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Com objetivo de manter a qualidade da carne o mais próximo possível à preferência do 

consumidor, técnicas para avaliação de maciez de cortes cárneos associadas à avaliação visual, 

têm sido aplicadas em cadeias frigoríficas especializadas. Entretanto, algumas abordagens são 

invasivas e exigem elevada demanda de mão-de-obra e/ou baixa aplicabilidade na linha de 

produção. (Barbon et al., 2017; Lee, B et al., 2019). Assim, o desenvolvimento de tecnologias 

não-invasivas, de alta acurácia e precisão, é necessário para atuar na linha de produção das 

indústrias deste setor. O objetivo deste estudo foi criar um algoritmo capaz de computar, de 

maneira automatizada, a proporção de pixels vermelhos e brancos, relacionando-os 

percentualmente nas áreas correspondentes à gordura intramuscular (GIM, %) da área de olho-

de-lombo (AOL, cm²). Imagens de carcaças de 9.870 animais taurinos (Bos taurus) foram 

cedidas pela empresa canadense AgSights, sem tratamento prévio (todas em formato .JPG), a 

partir da superfície do músculo Longissimus Dorsi. Tais imagens foram obtidas entre a 12ª e 13ª 

vértebras, de animais sem composição racial previamente estabelecida. O método de 

classificação escolhido foi o de processamento de imagens via algoritmos implementados em 

linguagem Python. Inicialmente, dez imagens foram amostradas em cada extremo de uma 

distribuição normal, baseada no nível de marmoreio, como parte de dados compartilhados pela 

empresa parceira. Tais extremos foram renomeados como grupos 'A' e 'Prime', baseados em 

classificação canadense, sendo o primeiro grupo (A) caracterizado por leves traços ou baixo 

nível de gordura intramuscular (GIM), enquanto que o segundo grupamento (Prime), se 

caracteriza por ter GIM abundante e com boa distribuição ao longo de todo o corte. Previamente 

à construção de um pipeline via linguagem Python, regiões contemplando a AOL foram pré-

selecionadas por meio do software GIMP, recortando-se tais imagens e inserindo-se camadas 

alfas na região de interesse. Filtros de cor HSV - (hue, saturation and value) foram ajustados, 

possibilitando a criação de uma máscara bicolor, para posterior mensuração de pixels brancos e 

pretos (Pang et al., 2014). Resultados preliminares, obtidos via análise das imagens 

representativas dos extremos para GIM, sugerem a necessidade de cuidados extras, 

principalmente no que se refere ao controle das fotos capturadas, para que a classificação seja 

coerente com a classificação previamente atribuída aos cortes. No entanto, as imagens analisadas 

obtiveram mensurações conforme sugerido pela classificação canadense. O excesso de brilho em 

algumas fotos, previamente ao tratamento automatizado, acarretou em índices elevados de pixels 

brancos para cortes tipo 'A'. Isso levou a uma superestimação de aproximadamente 54% da GIM 

em carcaças padrão 'A' e, assim como de 800% considerando-se a GIM de carcaças 'Prime'. Em 

conclusão, nossos resultados preliminares demonstraram alto poder preditivo para a 

quantificação de gordura intramuscular, em situações onde imagens não problemáticas quanto a 

questões de luminosidade foram inseridas no pipeline. 
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