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A agricultura digital 4.0 (Agro 4.0) emprega métodos computacionais de alto desempenho e 
soluções inteligentes para processamento de volumes consideráveis de dados visando a 
geração de sistemas de suporte à tomada de decisões do manejo na agropecuária. Os 
rebanhos, principalmente bovinos, têm se beneficiado pouco das tecnologias do Agro 4.0 
em relação as culturas agrícolas. Por isto, o desenvolvimento e teste de algoritmos que 
visem a melhoria da gestão de rebanhos pelo uso de novos sensores, não evasivos, são 
necessários. Novos sensores, como câmeras 3D permitem a agilização de medidas 
morfométricas em animais, facilitando e agilizando a avaliação corporal de rebanho. O 
objetivo deste trabalho foi desenvolver um sistema eletrônico para captura de imagens de 
profundidade e estimativa de medidas de interesse na avaliação corporal em rebanho 
nelore. Uma câmera Intel Realsense d435i foi usada para adquirir imagens de profundidade 
individuais de 24 novilhas Nelores em 11/06/2019. As imagens foram armazenadas em 
formato rostbag e os nomes associados aos brincos dos animais. Um shell script foi usado 
para extrair e organizar os arquivos de texto (CSV) e as imagem de profundidade em png. O 
processamento foi realizado com auxílio do pacote Image Processing Toolbox do Matlab. O 
algoritmo é divido nos seguintes passos: segmentação, seleção de objeto de maior área e 
filtro de media e mediana para suavização. Por fim, recuperação da forma do animal. As 
medições foram realizadas através da ferramenta Distance com a função imdistline que 
exibe a distância em pixel entre dois pontos na imagem. Essas medidas foram convertidas 
posteriormente em centímetros. Os melhores resultados obtidos de correlação entre as 
medidas coletadas de forma manual (fita métrica) e digital (câmera de profundidade) foram: 
Altura de garupa (R2 = 0,77) e altura de cernelha (R2 = 0,71). Apesar da estimativa das 
medidas ainda não estar completamente automatizado, conclui-se que o sistema, em função 
dos indices de correlação satisfatórios, pode contribuir para facilitar o manejo do rebanho.  
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