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Resumo 

 

O desenvolvimento de métodos de identificação electrónica (RFID) para animais, 

abriu caminho para a criação de sistemas integrados de gestão, englobando 

equipamentos e programas informáticos, direccionados para a produção animal. 

 Esta dissertação procurou avaliar o impacto da instalação de um sistema 

integrado de informação de gestão, de nome PECgest, no funcionamento de explorações 

pecuárias. Foi efectuada uma entrevista antes da instalação do sistema a todos os 

técnicos de seis empresas pecuárias, seleccionadas pela empresa que desenvolveu o 

sistema – explorações piloto. Estas explorações localizam-se no Alentejo, excepto uma 

que se localiza na região da Beira Baixa. Foi feito o acompanhamento de todas as fases 

da instalação deste sistema e uma nova entrevista foi realizada no final de um intervalo 

de utilização de um mês. 

Os resultados mostraram que o sistema, durante o período de estudo, não foi 

inteiramente adoptado em explorações de produção de leite e não foi adoptado em 

explorações de produção de carne. Os resultados obtidos devem-se, ao facto de o 

intervalo de recolha de dados ter sido curto e de, por esse motivo, não terem ocorrido 

eventos que gerassem a informação necessária para o sistema. O sistema revelou ser 

mais complexo de utilizar do que se pensava inicialmente. 

 

Palavras chave 

Pecuária de precisão, Sistemas de Informação, Identificação Electrónica, RFID, Ovigest. 

 

Abstract 

The development of electronic identification (RFID) for animal use opened ways for 

integrated management systems, comprehending hardware and software, to be applied to 

animal production.  

The aim of this dissertation was to evaluate the impact of the introduction of an 

integrated management information system, called PECgest, on the normal operation of 

animal farms. An interview, previous to the system’s instalation, was made to all the 

managers of six animal farms – “pilot farms” – selected by the enterprise that develops the 

PECgest system. These farms are located on the Alentejo Region in Portugal, except for 

one, that is located on the Beira Baixa Region. All the stages of the installation period 

were followed, and after a one month adaptation period a second interview was made.  

The results showed in that period, the system wasn’t completely adopted in milk 

producion farms and wasn’t adopted in meat production farms. These results occurred 
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because over the one month period events that generate the information that feeds 

PECgest, didn’t occur. The system has proved more complex to use than initially hoped. 

 

Key-words 

Precision Animal Farming, information systems, Electronic identification, RFID, Ovigest. 

 

 

Abstract 

 

An information system can be defined as a set of components that allow to retrieve, 

process, store and distribute information (Laudon, 2004). On most sheep farms, especially 

on dairy farms, information is very important. Data such as the milk yield of each animal, 

individual identification numbers, health status, are vital to the good management of the 

farm. As the data volume becomes larger, it is to be expected that with the aid of an 

information system, its gathering becomes much simpler and it becomes easier to use.  

 Electronic identification of cattle usually referred to as RFID (radiofrequency 

identification), has many advantages for farm management. It represents a considerable 

improvement in relation to visual identification of numbers. 

Since the chip’s code is programmed only once, cannot be changed and is unique, 

it can provide an identification code for an animal. A farmer would have more advantages 

if he could use the chip to record information about the animal, as is donne with materials 

in warehouses.  

 Precision livestock farming can be defined as the management of livestock 

production using the principles and technology of process engineering. For other species 

such as cows information systems that allow precision livestock farming, are available. 

However there are few solutions on the market for sheep and most of them are only 

software solutions. 

The development of electronic identification (RFID) for animal use opened ways for 

integrated management systems, to be applied to animal production. In this dissertation 

the impact of the introduction of an integrated management information system, called 

PECgest, on the normal functioning of animal farms was evaluated. PECgest is composed 

of hardware and a software program called Ovigest. The hardware set, at this point, is 

composed of a hand-held reader and an automatic separation device that allow to register 

information later to be downloaded to the PECgest database. The software is called 

Ovigest. 

Ovigest is an advanced management tool. This software program isn’t installed on 

your personal computer. It’s located on an internet server. A user may access his herd’s 
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data from any place with internet access. Ovigest processes the inputs given trough the 

hardware devices and as an out put it provides, and keeps automatically updated, 

productive, reproductive and sanitary parameters as well as a very detailed individual 

chart for each animal. 

In order to evaluate the impact of this system on each farm, without disregarding 

the importance of its context, the Case Study method was used. An interview, previous to 

the system’s installation, was made to all the managers of six animal farms – “pilot farms” 

– selected by the company that developed the PECgest system. These farms are located 

on Alentejo Region in Portugal. All the stages of the installation period were followed, and 

after a one month adaptation period a second interview was made.  

The results showed that, in that period, the system wasn’t completely adopted in 

milk production farms and weren’t adopted at all in meat production farms. These results 

occurred because one month wasn’t time enough for events that generate the information 

that feeds PECgest, to occur. While in a dairy farm it is possible to retrieve a large amount 

of information, since most animals are enclosed in the stables, at least, once a day, in a 

meat production farm the retrieval of data is more difficult.  

In extensive production in some cases the animals are only handled to be identified 

for vaccinations and other sanitary procedures. Also, in a dairy farm there is a larger 

amount of data generated, associated with milk yield. 

The system revealed to be more complex to the user than what was initially 

expected and for that reason the production farms’ autonomy regarding the use of 

PECgest was delayed. This happened because the initial menus on PECreader v1.0 and 

the automatic separation device were too complex. The farm managers weren’t able to 

work with them easily at first, so they continued to register the information with the same 

methods they used before. 

 

Key-words 

Precision Animal Farming, information systems, Electronic identification, RFID, 

Ovigest. 
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1) Introdução 

 

Nas explorações agrícolas e pecuárias, e em especial nas explorações leiteiras de 

ovinos, a informação obtida e acumulada ao longo do tempo é de primordial importância. 

Toda a informação recolhida relativa ao rebanho, como a produção individual de leite de 

cada animal (contrastes leiteiros), o peso de cada borrego à nascença e a determinadas 

idades e os números de identificação, é vital para a boa gestão da exploração e como 

auxiliar de tomadas de decisão. 

O sistema integrado de gestão PECgest é composto por hardware e software que 

torna mais fácil e rápida a recolha de informação. Os equipamentos que o compõem 

permitem registar dados no local, e descarregá-los directamente para a base de dados, 

sobre a qual trabalha o programa de computador Ovigest. O volume de dados necessário 

e/ou disponível nas explorações de ovinos é muito elevado, e assim é de esperar que 

com este sistema se passe a registar mais dados e a utilizar melhor os disponíveis. Com 

a informação relativa a todos os aspectos da vida de cada um dos animais do rebanho, 

deixa de existir uma massa anónima de ovelhas para passar a existir um grupo (ou 

conjunto) de “indivíduos”. 

Tendo presente um grupo de indivíduos em vez de um rebanho o produtor pode 

tomar decisões mais ponderadas que permitirão, a longo prazo, melhorar a genética do 

rebanho, aumentar o efectivo, dispensar mão-de-obra, controlar ao detalhe os gastos com 

cada animal, ou “indivíduo”, melhorar a qualidade dos produtos que coloca no mercado e 

gerir melhor as intervenções veterinárias ou, quem sabe, até lançar novos produtos no 

mercado. 

É de esperar que tarefas que demoravam bastante tempo a completar e que 

tinham que ser cuidadosamente planeadas por necessitarem de acesso a informação 

específica se tornem mais expeditas deixando mais tempo livre para gerir questões de 

pormenor. 

