; cada um deles é
associado a uma das classes predeterminadas. As camadas
desta RNA são totalmente conectadas.
Todas as topologias de RNA são treinadas com os
padrões de treinamento até o EQM ser menor que 0,0001
ou o número de iterações do algoritmo ser igual a 200.000.
Os padrões de treino são embaralhados antes de cada
treinamento. A função de ativação dos neurônios é a tangente
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hiperbólica com o parâmetro igual a 0,9. Os pesos sinápticos
dos neurônios são iniciados com valores aleatórios. Os
demais parâmetros do algoritmo de treinamento usam os
valores-padrão da biblioteca FANN.
Após os treinos, as topologias são testadas com os
padrões de testes. Assim, garante-se que a topologia
generalize adequadamente as informações apreendidas
no treino.
As RNA usadas na primeira abordagem foram
treinadas três vezes. As RNA que nos testes tiverem o
menor EQM são consideradas mais adequadas que as demais.
Com o objetivo de reduzir a complexidade do
classificador, este foi dividido em cinco. Cada um dos
classificadores é responsável por classificar um tipo de
segmento específico. Essa abordagem foi testada com
diversos vetores de características, já que o treinamento
dessas RNA é mais simples.
Cada tipo de vetor de característica deve ser
classificado por uma RNA de topologia adequada. O número
de neurônios na primeira camada varia de acordo com os
tamanhos dos vetores de características. Por exemplo, o
vetor com os histogramas dos três canais do RGB, em
que cada histograma tem 32 categorias, resulta em um
vetor com 96 elementos e topologia com 96 neurônios na
primeira camada. A segunda camada tem 35 neurônios e
a camada de saída tem um neurônio, que indica se o padrão
pertence ou não à classe. Por isso, são construídas RNA
específicas para classificar cada uma das classes. As camadas
das RNA são totalmente conectadas.
Para facilitar a identificação de cada topologia é
adotada a seguinte notação: as letras que representam os
canais são seguidas do número de categorias do histograma.
Para o exemplo acima temos: RGB-32. No caso do RGB
normalizado, são usadas as letras que representam os canais
juntamente com a letra “n”, que é seguida pelo número
de categorias. Por exemplo: RGBn-32.
O treinamento dessas topologias utiliza os mesmos
parâmetros usados anteriormente, com exceção do número
máximo de iterações do algoritmo, que é igual a 100.000.
Cada uma das diferentes topologias de RNA foi
treinada e testada três vezes. Os testes com os maiores
EQM são desprezados. As topologias escolhidas que
classificam o mesmo tipo de objetos são comparadas. A
topologia com menor EQM é a escolhida. Caso duas
topologias tenham desempenho semelhante, a topologia
com menor número de neurônios é adotada. Com isso,
cinco RNA são escolhidas, cada uma para detectar uma
classe de segmento.
Mapa de classes
Os cinco classificadores escolhidos são usados para
classificar cada segmento. A classe a que o segmento pertence
é determinada comparando-se os valores das saídas de
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cada rede. A rede com o maior valor de saída determina
a classe à qual o segmento pertence. Quando duas redes
retornam o maior valor, o segmento não é classificado.
Se nenhuma das redes classificar o segmento, ou seja, a
saída da RNA foi igual a zero, o segmento não é classificado.
Os resultados obtidos são apresentados na forma de imagem,
em que os pixels recebem valores que representam cada
classe. Essa imagem tem o propósito de ilustrar os resultados
obtidos na classificação.

Resultados e Discussão
Segmentação
O JSEG foi testado inicialmente com imagens com
resolução espacial de 512 × 384 pixels, o que resultou na
segmentação das folhas, céu e solo, como mostrado na
Figura 4. O uso dessa resolução é indicado a sistemas
que não necessitam segmentar detalhes como os frutos.
Como um dos objetivos é segmentar os frutos, então, a
resolução de 2.048 × 1.536 pixels é adotada.

As regiões onde as folhas estavam mais escuras em
função das sombras são separadas das demais folhas em
outro segmento. Os autores do algoritmo também reportam
essa influência das sombras na segmentação da imagem.
A segmentação dessas imagens resulta em maior
número de segmentos. O algoritmo cria segmentos mais
detalhados e também segmenta os frutos das demais regiões.
Os frutos que apresentam vários tons de cores ou manchas
são segmentados em várias partes, pois a etapa final do
algoritmo de segmentação não é executada. A Figura 5
mostra o resultado da segmentação de uma das partes de
uma imagem com 2.048 × 1.536 pixels.
As regiões das fronteiras do céu com as folhas,
onde é possível ver o fundo da imagem entre as folhas e
galhos, são aquelas onde o algoritmo teve maior dificuldade
para definir as fronteiras dos segmentos. As regiões com
muita iluminação ou com pouca iluminção também foram
prejudicadas, pois o sistema de cores CIE-L*a*b* é instável
nessas situações.

Figura 4 Imagem com 512 × 384 pixels segmentada com o JSEG.

Figura 5 Imagem segmentada com o JSEG.

Minerva, 3(2): 189-197

SEGMENTAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE IMAGENS DE LARANJEIRAS...

