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RESUMO: Os problemas locomotores em frangos de corte são um desafio para a indústria avícola uma 
vez que há perdas significativas na cadeia produtiva desses animais devido a maturidade dos ossos 
não acompanhar o acelerado crescimento do animal. O objetivo desse trabalho foi o desenvolvimento 
de um software para a extração automática das características biométricas do sistema locomotor de 
frangos de corte com o intuito de facilitar a medição de propriedades de difícil manipulação manual. A 
elaboração do software ocorreu no ambiente GUIDE dentro da plataforma MATLAB® onde realizou-se 
todo o processamento das imagens. Foram utilizadas imagens de ossos da tíbia e do fêmur de frangos 
de corte capturadas por câmeras semiprofissional e de celular com diferentes fundos, preto ou branco, 
e iluminação. Como resultado, o software foi capaz de extrair os valores da área, perímetro e 
comprimento no fundo preto com sucesso. Porém, houve maiores dificuldades na extração dos 
parâmetros morfométricos no fundo branco. Contudo, o software apresentou vantagem com um 
processamento rápido e fácil das imagens. 

 
 

INTRODUÇÃO: Conforme dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos o Brasil se 
mantém em destaque no mercado mundial avícola. O país é o maior exportador de carne de frango do 
mundo com 3,77 milhões de toneladas em 2019 e se encontra em segundo lugar no ranking mundial 
de produção deste produto com 13,8 milhões de toneladas nesse mesmo ano (USDA, 2019). 
Entretanto, há perdas significativas na produção desses animais devido a problemas ósseos que 
reduzem de 3% a 7% a cadeia produtiva de frangos de corte (Castro Junior et al., 2018). 

O mercado avícola tem como objetivo maximizar o crescimento e o peso das aves em um curto 
período de tempo juntamente com sua seleção genética, nutrição e manejo, possibilitando a criação de 
animais precoces com capacidade de atingir tamanho e peso satisfatórios para o abate (Jacob, 2014). 
Porém, este cenário auxilia nas piores propriedades mecânicas dos ossos locomotores dos frangos, 
aumentando a porosidade óssea e fragilidade do esqueleto dos animais (Williams et al., 2004). 

Tal adversidade pode ser exemplificada também por Rath et al. (2000), uma vez que “o osso 
demora mais tempo para atingir a maturidade do que gasta para crescer, ou seja, o desenvolvimento e 
a maturidade do osso não acompanham a taxa de crescimento, resultando em excesso de peso sobre 
ossos imaturos, predispondo a deformidade e fragilidade dos mesmos”.  

Inúmeros estudos foram elaborados para a avaliação dos ossos locomotores com destaque 
para os ossos do fêmur e da tíbia para a medição de características morfométricas como peso, 
comprimento máximo e área da seção transversal dos ossos. Apesar de haver muitos métodos para a 
avaliação das propriedades do sistema locomotor já consolidados na literatura, há grande potencial 
para incorporar características pouco exploradas para estudar o desenvolvimento ósseo das aves que 
atualmente são limitadas pela ausência de equipamentos específicos e pela dificuldade de extração 
manual dessas características (Castro Junior et al., 2018). 

Este trabalho tem como objetivo apresentar o desenvolvimento de um software para a extração 
automática de características biométricas referentes a área, comprimento e perímetro de ossos 
locomotores de frangos de corte utilizando técnicas de visão computacional. Essa abordagem permitirá 
a avaliação mais rápida dos sistemas locomotores de frangos de corte, sendo uma ferramenta em 
potencial para diagnosticar os problemas ósseos dos animais.  
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MATERIAL E MÉTODOS: Este trabalho foi inicialmente baseado no processamento digital de imagens 
elaborado por Castro Junior et al. (2018), com o intuito de, a partir de uma imagem colorida, extrair 
automaticamente as propriedades geométricas de ossos de frango de corte. O processamento digital 
proposto segue de acordo com a Figura 1. 
 

Figura 1. Esquema do processamento digital das imagens 

 
Adaptando o código proposto, foi desenvolvido um software em ambiente GUIDE (Graphical 

User Interface Development Environment), dentro da plataforma MATLAB®. O software foi composto 
por quatro etapas principais, sendo:  

 
1. Abertura de uma imagem colorida;  
2. Transformação da imagem para preto e branco, por dois mecanismos distintos. O primeiro 

corresponde ao método direto que utiliza um limiar de separação de 0.16, enquanto que o segundo 
mecanismo refere-se ao método indireto, que permite ao usuário variar o limiar entre 0 (totalmente 
preto) e 1 (totalmente branco); 

3. Processamento da imagem em preto e branco, com o objetivo de limpar os possíveis ruídos da 
imagem e realizar a segmentação total do osso e do fundo;  

4. Por fim, a extração dos valores de área, perímetro e comprimento dos ossos das imagens 
processadas, tanto em pixels quanto em valores reais (cm e cm²), através de botões desenvolvidos 
no software. 

Para o teste do software, foram utilizadas imagens de ossos da tíbia e do fêmur de frangos de 
corte de diferentes idades, capturadas através de dispositivos fotográficos como câmera 
semiprofissional e câmera de celular. Alterou-se o fundo da imagem para preto e branco e a iluminação 
para a avaliação da aplicabilidade do software.  

 
 

RESULTADOS: A figura 2 apresenta o layout do software desenvolvido em ambiente GUIDE, onde é 
possível observar as imagens colorida, preto e branco e processada do fêmur de uma ave e os botões 
para o processamento e extração das características biométricas do sistema locomotor.  
 

 
Figura 2 – Layout do software desenvolvido em ambiente GUIDE. 
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O método direto de binarização, ou seja, a transformação da imagem colorida para preto e 
branco foi o suficiente para tratar imagens de fundo preto e câmera semiprofissional. O método indireto 
foi eficaz no processamento de imagens de menor qualidade como a de celular.  

Uma maior dificuldade foi observada no processamento de imagens de fundo branco, 
independente da câmera, uma vez que o software não foi capaz de diferenciar o osso do fundo da 
imagem já que estes possuem coloração semelhante. 

Dessa maneira, foi possível perceber que quanto maior a qualidade da imagem e o contraste 
do objeto de interesse com o fundo há maior eficiência na extração das propriedades dos ossos. Por 
outro lado, quanto menor a qualidade das imagens e menor o contraste do objeto com o fundo, menor 
é a eficiência do software na extração das características estudas. Por fim, as vantagens práticas 
associadas ao uso do software referem-se ao processamento mais fácil e rápido comparado ao método 
manual, a viabilidade do acompanhamento passo-a-passo do processamento digital pelo usuário e a 
possibilidade de salvar as imagens e os dados para posterior uso.  

 
 

CONCLUSÕES: Uma vez que o software tem uma aplicação direta na determinação da biometria 
óssea de frangos de corte, essa ferramenta possui grande potencial para o desenvolvimento de novos 
estudos e suas informações têm o propósito de abrir novas possibilidades para futuros pesquisas 
avaliativas do sistema locomotor de frangos de corte, já que este método propõe uma maneira 
automática da extração de propriedades de difícil manipulação manual.  
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