O sistema de informação em causa – o PECgest – engloba software e 

equipamentos, compostos por uma manga automática e um leitor portátil que funcionam 

com identificação electrónica e tradicional. Estes permitem registar a informação no local 

e descarregá-la na base de dados, a que o software Ovigest tem acesso. O Ovigest é um 

programa de computador que trabalha os dados e permite filtrá-los, simplificando assim 

tarefas diárias. Por exemplo, para conferir um rebanho era necessário reunir os animais 

numa manga tradicional e verificar brinco a brinco registando o número de identificação 

que nele consta. Com o sistema PECgest, basta fazer os animais passarem na nova 

manga, que lê a identificação electrónica e confere automaticamente se pertence ao lote 
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de animais ou não. Os animais que, na base de dados, fazem parte do rebanho, mas não 

estão presentes no respectivo grupo, são colocados num grupo de “tresmalhados”. Um ou 

dois trabalhadores apenas podem agora conferir até 900 animais por hora.  

No entanto, também é de esperar alguma resistência inicial da parte dos 

agricultores e operadores. A adaptação ao sistema não é complicada mas exige algum 

tempo e dedicação para aprender a trabalhar com os menus das consolas e com o 

software e até mesmo para que os animais se habituem à passagem na manga 

automática. Além disso, acabará por ocorrer uma reestruturação do funcionamento da 

exploração à medida que as tarefas mais longas e penosas se tornam mais rápidas e 

fáceis, dando espaço a outro tipo de planeamento, pelo que os funcionários mais antigos 

podem personificar resistência à mudança. 

O panorama económico actual levou a que os produtores se vissem obrigados a 

procurar formas de tornar mais eficiente e menos dispendiosa a produção. A melhor 

forma de o fazer é controlar de forma mais eficaz os factores de produção e orientá-los 

para produzir o mesmo gastando menos.  

Os sistemas de informação tendem a aumentar a competitividade das empresas, 

havendo um interesse crescente na sua aplicação ao sector primário, no qual se insere a 

pecuária. Um sistema de informação pode ser definido como um conjunto de 

componentes interrelacionados que podem recolher, processar, armazenar e distribuir 

informação de forma a permitir a tomada de decisões, coordenação e controlo numa 

organização. Adicionalmente os sistemas de informação podem ajudar gestores e 

trabalhadores a analisar problemas, visualizar temas complexos e criar novos produtos e 

serviços e eventualmente a alterar profundamente a forma como fazem negócio. Hoje em 

dia reconhece-se a sua importância na gestão uma vez que a maioria das organizações 

depende deles para sobreviver e prosperar (Laudon, 2004). 

De uma forma simplificada, os sistemas de informação permitem às empresas – 

neste caso, explorações pecuárias – responderem a desafios e problemas da forma mais 

eficaz possível. As explorações pecuárias são organizações que muitas vezes possuem 

extensos registos em papel, como os registos produtivos de cada animal, o que torna 

moroso aceder a conjuntos concretos de dados e complica a sua análise de forma a 

tomar as decisões mais adequadas. A avaliação de todas as alterações provocadas pela 

adopção de um sistema de informação não deve ser feita fora do contexto em que é 

instalado o sistema. Além disso, cada exploração pecuária tem as suas especificidades, 

tornando mais adequado o recurso à análise de casos de estudo. 

Um caso de estudo consiste numa investigação empírica que se centra num 

fenómeno contemporâneo inserido no seu contexto real, especialmente quando as 

fronteiras entre o fenómeno e o contexto não são evidentes (Yin, 2003). A essência de um 
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caso de estudo, a tendência principal, é que nele se procura iluminar uma decisão ou um 

conjunto de decisões: porque foram tomadas, como foram implementadas, e com que 

resultados (Schramm, 1971). 

Este trabalho foi realizado com o objectivo de avaliar o impacto da instalação de 

um sistema de informação de gestão em explorações pecuárias e verificar como é que o 

sistema altera a sua estrutura e funcionamento. Para cumprir este objectivo principal é 

possível definir objectivos mais específicos, entre os quais: acompanhar a instalação do 

sistema de informação de gestão em várias explorações piloto; realizar entrevistas aos 

responsáveis pelas explorações antes e depois da instalação do sistema; compreender 

que mudanças estruturais e funcionais ocorreram nas explorações com a instalação do 

sistema; compreender que factores tiveram maior impacto na adaptação à utilização do 

sistema, quais as limitações do mesmo e no final estabelecer um protocolo para 

instalação de sistemas de informação em explorações pecuárias. 

Para cumprir o objectivo, foi recolhida informação relativa às explorações piloto, 

nas quais o sistema foi testado e foi realizada uma entrevista ao técnico de cada 

exploração seguindo o protocolo estabelecido. Foi feito o acompanhamento da instalação 

da manga, entrega do leitor, e utilização dos mesmos e do software durante um mês, 

durante o qual foram observadas as reacções dos utilizadores e foram tomadas notas 

relativas às dificuldades e limitações que surgiram. Após este intervalo foi realizada uma 

segunda entrevista aos técnicos das explorações.  

Com este processo procurou-se ter acesso, a aspectos particulares do 

funcionamento das explorações, como a sua organização e hierarquia de transmissão de 

informação, e da adaptação ao sistema PECgest. Desta forma procurou-se perceber que 

mudanças ocorriam. Os problemas que se esperava encontrar prendiam-se com a 

adaptação a novas tecnologias, por parte dos trabalhadores mais próximos ao rebanho – 

os pastores – passando o registo de informação no PECgest a depender da 

disponibilidade do técnico. Independentemente de qualquer dificuldade, era esperado que 

o sistema trouxesse benefícios significativos às explorações, mesmo que apenas fossem 

visíveis a longo prazo.  
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2- “Estado da Arte” 

 

2.1- A identificação animal 

 

 A identificação de animais de interesse zootécnico para demonstração de 

propriedade é uma preocupação antiga do Homem. Através dos tempos procurou-se 

sempre um método de identificação mais seguro e mais eficiente, que desse origem a 

menos erros (Fonseca, 1999). 

 Todos os tipos de marcação têm falhas que acabam por dificultar o registo 

individual de dados. Por exemplo, a individualização de um animal através de um código 

alfanumérico origina, por si só, erros de leitura: a leitura de números e letras, a sua 

transcrição para papel, a transposição de dígitos, a sua leitura e a sua transferência para 

uma segunda pessoa que os regista, são situações que contribuem para a ocorrência de 

erros de identificação, o que gera incerteza quanto aos dados registados. Além disso, os 

brincos e os colares podem ser perdidos entre leituras sucessivas: as tatuagens podem 

desbotar, ou ser difíceis de encontrar, sendo adicionada uma segunda tatuagem, que irá 

gerar confusão. Os cortes nas orelhas podem ser danificados por equipamentos, ou por 

outros animais, ou fechar: pessoas diferentes podem interpretá-los de forma diferente. As 

marcas a fogo ou a frio têm um uso muito limitado na identificação individual de animais e 

podem ser alteradas.  

 Qualquer pessoa que tenha trabalhado com animais teve problemas com 

identificação e erros que podem surgir, quer por acidente, quer por design. Por isso, uma 

pessoa que procure dez animais específicos num grupo com elevado número de animais, 

é capaz de encontrar dez animais que, presumivelmente, correspondem a um conjunto de 

números de identificação. O desafio é encontrar esses mesmos dez animais mais tarde e 

repetidamente (Rossing et al, 1999). 

 Ao longo do tempo os proprietários de gado também procuraram aumentar os 

seus rendimentos, seleccionando no rebanho os melhores animais. Enquanto não 

conseguiam registar que animais produziam mais, guiavam-se por aspectos morfológicos. 

Quando o uso de papel e lápis se tornou generalizado e quando havia uma identificação 

individual dos animais, passaram a registar algumas informações individuais. Mas isto 

originava extensos registos em papel, que quanto maiores fossem, menos utilidade 

tinham. 