Classificação dos segmentos
A medida usada para avaliar os resultados dos
treinamentos e dos testes das RNA é o EQM.
Também é observado o número de iterações do
algoritmo de treinamento. Esse valor indica o quão complexo
é o aprendizado, ou seja, o algoritmo de treinamento tem
dificuldade em ajustar os pesos para que o erro seja
minimizado. A quantidade de iterações não indica
necessariamente que o EQM nos testes é baixo ou alto.
As topologias com cinco neurônios na última camada
foram treinadas e testadas. Essas redes atingiram o EQM
menor que 0,0001 antes de o algoritmo de treinamento
atingir o número máximo de iterações. Os resultados dos
testes são apresentados na Tabela 1, em que é possível
observar que essas topologias não generalizam
adequadamente, pois o EQM é elevado.
As RNA treinadas com os vetores de características
extraídos do canal H são as redes que tiveram maior número
de iterações do algoritmo de treinamento.
Como as demais redes treinam em menos iterações,
as redes que usam somente o vetor de características extraído
do histograma do canal H não são adequadas para classificar
os segmentos das classes frutos, folhas, solo e demais
plantas. Algumas RNA treinadas com histogramas com
32 e 64 categorias tiveram comportamento semelhante.
O treinamento das topologias RGB-32 e RGB-64 que
classificam segmentos nas classes folhas e solo alcançou
o número máximo de iterações. As redes RGBn-32 treinadas
para classificar os segmentos em folhas e frutos apresentaram
o mesmo problema.
As topologias mais adequadas para classificar os
segmentos são as que usam os vetores de características
extraídos do espaço de cores HSV. Para classificar a classe
dos frutos, a rede com menor EQM no teste foi a HSV64; para a classe folhas, a HSV-128; para a classe solo, a
HSV-256; para a classe demais plantas, a HS-128; e para
a classe céu, a HS-32. Os resultados dos testes estão na
Tabela 2.

195

Mapa de classes
Os mapas de classes constituem ferramenta adequada
para visualizar o resultado da classificação. Entretanto,
não são adequados para avaliar os classificadores. Como
não há intenção de conhecer todos os objetos
simultaneamente, os EQM dos testes das RNA são mais
adequados para isso.
A Figura 6 mostra um exemplo de mapa de classes
em que é possível visualizar a região de folhas, frutos e
céu. Com a estratégia de dividir a imagem e então segmentála é possível notar algumas das fronteiras artificiais.

Conclusões
Neste trabalho, imagens de cenas agrícolas foram
segmentadas e classificadas. Com isso, foi possível testar
o algoritmo de segmentação JSEG para imagens de
laranjeiras.
O algoritmo gerou os segmentos conforme o esperado,
ou seja, separou os elementos da cena (folhas, frutos, céu
e solo). O uso de classificadores separados para cada tipo
de segmento mostrou-se mais adequado para esse problema,
podendo-se concluir que o uso de RNA modulares pode
ser uma opção para a classificação dos segmentos.
A classificação dos segmentos usando diferentes
tipos de vetores de características possibilitou determinar
quais as métricas mais adequadas para classificar os
segmentos com as RNA adotadas. Foi observado que os
vetores de características extraídos do espaço de cores
HSV apresentaram menor EQM nos testes realizados.
Tanto o JSEG quanto o PCM mostraram-se adequados
para a construção de um sistema de reconhecimento de
imagens de laranjeiras, em que não será necessária a
intervenção do usuário. Os resultados obtidos neste trabalho
serão usados em aplicação de contagem de frutos.
No futuro devem ser avaliados outros algoritmos
de segmentação. Também deve ser construído um único
classificador, o que deve resultar em método mais robusto
para gerar os mapas de classes.

Tabela 1 Menores EQM obtidos nos testes das topologias com cinco neurônios na camada de saída.

Neurônios

Treino 1

Treino 2

Treino 3

60

0,392242

0,376298

0,456225

70

0,379660

0,404654

0,369543

90

0,341351

0,322347

0,362854
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Figura 6 Imagem com os segmentos classificados.

Tabela 2 Menores EQM obtidos no teste de cada topologia.

MSE
H

HS

HSV

RGB

RGBn

Minerva, 3(2): 189-197

Laranjas

Folhas

Solo

Céu

Demais plantas

32

0,079117

0,055898

0,032880

0,006759

0,010898

64

0,110642

0,061823

0,059293

0,004736

0,016785

128

0,141799

0,094724

0,059965

0,007099

0,010150

256

0,126210

0,113552

0,056493

0,006999

0,009831

32

0,063554

0,068381

0,019112

0,004004

0,008003

64

0,063885

0,067278

0,017575

0,005402

0,003904

128

0,055309

0,053761

0,020842

0,004591

0,002837

256

0,056182

0,051813

0,018000

0,006927

0,003665

32

0,042277

0,058757

0,018408

0,005818

0,005178

64

0,038724

0,048902

0,021972

0,008847

0,004872

128

0,055219

0,048096

0,012403

0,008960

0,003878

256

0,054713

0,048764

0,007839

0,008116

0,004623

32

0,047323

0,077881

0,037679

0,009097

0,004940

64

0,048255

0,082303

0,062609

0,008529

0,009348

128

0,054309

0,067587

0,057061

0,010597

0,006327

256

0,062226

0,060036

0,053289

0,012748

0,005780

32

0,073206

0,086487

0,031164

0,007517

0,012263

64

0,085067

0,089019

0,024066

0,007756

0,006864

128

0,072066

0,072449

0,023196

0,009517

0,005171

256

0,069992

0,084036

0,028111

0,006239

0,006653
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