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Apresentação
 
 

 

Desde 2012, a Embrapa Agrossilvipastoril realiza a Jornada Científica da 

Embrapa Agrossilvipasotril (JCEA) para a divulgação de resultados científicos de 

trabalhos desenvolvidos por pesquisadores e estudantes da Embrapa, de 

instituições de ensino e empresas de Mato Grosso. O evento promove o intercâmbio 

de conhecimento entre pesquisadores, estudantes e profissionais de instituições e 

empresas do estado, colocando em discussão temas relevantes para a pesquisa, 

desenvolvimento e inovação no setor agropecuário. Em sua nona edição, realizada 

em 14 de outubro de 2020, a IX JCEA promoveu palestras de pesquisadores que 

abordaram temas importantes para a complementação na formação científica e 

acadêmica de futuros profissionais: a experimentação e a ética na rotina do 

pesquisador e inovação na pesquisa agropecuária. Na presente edição do 

evento em formato online, realizada juntamente com o IV Encontro de Ciências e 

Tecnologias Agrossustentáveis, foram apresentados 49 trabalhos, nas áreas de 

Agronomia, Medicina Veterinária, Zootecnia e Ciências Ambientais. Cabe destacar o 

esforço e dedicação do Comitê de Iniciação Científica (CIC) que, com o apoio de 

vários colegas e setores da Unidade, realizou a IX JCEA e IV ECTA com adaptações 

por conta da pandemia da Covid-19. 
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CLASSIFICANDO ALVOS DE INTERESSE EM CARCAÇAS BOVINAS6 
 

Elton Fernandes dos Santos1*, Laurimar Gonçalves Vendrusculo2, Luciano Bastos Lopes3, 
Rafael dos Santos4, Janderson Ananias de Oliveira4 

 
1*UFMT, Sinop, MT, eltonfernando90@gmail.com; 
2Embrapa Informática Agropecuária, Campinas, SP, laurimar.vendrusculo@embrapa.br; 
3Embrapa Agrossilvipastoril, Sinop, MT, luciano.lopes@embrapa.br; 
4Frigobom, Sinop, MT, rafael_s23@hotmail.com, janderson.oliveira@hotmail.com 
 
A qualidade da carne é influenciada por diversos fatores, como: condições no pré-abate, 
precocidade dos animais, variação entre raças, composição de dieta, entre outros. Alguns 
desses fatores influenciam no acabamento da carcaça, sendo este um dos principais 
parâmetros para avaliação em frigoríficos. No entanto, o fator humano e o fluxo intenso na 
linha de abate podem comprometer a inspeção visual das carcaças. Além disso, a 
subjetividade de método de avaliação atual é, frequentemente, questionada pelos 
produtores, já que há bonificação pela qualidade da carcaça pela indústria. Apesar da 
possibilidade de falhas no processo de classificação, essa gratificação tem sido fundamental 
para incentivar a adoção das boas práticas agropecuárias para bovinos de corte. O objetivo 
desse trabalho foi avaliar a viabilidade do uso de técnicas de processamento de imagens 
para avaliar o acabamento tecidual em carcaças de bovinos no pós-abate. As imagens 
foram coletadas no frigorífico Frigobom, utilizando uma câmera Sony® modelo DSC-H400.  
O processamento das imagens adquiridas foi realizado no laboratório de Geotecnologia 
agroambientais (SIGEO) da Embrapa Agrossilvipastoril, localizada no município de Sinop, 
MT. A primeira etapa foi a pré-segmentação, a qual foi realizada manualmente por meio do 
software para manipulação de imagens Gimp. Esta etapa teve por objetivo a remoção dos 
objetos no fundo da imagem, o algoritmo de agrupamento K-means foi aplicado para a 
identificação de grupos de características similares (clustering). Neste trabalho piloto foram 
definidas quatro classes de interesse, foram elas: tecido cárneo, tecido conjuntivo, tecido 
adiposo e plano de fundo. Usamos critério de parada 0,.4 para acurácia e limite máximo de 
200 interações. Foram avaliadas sete carcaças, classificadas, a priori com mesmo padrão 
de acabamento. Obteve as seguintes percentagens médias e erro, relativo à cobertura 
tecidual: 18,57 4,03% | carne, 36,14 5,95% | conjuntivo 44,28 4,27% | gordura. Embora o 
algoritmo k-means tenha apresentado bom desempenho em classificar os quatros alvos nas 
imagens, planeja-se avaliar técnicas mais sofisticadas para segmentação de imagens. 
 
Palavras-chave: acabamento tecidual, processamento de dados, algoritmo. 
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