 As bases de dados evoluíram partindo da ideia de que quando a informação é 

muita, se estiver organizada segundo uma mesma estrutura, é mais fácil de consultar do 

que estando desorganizada. Assim, podemos definir uma base de dados como sendo, um 

conjunto de informações organizadas de forma a obedecer a uma determinada estrutura. 
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 Com o desenvolver de novas tecnologias como os computadores e a Internet, 

passou a ser possível criar bases de dados sem papel e coloca-las on-line. Uma destas 

bases de dados virtuais seria um meio ideal de armazenar informação sobre animais. 

Um sistema de informação resulta da combinação de tecnologia e pessoas. Os 

sistemas de informação de gestão podem ser descritos como sendo respostas 

organizacionais e de gestão para desafios colocados pelo ambiente empresarial, que 

criam mais-valias para a empresa (Laudon, 2004). De facto, estes sistemas ajudam a 

controlar todos os aspectos da vida de uma empresa. Desde os gastos energéticos à 

qualidade do produto final, tudo é passível de ser introduzido sob a forma de informação, 

em bases de dados. Esses dados são depois trabalhados e filtrados por quem de direito 

através de ferramentas de software. Com engenho, é possível aumentar margens de 

lucro sem prejudicar a qualidade de um produto, ou lançar para o mercado um novo 

produto que apela ao consumidor.  

Os sistemas de informação de gestão são, hoje em dia, utilizados em todos os 

sectores da indústria. O aspecto mais relevante para a disseminação da sua utilização é 

funcionarem como um facilitador da transmissão e gestão de informação (Laudon, 2004). 

Qualquer informação que nele entre está disponível de imediato para os níveis com 

acesso a ela, o que permite que seja propagada ao longo da pirâmide empresarial. Desta 

forma, a informação relevante chega aos indivíduos, ou departamentos, que tomam as 

decisões de forma mais fiável e eficaz. Tomando a perspectiva da produção, estes 

sistemas permitem gerir produção e stocks, bem como a qualidade dos mesmos. Uma 

exploração pecuária pode ser comparada em muitos aspectos a uma fábrica na qual a 

maquinaria é parcialmente substituída por seres vivos.  

Nos anos 50 a exploração de gado de leite tornou-se mais complexa porque o 

tamanho dos efectivos estava a aumentar e as salas de ordenha e alimentação estavam a 

ser automatizadas. Este aumento no tamanho dos rebanhos dificultou ao técnico o registo 

da informação para um animal em particular e a atribuição da informação individual 

sempre ao animal correcto, sem erros. Os sistemas de identificação automáticos podem 

ajudar o técnico a gerir melhor a exploração, tornando o registo de informação individual 

mais simples e expedito (Rossing, 1999). 

No final dos anos 60, institutos de investigação no Reino Unido, Alemanha, 

Holanda e Estados Unidos da América começaram a desenvolver protótipos de sistemas 

de identificação animal (Rossing, 1999), uma vez que, na pecuária, o gestor terá mais 

benefícios de um sistema de identificação e monitorização do que de um sistema de 

identificação apenas. Surgem então tentativas orientadas de criar sistemas de informação 

para produção animal.  
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Rossing (1999) debruçou-se sobre vários sistemas desenvolvidos em diferentes 

locais e refere que, no Reino Unido, no início dos anos 70, John Bridle do National 

Institute of Agricultural Engineering em Silsoe desenvolveu um sistema que foi testado 

numa exploração piloto e que, na Holanda, em simultâneo, o Technical and Physical 

Engineering Research Institute (TFDL) e o Institute of Agricultural Engineering (IMAG) em 

Wageningen desenvolveram um sistema de identificação automática (Ploegaert). Os 

resultados destes dois primeiros sistemas foram apresentados na Holanda em Abril de 

1976, no simpósio “Sistemas de identificação de bovinos e as suas aplicações” e explica 

que estes primeiros sistemas eram passivos, ou seja, os identificadores não tinham fonte 

de energia própria – baterias. 

Rossing (1999), refere ainda que na Holanda, em 1976, a firma DACA, fabricou o 

sistema Ploegaert e instalou comercialmente o primeiro sistema de controlo 

computorizado da alimentação. Depois do sucesso deste sistema várias empresas 

desenvolveram sistemas semelhantes. A NEDAP, que também é uma empresa 

Holandesa, começou em 1977 e vendeu mais de dois milhões de “transponders” em todo 

o mundo nos últimos 20 anos. 

Além destes sistemas, Rossing (1999) refere ainda que, segundo Holm et al 

(1976), nos Estados Unidos, no Los Álamos Scientific Laboratories, foi desenvolvido um 

sistema de identificação passivo com monitorização da temperatura, que consistia de um 

implante subcutâneo que podia ser activado remotamente e transmitir a temperatura e a 

identificação do animal para um aparelho receptor (este sistema, apesar de testado em 

explorações piloto, nunca o foi comercialmente), e que segundo Artmann (1976), na 

Alemanha, em Braunschweig, foi desenvolvido e posto em prática um sistema para 

identificação e fornecimento de alimento, criado no Institut für Betriebstechnik der FAL. 

Eradus e Jansen (1999) referem que, de acordo com Rossing et al (1983), uma 

das primeiras aplicações para um sistema de informação com recurso a identificação 

electrónica foi a medição da actividade física do gado bovino leiteiro, de forma a detectar 

o cio. Refere ainda que de acordo com Schlünsen et al (1987), também se procurou 

registar produção de leite, temperatura do leite, condutividade eléctrica do leite e ritmo 

cardíaco para tentar melhorar a detecção do estro. 

Com o surgir de projectos de identificação animal com recurso a identificação 

electrónica em diversos países como o Canadá e os Estados Unidos da América (N.A.I.S. 

– National Animal Identification System), um grupo de países da União Europeia também 

reuniu esforços para a criação de um sistema de identificação que funcionasse com a 

tecnologia RFID, dando início ao projecto IDEA (IDentificacion Eletronique des Animaux). 

Este projecto foi dividido em dez subprojectos distribuídos por seis países 

Europeus e compreende a aplicação de identificadores electrónicos em diferentes 
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condições, como diferentes espécies e raças (bovinos, ovinos e caprinos), diferentes tipos 

de exploração (ex. extensivo, intensivo), sendo movimentados diferentemente 

(internamente na UE e externamente à UE), e sob diferentes condições climáticas e de 

abate, incluindo extremos em temperaturas entre o norte e o sul do continente europeu. 

(I.N.G.A., disponível em: http://www.inga.min-agricultura.pt/publica/boletim/artigo12.html , 

2008) 

Esta evolução dos sistemas de identificação e informação foi acompanhada pela 

evolução dos métodos de identificação electrónica. As “caixas negras” electrónicas 

(primeira geração) estavam acopladas a coleiras e colocadas no pescoço. Mais tarde, o 

avanço da miniaturização da electrónica permitiu o desenvolvimento de pequeníssimos 

““transponders””, que podiam ser injectados sob a pele (segunda geração). Além disso o 

preço tem vindo a baixar. Por causa dos muitos benefícios logísticos e tácticos da 

identificação electrónica animal, um mercado mundial poderia surgir para esta aplicação, 

sobretudo para a pecuária, mas também para animais de estimação e de zoológico.  

A terceira geração inclui a possibilidade de armazenar o historial médico do animal 

e tecnologias com sensores para fazer a monitorização automática da saúde e 

performance do animal. Além disso, “transponders” avançados de terceira geração 

também podem ter um protocolo de autenticação para prevenir a cópia fraudulenta dos 

códigos dos “transponders” (Rossing et al, 1999). 

