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Resumo: O conceito de “produção animal de precisão” ou, no caso,
“pecuária de precisão”, pode ser interpretado como o uso de tecnologias,
em maior parte, recursos computacionais, para o acompanhamento
individualizado de indicadores fisiológicos, comportamentais e/ou de
produção, entre outros, visando otimizar a produtividade e o retorno
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econômico. A condição corporal em bovinos, mensurada como um escore
em escala – p.ex., entre 1 e 5 para vacas leiteiras –, é um indicador
fisiológico para a determinação da melhor condição física do animal em
cada estágio de sua vida, para que possa alcançar o máximo de seu
potencial. O escore de condição corporal (ECC) é tomado a partir da
inspeção visual e apalpação do animal, contudo, o desenvolvimento de um
protótipo de software, com o uso de técnicas de visão e inteligência
computacionais, permitiu a avaliação e a determinação do ECC em bovinos
por meio da interpretação de fotografias. O protótipo incorporou um
modelo matemático-computacional para “transformar” uma fotografia em
uma curva, resultante de uma função matemática, para compará-la com
curvas padrões da escala do ECC. O uso de visão computacional, por meio
de recuperação de imagem baseada em conteúdo (content-based image
retrieval – CBIR), possibilitou a extração de características da imagem e a
geração da “curva” a partir destas. Apesar dos levantamentos não estarem
concluídos, os estudos para o desenvolvimento deste trabalho sugerem seu
pioneirismo na definição e aplicação de seu modelo. Assim, na atual fase
de execução, é possível afirmar que o procedimento para determinação
automatizado do ECC tem caráter precursor. Como resultados, além da
automação da técnica e do aspecto econômico associado à melhoria no
manejo do rebanho, com a adoção de indicadores como o ECC, existe,
ainda, o impacto social caracterizado pelo aumento da produtividade
alimentos para a sociedade e de insumos para indústria de alimentos que
são de fundamental relevância para a saúde individual e coletiva e para o
bem estar social.
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