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A identificação individual de animais de produção e a respectiva mensuração/coleta de fenótipos 

nestes indivíduos ao longo de sua vida produtiva, por meio de métodos tradicionais, implicam 

em elevado custo operacional para diferentes setores da indústria. Recentes avanços relacionados 

às metodologias para análise de imagens, impulsionados pela redução de preços do setor de 

hardwares e aumento na capacidade de transferência de dados, culminaram no desenvolvimento 

exponencial de novos projetos vinculados ao campo da Visão Computacional (VC) (Szeliski, 

2011). Avanços estes, que permitem novas abordagens na coleta de informações relacionadas a 

diferentes setores na produção animal. Objetivou-se, neste estudo, implementar modelos 

pertencentes à classe das Redes Neurais Convolucionais (RCN) (Goodfellow et al., 2016) para 

fins de detecção em tempo real de vacas de leite da raça girolando via análise dos padrões de 

coloração destes animais, característica marcante da raça na diferenciação de indivíduos dentro 

de rebanho. Para o desenvolvimento deste estudo, foram utilizadas fotos (N = 250) e vídeos 

provenientes de 10 vacas leiteiras, capturadas via smartphone em uma propriedade no estado de 

Minas Gerais. As imagens foram utilizadas no formato original, sem alterações quanto a 

coloração ou dimensionamento, sendo empregadas para treinamento supervisionado dos 

algoritmos das RNC, visando a identificação dos indivíduos considerados dentro do rebanho. 

Como forma de validação dos resultados obtidos após a execução do algoritmo, utilizou-se dos 

vídeos cedidos dos mesmos animais para avaliação dos resultados durante o processo de 

treinamento de máquina. A linguagem de eleição empregada para implementar os algoritmos das 

RNC foi Python, tendo em vista a flexibilidade de uso e a curva de aprendizado desta ser 

favorável quando comparada a outras possíveis linguagens como C++. Adicionalmente, para 

fins da avaliação de performance desta metodologia em diferentes configurações de hardware, os 

mesmos algoritmos foram implementados em duas máquinas sendo levados em consideração 

apenas a capacidade de processos a serem executados em paralelo, onde a mais potente permitia 

72 processos simultâneos, enquanto a inferior permitia apenas 8 processos. Tomando os 

resultados obtidos no servidor de maior capacidade, altos valores de confiabilidade (>95%) 

foram observados durante a identificação dos animais validados via vídeo monitoramento. 

Considerando o mesmo tempo de processamento, a máquina de menor capacidade apresentou 

diferença de 22% em relação a acurácia comparada ao servidor mais potente. O reconhecimento 

de animais, em tempo real, via métodos de VC, viabiliza a continuidade dos estudos em busca de 

novas aplicações dentro da produção animal. 
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