Eradus e Jansen (1999) referem que, de acordo com Artmann (1993), a 

identificação electrónica de gado traz muitas vantagens para a gestão agropecuária, 

como a eliminação de custos de mão-de-obra e traz, de acordo com Austin (1995) e com 

Geers et al (1997), o decréscimo de leituras incorrectas de 6% para 0,1%, representando 

uma melhoria significativa em relação à identificação visual de códigos. Eradus e Jansen 

(1999), referem ainda que, de acordo com Bockish (1990), a identificação electrónica 

também facilita a automatização e combina a vantagem do sistema extensivo 

convencional (liberdade relativa para os animais) com as vantagens da estabulação 

permanente (controlo de animais individuais). Para além da redução dos erros de leitura, 

este tipo de identificação permite o registo de dados relativos a cada animal de forma 

eficiente. 

Os sistemas de identificação electrónica animal são a tecnologia chave para a 

automatização dos processos. A sua implementação está direccionada para a melhoria 

da qualidade, economia e ou impacto ambiental da produção animal. Representa 

despesas, mas pode ser bem sucedida (Artmann, 1999). 

Com a sofisticação dos sistemas de identificação, foram surgindo em Portugal, 

sistemas de informação de gestão simples, normalmente apenas com software que já 

permitia registar a informação de cada animal de uma forma organizada, sendo mais fácil 
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de aceder do que em formato papel ou ficheiro de Excel. A Softimbra, empresa de 

software sedeada em Coimbra criou vários programas com o intuito de ajudar o produtor 

no seu trabalho diário de registo de dados. Entre esses programas encontra-se o WinOv-

Milk, programa especializado para a gestão de ovinos de leite (Softimbra, disponível em: 

http://www.softimbra.pt/ consultado em 2008). 

Neste sector, onde o gestor não dispunha de meios para avaliar indivíduo a 

indivíduo de forma prática, o rebanho acabava por ser gerido como uma unidade. Os 

dados produtivos, quando recolhidos, eram-no de forma limitada. A informação essencial 

era registada em papel, muitas vezes em fichas individuais, o que tornava difícil reuni-la e 

avalia-la. Mas sempre houve interesse por parte do produtor em saber quais os animais 

que eram mais produtivos, dentro do rebanho, para que tivessem melhor maneio e para 

ficarem com os seus descendentes para substituição.  

Os sistemas integrados de gestão pecuária, também conhecidos como “pecuária 

de precisão”, permitem que os animais sejam geridos como indivíduos, em vez de 

membros de uma massa anónima. A pecuária de precisão trata a produção animal como 

uma série de processos inter-relacionados numa rede complexa. Assim, para 

funcionarem, estes sistemas dependem da monitorização automática dos animais e dos 

processos físicos com eles relacionados. A implementação da maioria destes sistemas é 

precedida da identificação electrónica de cada animal e implica custos que podem ser 

elevados, só se justificando quando é economicamente compensatório (Wathes et al, 

2008). 

Processos como o crescimento animal, a produção de leite, a produção de ovos, a 

evolução e controlo de algumas doenças endémicas, aspectos do comportamento animal 

e o ambiente físico das instalações pecuárias, como a temperatura e as emissões de 

gases poluentes como a amónia, são adequados para a pecuária de precisão por serem 

monitorizáveis sem prejudicar a saúde e bem-estar animal (Wathes et al, 2008). 

O facto de estarem incluídos animais nestes sistemas distingue a pecuária de 

precisão de outras aplicações modernas de controlo como, por exemplo, a agricultura de 

precisão. Da perspectiva do técnico o animal gera os processos mais importantes, que 

têm que ser medidos directamente e de forma continuada. Estes incluem sinais, 

comportamentais e produtivos como o peso vivo, a alimentação e o movimento (Wathes 

et al, 2008). 

Hoje em dia, várias empresas apresentam soluções para identificação animal, 

software e até mesmo sistemas integrados de gestão de efectivos.  

A Allflex é essencialmente uma empresa que comercializa diversos tipos de 

identificação animal, como brincos tradicionais, coleiras e brincos com chip (Alflex, 
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disponível em: http://www.allflex.com.br/pt/identificacao-

animal/manejo.php?pri=Iden&sec= Mane consultado em 2008). 

A Rumitag coloca no mercado chips para identificação animal. Fornece bolos, 

brincos e chips injectáveis, bem como os equipamentos necessários para aplicação e 

leitura dos mesmos. Tem no mercado um leitor portátil com menu programável, bastante 

limitado, mas não fornece nenhuma solução completa de gestão (Rumitag, disponível em: 

http://www.rumitag.com/pt/seccion_ganadera/listado_productos_inc.php, consultado em 

2008). 

A DeLaval destaca-se por ter já no mercado um largo leque de equipamentos 

passíveis de serem integrados com o seu software, sempre dirigidos para gado bovino. 

Com tecnologia de ponta, comercializam entre outros produtos, máquinas-robot de 

ordenha voluntária, balanças automáticas, comedouros automáticos que dispensam 

apenas a quantidade programada para cada animal, milk-meters e software de gestão 

integrado com a maquinaria que permite aceder ao mais pequeno pormenor permitindo a 

gestão e planeamento a médio e longo prazo (DeLaval, disponível em: http://www.delaval-

us.com/Products/default.htm, consultado em 2008). 

A Afimilk apresenta um vasto leque de soluções para ovinos, caprinos e bovinos, 

apesar de serem as soluções para bovinos leiteiros as mais completas e desenvolvidas. 

Os seus equipamentos, à semelhança da DeLaval, são também associados a software de 

gestão (Afimilk, disponível em: http://www.afimilk.com/, consultado em 2008). 

A ISAGRI é uma empresa Francesa que lidera o mercado europeu no que diz 

respeito a software agrário. Estão também instalados em Portugal, fornecendo também 

aqui assistência técnica e formação. Para o sector da pecuária apresenta vários 

programas, entre os quais se encontra o ISAOVINOS (ISAGRI, disponível em: 

http://www.isagri-portugal.com/index.html, consultado em 2008). 

Em Portugal, empresas como a Softimbra foram pioneiras no desenvolvimento de 

soluções de software para pecuária de precisão, além de softwares para gestão agrícola. 

Têm no mercado programas para a gestão de efectivos de bovinos e de ovinos. Para 

bovinos têm inclusivamente programas distintos para a produção de carne e leite, mas 

para ovinos apenas têm um programa dirigido para a produção de leite. Estes programas 

são comercializados individualmente ou integrados em pacotes de software que permitem 

cobrir os vários aspectos do funcionamento de uma empresa. Por exemplo, o pacote 

“médio”, no sector da ovinicultura inclui o WinOv-Milk 1.2 Standard, o WinCaprOv 1.00, o 

Win Arrac e o Gestiagro (Softimbra, disponível em: 

http://www.softimbra.pt/site/P02.asp?pid= SoftwareDetalhe&sid=18, consultado em 2008). 

Tanto as soluções da ISAGRI como as da Softimbra, são apenas de software. 

Apesar de constituírem uma inovação, não são sistemas integrados de gestão, uma vez 
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que não têm equipamentos associados. A identificação do animal continua a ser feita 

através da leitura de um código alfanumérico, o que permite que se cometam erros de 

leitura, e a informação é registada em papel sendo mais tarde inserida no programa de 

software. O sistema PECgest funciona com identificação electrónica e disponibiliza 

equipamentos que facilitam a recolha de dados no local. Com o leitor portátil ou a manga 

de separação automática, a informação registada é directamente associada ao número de 

identificação electrónica e gravada, sendo mais tarde descarregada na base de dados do 

Ovigest.   

Os objectivos de qualquer sistema integrado deste tipo passam por permitir o 

controlo total sobre os factores de produção e manter ou melhorar a qualidade do produto 

o que, nas mãos de um bom gestor, se traduz em aumento de rentabilidade. Também o 

controlo e erradicação de doenças e controlo de fraudes podem ser auxiliados por estes 

sistemas, que ao associarem a identificação de um animal aos seus dados produtivos, 

reprodutivos e sanitários melhoram a rastreabilidade do produto final. 

