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Reconhecimento de Bovino Pantaneiro utilizando visão computacional
através da Rede Neural Convolucional: Resultados Premilinares
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Corumbá, Mato Grosso do Sul, Brasil

urbano.abreu@embrapa.br

O bovino Pantaneiro é um Bos taurus taurus, também conhecido como Tucura, que foi introdu-
zido na época da colonização no Bioma Pantanal. Por meio de seleção natural se adaptaram as
peculiaridades regionais e adquiriram grande valor adaptativo. Atualmente, no Mato Grosso do
Sul há dois principais núcleos de conservação in situ com trabalho direcionado a conservação da
raça, são os núcleos de Conservação da fazenda Nhumirim (Embrapa Pantanal) e o Núcleo de
Bovinos Pantaneiros de Aquidauana (NUBOPAN) da Universidade Estadual do Mato Grosso
do Sul (UEMS). A partir de estudos zootécnicos os núcleos buscam, em parceria com produ-
tores, realizar trabalhos de melhoramento genético animal e disponibilizar animais de genética
superior para rebanhos do MS. Foi estimado que existem 8.319 indivı́duos da raça no Pantanal,
sendo categorizada como uma raça vulnerável. A fim de propor um método de identificação
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não invasivo para o reconhecimento dos bovinos, este trabalho utilizou as Redes Neurais Con-
volucionais (CNN), que é uma rede especı́fica para processamento e análise de imagens sendo
assim, uma ferramenta da Visão Computacional. As imagens para formar esse conjunto de da-
dos, foram coletadas junto ao NUBOPAN da UEMS. Foram utilizados 51 bovinos Pantaneiros
de diversas idades, de ambos os sexos. Para a coleta das imagens o experimento contou com a
instalação de um conjunto DVR:MD-1004NS MD-DVR41 da marca MIDI, câmeras com qua-
lidade de imagem de AHD 720p e capacidade de gravação de 1Tb. Os vı́deos coletados foram
armazenados no DVR e posteriormente transferidos para computadores, em seguida, foram ana-
lisados e divididos em 212 vı́deos menores onde ocorreu a extração dos quadros que continham
imagens dos animais para formação do banco de imagens com 27.849 imagens dos bovinos.
Assim, foi criado o banco de imagens RecBov51C em 90:10 para formar uma divisão interna
de treinamento e teste. Foi selecionada a arquitetura Resnet50, como os pesos iniciais da Ima-
geNet para execução da rede. A rede foi executada com fine-tuning de 100 e validação cruzada
de 10 dobras, durante 50 épocas. Os resultados obtidos pela arquitetura Resnet50, no teste, foi
de 99,5534% de acurácia e 0,1507% de desvio padrão. Os resultados mostram que modelos
de arquiteturas utilizados na pesquisa alcançaram ótimos resultados de acerto. Os resultados
indicam que o modelo pode apoiar pesquisadores e pecuaristas no reconhecimento de bovinos
Pantaneiros. Também ficou evidenciado que o modelo de arquitetura de uma rede neural convo-
lucional pode ser aplicado a um sistema de visão computacional para identificação dos animais
seja feita automaticamente.
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