 

2.2- A identificação electrónica - RFID  

 

Os animais podem ser identificados individualmente aplicando um chip (RFID- 

Radio Frequency Identification) e usando um aparelho de leitura que leia o código único 

armazenado no chip (Hanton, 1974; Hurst et al, 1983; Kuip, 1987; Merks e Lambooij, 

1990). O chip é passivo, o que significa que não possui fonte de energia própria. É 

activado pelo leitor. Pela sua pequena dimensão, e por não ser necessário o contacto 

físico entre chip e leitor, o chip pode ser injectado sob a pele (Lambooij, 1991). Desta 

forma não prejudica o animal e não se degrada. É muito resistente a fraude e pode 

também ser incorporado num brinco ou num bolo ruminal (Kampers et al, 1999). 

Quando se acciona o “transciever” (leitor), este cria um campo de energia. O 

“transponder” (chip) recebe essa energia quando a sua antena se encontra dentro desse 

campo. O chip usa essa energia para alimentar um circuito integrado que fica ligado à 

antena. O circuito integrado cria então um sinal com características específicas, que inclui 

os seus dados de identificação, e transmite esses dados através da mesma antena 

utilizada para receber energia. O sinal é recebido pelo “transciever” (leitor) que o 

interpreta e envia para um display, computador ou outro aparelho. Existe também a 

possibilidade de armazenar os dados, por exemplo num cartão de memória (Alflex, 

disponível em: http://www.allflex.com.br/pt/identificacao-

animal/manejo.php?pri=Iden&sec=Mane, consultado em 2008). 
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No caso da identificação de animais, é necessário cruzar os dados recolhidos com 

uma base de dados para aceder ao conjunto completo de dados referentes àquele 

animal.  

Inicialmente vários fabricantes desenvolveram sistemas de identificação baseados 

no conceito de um “transponder” passivo combinado com um leitor que o activa. 

Infelizmente estes sistemas não eram intercambiáveis, ou seja, um leitor de um 

determinado fabricante não lia o “transponder” de outro fabricante. Esta situação só 

permitia que a identificação por radiofrequência fosse usada em aplicações bem definidas 

de pequena escala como jardins zoológicos. Para a RFID ser aplicada em grande escala 

era necessária normalização.  

Em 1991 a International Standards Organization (ISO) iniciou um projecto com 

este objectivo (Kampers et al, 1999). A ISO é uma organização internacional que se 

dedica à criação e emissão de normas procedimentos e regulamentações que, não tendo 

a força de lei, funcionam como molde para que cada membro possa desenvolver os seus 

próprios padrões. Agências reguladoras podem adoptar normas e padrões ISO, sem 

modificações ou adaptados às condições locais. Como resultado esses padrões tornam-

se internacionalmente compatíveis, consistentes e claros. Para possibilitar a leitura de 

qualquer “transponder” por qualquer leitor, o standard tem que definir a estrutura da 

informação programada no “transponder”. Além disso deve ser especificado como é que o 

“transponder” e o leitor comunicam para transmitir correctamente a informação do 

“transponder” para o leitor (Kampers et al, 1999). 

De acordo com Rossing (1999), a ISO apresentou, em 1996 dois standards: ISO 

11874 para a estrutura do código de 64 bit e a ISO 11785 para o protocolo de 

interrogação combinado FDX/HDX, funcionando a 134,2 kHz (Eradus, 1993, 1998; Eradus 

e Rossing, 1994). O “transponder”, standardizado pela ISO 11784 e pela ISO 11785 é 

apenas de leitura e tem capacidade limitada. Tem 64bits de armazenamento útil e é 

geralmente programado pelo fabricante. O utilizador não pode alterar estes bits, nem 

adicionar informação ao “transponder” (Kampers, Rossing e Eradus, 1999). 

A mensagem é dividida em diferentes secções: para identificação de erros, para 

garantir que a mensagem foi lida correctamente, e outras secções que ficam reservadas 

para uso futuro. A norma ISO 11784 também especifica que é responsabilidade de cada 

país, assegurar-se de que cada “transponder” carrega um código único dentro daquele 

país e aconselha cada país a manter uma base de dados contendo informações sobre 

todos os números emitidos e os animais a eles associados. 
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Quadro 1- Divisão do código de bits gravado nos “transponders” (adaptado de 

http://www.allflex.com.br/pt/identificacao-animal/manejo.php?pri=Iden&sec=Mane) 

Bit nº Bits 

totais 

Conteúdo do bloco Combinações 

1 1 Diferencia os “transponders” para uso animal (=1) 

e não animal (=0) 

2 

2-15 14 Espaço reservado para uso futuro 16.384 

16 1 Uso do bloco anterior sim (=1), não (=0) 2 

17-26 10 Código do país ou do fabricante, segundo norma 

ISO 3166 

1.024 

27-64 38 Possíveis combinações para códigos de 

identificação nacional 

274.877.906.

944 

 

Existe no mercado uma grande variedade de “transponders”. No entanto, todos 

pertencem a um de dois tipos, full duplex (FDX) e half duplex (HDX). Os chips do tipo 

FDX e o leitor comunicam em simultâneo. A antena do leitor emite energia, que quando é 

captada pelo chip o activa. O leitor recebe a emissão do chip ao mesmo tempo que emite, 

o que torna a comunicação mais rápida. Os chips do tipo HDX não têm essa capacidade, 

emitindo apenas depois da emissão do leitor, o que torna a comunicação mais lenta. No 

entanto, a distância de leitura é menor no tipo FDX do que no HDX. Todos os 

“transponders” contêm um circuito integrado (microchip), mas podem ser muito diferentes 

em complexidade e performance.  

A gravação dos números dos “transponders” pode ser feita de duas maneiras, 

conhecidas como OTP e Read Only. OTP (One Time Programmable), significa que o 

“transponder” sai “virgem” da fábrica, podendo-se escolher os números que nele serão 

gravados. Num ambiente onde se aplica a norma ISO 11784, o fabricante ou outra 

entidade credenciada para tal, escolhe a sequência que será gravada em cada 

“transponder”, respeitando as regras de divisão de bits descritas na norma, assim como a 

unicidade desse número. Uma vez feita a gravação o “transponder” é bloqueado e não 

aceita mais mudanças. Este método grava números únicos, mas aleatoriamente, o que 

significa que não há sequências de números a sair das máquinas. A gravação é Read 

Only, quando o “transponder” sai dá fábrica com os números gravados. A fábrica é 

responsável pela unicidade do código e deve respeitar as normas ISO (Alflex, disponível 

em: http://www.allflex.com.br/pt/identificacao-animal/manejo.php?pri=Iden&sec=Mane, 

consultado em 2008). 

O “transponder” pode ser colocado no animal de diversas formas: marca auricular, 

bolo reticular, chip subcutâneo, coleira ou banda em torno do pé.  
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O bolo reticular é uma cápsula de cerâmica que contém um micro-chip no seu 

interior. Aplica-se por via oral em ruminantes (bovinos, ovinos, caprinos e bubalinos) e 

aloja-se no retículo destes animais, permitindo assim a sua identificação para toda a vida. 

O bolo é introduzido com um aplicador de alumínio no início do tracto digestivo. De 

acordo com a Rumitag, um fabricante de chips para identificação animal, este chip pode 

ser aplicado em bovinos, caprinos e ovinos, sendo que nos ovinos é possível introduzir o 

bolo definitivo aos 25kg de peso vivo (4 a 5 meses de idade) e nos bovinos aos 30kg de 

peso vivo (praticamente desde o seu nascimento). O bolo só pode ser removido 

cirurgicamente, sendo irrisória a taxa de perda. Não está acessível à mão humana e não 

é alterável. Não causa distúrbios digestivos e não perturba o crescimento normal dos 

animais. É facilmente recuperável no abate o que melhora a rastreabilidade e ajuda a 

prevenir fraude. No entanto apenas com um leitor se pode verificar o número do animal, 

uma vez que não permite a identificação visual (Rumitag, disponível em: 

http://www.rumitag.com/pt/seccion_ganadera/listado_productos_inc.php, consultado em 

2008). 

As marcas auriculares, ou brincos, são compostos por uma parte macho e uma 

fêmea, que encaixam. São de leitura fácil, retirados facilmente na altura do abate e 

permitem a identificação visual, mas o nível de perdas é superior ao encontrado, por 

exemplo, nos bolos reticulares. A unidade é mais barata, permite a identificação visual e 

pode ser aplicada em certos monogástricos como os suínos. No entanto, está ao alcance 

da mão humana e portanto mais sujeito a fraude do que o bolo reticular. No abate é fácil 

de recuperar mas é comum perder-se ao longo da linha de abate ou estragar-se deixando 

de estar legível (Alflex, disponível em: http://www.allflex.com.br/pt/identificacao-

animal/manejo.php?pri=Iden&sec=Mane,  consultado em 2008).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1 – Bolo Reticular – cápsula de 
cerâmica contendo um chip. 
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2.3- Descrição do Sistema PECgest 

 

O projecto IDEA, desenvolvido para testar o desempenho de diferentes 

“transponders” em várias espécies, tipos de produção e climas, despertou o interesse do 

gestor do grupo FERTIPRADO, nas potenciais aplicações da identificação electrónica. A 

PECplus surge então, com o apoio da Iniciativa NEOTEC, que apoia a formação de 

empresas de base tecnológica com potencial de crescimento. A PECplus irá entrar no 

mercado com o sistema de gestão integrada PECgest, para gestão de efectivos de 

ovinos, que está presentemente a ser testado em várias explorações piloto localizadas na 

área de influência do grupo LEADER. O grupo LEADER resulta da união de várias 

empresas de acção local, e apoia projectos que tragam potenciais melhorias ao sector 

agro-pecuário. No caso do projecto PECgest foram envolvidos os grupos de acção local 

da região agrária do Alentejo. 

  O sistema de informação de gestão pecuária em causa é mais do que um 

software. Trata-se de um sistema integrado de gestão que inclui software e hardware 

permitindo a recolha dos dados “in situ” e sua transmissão até aos tomadores de decisão 

de uma forma mais eficiente e fiável do que a transmissão oral, ou registo em papel.  

O hardware consiste numa manga automática de conferência (1) e separação de 

ovinos e numa consola portátil desenvolvidos pela PECplus. Estes equipamentos 

possibilitam a leitura do número de identificação electrónica, contido no chip e registo de 

informação no local. Esta informação já está associada ao número de identificação 

electrónica sendo apenas necessário descarregá-la para a base de dados online. Através 

do programa de software para gestão de ovinos Ovigest, é possível aceder a esta base 

de dados em qualquer local com Internet. 

O software Ovigest é uma ferramenta de trabalho completa e simples de utilizar 

que facilita o tratamento dos dados recolhidos, o seu armazenamento e a sua utilização. 

Este programa permite a gestão dos aspectos produtivos, reprodutivos, sanitários, 

genealógicos, etc., sendo que, em cada um deles, se acede fácil e rapidamente, de forma 

intuitiva, à informação que diz respeito a cada um dos assuntos e se filtra exactamente os 

itens que se pretende. Este programa não é um programa residente no computador, 

encontra-se num servidor Web, pelo que as actualizações são feitas de forma simples e 

automática. Além disso é possível ter acesso aos dados de cada exploração em qualquer 

local com acesso à Internet.  

O leitor de mão PECreader v1.0 e a PECmanga v1.0 são parte deste sistema e 

são essenciais uma vez que é com recurso a eles que se recolhe a informação que 

alimenta a base de dados. O leitor de mão foi desenvolvido pelos electrotécnicos da 

(1) conferência: contagem e identificação de todos os animais num determinado grupo. 
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PECplus em colaboração com outros parceiros tecnológicos como a PTinovação e a 

Exatronic. Este aparelho facilita o registo de informações individuais como um tratamento, 

um parto ou um cadastro. Transporta-se facilmente e funciona com cartão de memória.  

Quando se dá uma ocorrência no terreno e se deseja registar no PECgest para 

referência futura, inserem-se os dados relevantes no leitor, na manga, ou no Software e 

fica então gravada uma “operação”. O registo de um parto, de um contraste, ou de uma 

vacinação constituem “operações”.  

São operações individuais, aquelas que dizem respeito a um só animal, como os 

contrastes, ou as que implicam o registo de informação individual para cada animal, 

mesmo sendo feitas para muitos, como é o caso dos partos. No registo de um parto, 

deve-se inserir a identificação e o sexo do borrego. 

O leitor PECreader permite ao utilizador fornecer vários inputs ao sistema, sendo 

utilizado sobretudo para registar operações individuais, que são relativas a contrastes, 

pesagens, mudanças de lote, mudanças de parcela, partos, abortos, diagnósticos de 

gestação, patologias e registos de identificação, bem como alterações à identificação. 

 O estado reprodutivo diz respeito à fase do ciclo reprodutivo em que o animal se 

encontra. É definido consoante operações de mudança de lote, aborto, diagnóstico de 

gestação positivo, diagnóstico de gestação negativo e parto.  

A operação de lançamento de partos é uma das mais interessantes, uma vez que 

permite registar quantos borregos nasceram em cada parto e informações sobre os 

mesmos. Sequencialmente, regista-se quantos nasceram e se foram nados mortos, vivos, 

ou fracos. Depois registam-se os números dos brincos de borrego, seguido do sexo de 

cada um. Ficam então permanentemente associados à progenitora e a sua ficha 

individual é aberta na base de dados da exploração.  

 De forma semelhante, o estado produtivo diz respeito à fase do ciclo produtivo em 

que o animal se encontra e é definido essencialmente através de operações de mudança 

de lote. 

 Depois de registar as operações, basta ligar o leitor a um computador com o cabo 

adequado e aceder ao programa PecCardReader. Este programa, parte integrante do 

Ovigest, permite descarregar os dados do leitor para a base de dados. 
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São operações de grupo, aquelas que exigem que a informação seja inserida na 

consola da manga apenas uma vez, como mudanças de lote, mudanças de parcela, 

vacinações e desparasitações. Tanto os grupos, ou lotes, de animais, como as parcelas 

de terreno são configuradas de forma individual, para que correspondam às da 

exploração.  

A PECmanga v1.0, além de permitir executar operações de grupo, permite 

executar todas as operações individuais, também presentes no leitor.  

Por exemplo, na mudança de animais de um lote para outro, basta seleccionar a 

operação mudança de lote que se deseja no menu da consola, e fazer os animais 

passarem, um a um, na manga. Os animais devem passar na manga para o lançamento 

de uma operação de grupo, para que a manga crie uma lista precisa dos animais que nela 

estiveram envolvidos. Animais que se tresmalharam, ou que não estão presentes por 

qualquer outro motivo não serão incluídos nessa listagem, não surgindo a operação no 

seu histórico individual. 

A manga constitui a maior inovação deste sistema. É controlada através de uma 

consola com cartão de memória, de funcionamento semelhante ao leitor de mão, e 

permite realizar todos os registos que se fazem no leitor de mão e mais alguns. Também 

permite separar os animais de acordo com o que for programado, ou na própria consola, 

ou no PC. Ainda é possível conferir o rebanho de uma forma muito mais expedita e 

ocupando apenas um trabalhador, uma vez que tem apenas uma porta manual e 

processa até 900 animais por hora.  

 Também as operações registadas na manga são transferidas para a base de 

dados através do PecCardReader. No entanto, no caso da manga, o cartão de memória é 

Figura2 – Caixa do leitor PecReader v1.0 Figura3 – Leitor PecReader v1.0 
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retirado da mesma. Para fazer a ligação do cartão com o computador, este é inserido 

numa pen USB que existe no mercado para o efeito. Esta pen é inserida numa porta USB 

do computador, e o cartão está então pronto para a transferência. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando por algum motivo, não é possível ler a identificação electrónica de um 

animal, insere-se manualmente um dos números de identificação, não sendo impedido o 

registo da operação. 

Estes equipamentos têm sofrido inúmeras modificações, para corrigir imperfeições 

de funcionamento, para melhorar a performance e para os adaptar a novas 

circunstâncias, sempre tendo em vista as exigências do mercado. 

O programa Ovigest é facilmente actualizável uma vez que não é residente no 

disco rígido do computador. Para aceder é necessário entrar na página da PECplus, 

Figura4 – Controlador da PECmanga v1.0 Figura5 – PECmanga v1.0 

Figura6 – Esquema 3D da PECmanga v1.0 
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www.pec-plus.pt, seleccionar a exploração em causa e inserir nome de utilizador e 

palavra passe na página de login.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desta forma os dados, que são privados, estão protegidos. O acesso pode ser 

efectuado a vários níveis. Os mais baixos só permitem ver algumas opções e os mais 

altos permitem inserir e alterar dados, bem como dar acesso a outros utilizadores.  

Este programa facilita o acesso a quaisquer dados, dividindo a informação 

principalmente em cinco tipos: “rebanho”; “sanidade”; “ordenha”; “reprodução” e 

“parcelas”, sendo que na versão para ovinos de carne “ordenha” é substituída por 

“engorda”. 

Figura7 - Página da PECplus 

 

Figura8 - Login PECplus 
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É possível, uma vez dentro do programa, aceder de forma imediata à informação 

relativa a um animal em particular. Basta para isso ir à barra de busca, seleccionar o tipo 

de identificação que vamos inserir e inseri-la. Surge de imediato a ficha individual do 

animal.  

 

É possível também entrar de imediato no calendário de operações e na lista de 

alertas. O calendário de operações exibe as operações efectuadas por dia, como na 

figura 10. Seleccionando uma operação qualquer, obtém-se a lista dos animais envolvidos 

naquela operação e algumas informações pertinentes sobre os mesmos. 

 

Rebanho; Reprodução; 
Ordenha/Engorda; Sanidade Parcelas; Calendário; 

Alertas; Operações 

Calendário de operações. Neste calendário 
surgem as operações que são descarregadas 
na base de dados, na data em que foram feitas. 

Figura9 – Página de entrada do Programa Ovigest (adaptado de 

http://www.pec-plus.pt/ovigest/ ) 

Lista de Alertas, contendo apenas 
aqueles que dizem respeito ao 
próprio dia. 
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A lista de alertas exibe avisos sobre animais que estão em situação irregular. 

Entre os alertas contam-se o aviso de que o animal não tem um parto há mais de um ano, 

ou que está na enfermaria há mais tempo do que o normal.  

 

Figura10 – Calendário de operações (adaptado 

de http://www.pec-plus.pt/ovigest/ ) 
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Os dados estão divididos nos campos de informação já mencionados de forma 

lógica. Por exemplo, dados relativos a vacinação encontram-se no campo “sanidade” e 

dados relativos a contrastes no campo “ordenha”. Sempre que a mesma informação é 

considerada relevante em dois campos de informação diferentes, encontra-se em ambos. 

Em cada campo a informação pode ser apresentada individualmente para cada animal ou 

de forma conjunta para cada grupo.  

No Ovigest os animais estão divididos em grupos, definidos pelo utilizador. Por 

exemplo, numa exploração de animais de aptidão leiteira, consideram-se os seguintes 

grupos: “alfeiro”, “alavão”,”malatos”,”borregos” e ”carneiros”. Estes grupos podem estar 

divididos em subgrupos, por exemplo, o “alavão” pode dividir-se em “alavão de alta 

produção”, “alavão de média produção”, “alavão de baixa produção” e “secagem”. Um 

animal ou grupo de animais pode ser transferido de um grupo para outro utilizando a 

função “Mudança de lote” no leitor portátil ou na manga. 

Em qualquer um dos campos é possível efectuar uma pesquisa, desde que se fixe 

os filtros de interesse. E partindo de qualquer página do programa é possível agendar 

operações na manga, seleccionando os animais na check box, seleccionando o ícone da 

manga, e definindo as portas porque devem sair. 

Os cinco grupos de informação apresentam dados organizados e informações 

estatísticas, para que o produtor lhes possa aceder de forma intuitiva (Anexo IV). 

Figura11 – Lista de Alertas (adaptado de 

http://www.pec-plus.pt/ovigest/ ). 
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Os inputs deste programa são os dados registados no leitor e na manga. Estes 

dados são de natureza variada e relativos a pesagens, diagnósticos de gestação, registos 

de parto, contrastes leiteiros, diagnósticos de patologias, tratamentos profilácticos, 

vacinações, mudanças de lote e mortes ou vendas. 

 Estes dados são depois trabalhados pelo programa que apresenta quadros de 

informação, dados estatísticos e gráficos. A mesma informação de input pode ser 

contabilizada em vários outputs. Os dados dos contrastes estão presentes na ficha 

individual do animal, sendo também contabilizados para o cálculo da produção média do 

rebanho.  
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3- Metodologia 

 

Para avaliar o impacto da adopção do sistema de informação em explorações 

pecuárias foi utilizado o método de estudo de casos. Um caso de estudo consiste numa 

investigação empírica que se centra num fenómeno contemporâneo inserido no seu 

contexto real, especialmente quando as fronteiras entre o fenómeno e o contexto não são 

evidentes (Yin, 2003). A essência de um caso de estudo, a tendência principal, é que nele 

se procura iluminar uma decisão ou um conjunto de decisões: porque foram tomadas, 

como foram implementadas, e com que resultados (Schramm, 1971).  

Foram seleccionadas várias explorações, nas quais será testado o sistema 

PECgest. O primeiro factor de selecção foi a localização. As explorações tinham que ser 

localizadas na área de influência dos grupos de acção LEADER que apoiaram este 

projecto. Todas as explorações se situam no Alentejo, com a excepção da Escola 

Superior Agrária de Castelo Branco, que se situa na Beira Baixa. A dimensão do rebanho 

foi outro factor de escolha, uma vez que o PECgest, com todo o equipamento que o 

compõe, foi desenvolvido para um número considerável de animais. A dimensão mínima 

desejável de 400 cabeças é atingida, ou superada, em todas as explorações 

seleccionadas, excepto na Escola Superior Agrária de Castelo Branco. Esta foi aceite, por 

ter fins didácticos. Também se procurou incluir explorações de animais, com aptidão 

leiteira e para produção de carne, e cujos técnicos responsáveis fossem dinâmicos e 

demonstrassem vontade de colaborar. 

 

 

 

 

 

Figura12– Mapa do Alentejo (Adaptado de 
http://europa.eu/abc/maps/images/regions/portugal/alentejo.gif ) 
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Numa fase subsequente foram identificados os aspectos chave de cada 

exploração e os seus problemas, e foi determinado um protocolo de recolha de dados 

adaptado a cada exploração. Para a recolha de informação foram igualmente realizadas 

entrevistas aos produtores.  

Na fase seguinte foi feito o acompanhamento da instalação do sistema de 

informação e, após algum tempo de utilização, uma nova recolha de informação. O tempo 

de utilização foi o intervalo de tempo que decorreu desde o dia 21 de Setembro ao dia 21 

de Outubro. 

A informação recolhida inclui variáveis como o número de trabalhadores, o número 

de animais e se o sistema de informação ajudou a tomar decisões. Serão registados 

ainda dados de carácter mais informal, como se o sistema de informação alterou a 

transmissão de informação, se é mais fácil trabalhar com o sistema de informação ou sem 

ele, se ajudou em alguma situação real (como a criação de um novo produto) e/ou outras 

questões relacionadas que sejam pertinentes. Em resumo, se o sistema alterou o modo 

de funcionamento das explorações. 

Os dados recolhidos foram analisados, e foram feitos os relatórios individuais para 

os casos seleccionados, de forma a identificar as alterações introduzidas pela existência 

do sistema de informação.  

Segundo Yin (2003), antes da recolha de dados e uma vez que o método usado 

neste trabalho é o de “estudo de casos”, é conveniente estabelecer um protocolo que 

estabeleça ordem e regras para a mesma.  

 

 

3.1- Entrevistas 

 

3.1.1- Regras para as entrevistas 

 

As entrevistas foram realizadas, sempre que possível, pessoalmente. Foram 

compostas por questões de simples compreensão e resposta curta, de acordo com os 

enunciados em anexo (anexo I e anexo II). Todas as questões foram respondidas por 

todos os entrevistados. A avaliação do significado das respostas foi feita tendo em conta 

o contexto real de cada exploração e as suas especificidades. 
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3.1.2- Protocolo de recolha de dados 

 

• Seleccionar as explorações (unidades do trabalho); 

As explorações devem encontrar-se na área de influência dos grupos de acção LEADER 

envolvidos. Os efectivos devem ser de dimensão significativa, com 400 cabeças, ou mais. 

Os técnicos responsáveis devem demonstrar dinamismo e vontade de colaborar. 

• Caracterizar as explorações seleccionadas; 

2.1- Actividades a que se dedicam 

2.2- Número de animais 

2.3- Caracterização humana 

2.3.1- Número e qualificações dos trabalhadores 

2.3.2- Dinamismo  

A variável “dinamismo” é avaliada de forma empírica. Não é mensurável, sendo por isso 

bastante subjectiva, mas não deixa por isso, de representar uma característica de grande 

importância. 

2.4- Registar que perspectivas têm para o futuro 

2.5- Como funciona a transferência de informação 

 2.5.1- Como é registada e armazenada 

 2.5.2- Entre que indivíduos se transfere informação 

 2.5.3- Como é utilizada a informação  

• Identificação dos aspectos chave e problemas de cada exploração; 

• Fazer uma entrevista antes da instalação do sistema, segundo o enunciado 

em anexo (anexo I); 

• Acompanhar a instalação do sistema; 

5.1- Identificar com bolo reticular RFID todos os animais; 

5.2- Instalar a manga de separação automática de ovinos; 

5.3- Configurar o programa de software Ovigest para cada exploração; 

5.4- Registar primeiras reacções ao sistema de informação; 

5.5- Registar dificuldades que surjam; 

5.6- Identificar os motivos dessas dificuldades; 

• Acompanhar a adaptação nas explorações durante um intervalo de tempo 

de pelo menos um mês; 

• Fazer uma entrevista no final do intervalo previsto para a recolha de dados 

de acordo com o enunciado em anexo (anexo II); 

• Analisar os dados recolhidos e as observações feitas. 
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Análise da informação recolhida

Entrada em funcionamento do sistema

1 mês

Realização da segunda entrevista na exploração de 
teste

Realização da segunda entrevista nas restantes 
explorações piloto

Configuração do software 
“Ovigest” para cada uma 

das explorações

Recrutamento de 
explorações a integrarem, 
potencialmente o projecto

Visita e recolha de 
informação em cada uma 

das explorações

Selecção das explorações 
piloto que vão integrar o 

projecto

Estabelecimento de um 
protocolo de recolha de 

dados.

Primeira entrevista em exploração “teste”

Primeira entrevista nas restantes explorações piloto

Instalação da manga Identificação dos animais 
de cada exploração com 
um chip (bolo reticular)

Correcção, caso necessário

Correcção, caso necessário

 

 

 Figura13 – Fluxograma da metodologia 
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3.2- Situação actual das explorações piloto: 

 

O conjunto piloto compreende seis explorações de ovinos, sendo estas a Herdade 

da Carregueira do Mato, o Monte do Alcaide, a Herdade da Vermelha, a Herdade da 

Torre de Sepúlveda, a Herdade das Casas Velhas e a Escola Superior Agrária de Castelo 

Branco (ESACB). 

As explorações possuem as raças apresentadas no quadro abaixo, para os fins aí 

indicados: 

Quadro 2 – Características gerais das seis explorações em estudo. 

 

 

Entre estas explorações, apenas a ESACB tinha alguns animais identificados 

electronicamente. Na maioria das restantes não existem registos individuais para cada 

animal. A informação era recolhida da forma tradicional e armazenada em Excel ou 

mesmo em papel. Nalguns casos, não era recolhida de todo. A estrutura das explorações 

enquanto empresas é tradicional, isto é, existe hierarquização da estrutura e a informação 

é transmitida da base da pirâmide pessoalmente para o topo, ainda que a base consista 

por vezes em apenas um pastor e alguns ajudantes em épocas de mais trabalho. 

A instalação do novo sistema informático implica em todos os casos um registo 

inicial de cada animal no sistema para efectuar a abertura de ficha, e implicará 

certamente alterações profundas mais tarde quando passarem a ser registados os dados 

produtivos relativos a cada animal. Esse tipo de registos permite fazer uma análise 

 

Exploração 

 

Raça 

 

Aptidão 

 

Número de 

animais 

H. Carregueira do Mato Merino Preto Carne 350 

Monte do Alcaide Saloia Leite 600-700 

Herdade da Vermelha Assaf Leite 600 

Herdade da Torre de 

Sepúlveda 
Merino Preto Carne 1600 

Herdade das Casas 

Velhas 
Merino Carne 1200 

 

O
vi

no
s 

 

ESA/IPCB 

M. Beira Baixa 

M. Branco 

Churra do Campo 

Carne 

Leite 

Lã 

 

295 
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detalhada de cada animal, dos gastos relativos a cada animal e da sua produtividade, o 

que facilita a tomada de decisões de gestão.  

Para a implementação deste sistema é necessário que os animais estejam 

identificados com um chip. Nas explorações analisadas não estavam identificados desta 

forma, sendo que foi necessária uma visita prévia para identificação com chip.  
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4- Análise e Discussão dos Resultados 

 

4.1- Primeira Entrevista 

 

Uma exploração precisa, para o seu funcionamento, de registar certas 

informações, como as relativas a partos e contrastes, a que recorrem mais tarde para 

tomar decisões informadas. Essa informação, depois de registada, era possivelmente 

armazenada para utilização futura. A forma como era registada, armazenada e 

transmitida é de grande importância para a compreensão do funcionamento de uma 

empresa. Esta primeira entrevista (enunciada no anexo I) foi desenhada para ajudar a 

perceber como se registava e armazenava a informação, como era utilizada e como é que 

auxiliava o produtor em tarefas e escolhas, antes da instalação do sistema e foi realizada 

ao técnico responsável por cada exploração. 

 

• Herdade da Carregueira do Mato 

 

A Herdade da Carregueira do Mato, localizada em Ermidas – Santiago do Cacém, 

é uma exploração extensiva de ovinos com aptidão para a produção de carne, da raça 

Merino Preto. Tem cerca de 400 animais. As infra-estruturas que lá se encontram, 

consistem em parques de maneio com cercas móveis e uma manga tradicional. A mão-

de-obra existente é composta por um pastor e a tomada de decisão está sob a alçada de 

um técnico qualificado.  

Os cerca de 400 animais que se encontram nesta exploração, aquando da 

instalação do sistema PEC-GEST, estavam identificados apenas de forma tradicional, 

com brincos e/ou coleira.  

Não se sabe em que grupos de animais cada animal esteve a dada altura, ou em 

que parcelas da propriedade se encontrava. 

São registadas informações detalhadas sobre cada animal, no que diz respeito a 

parâmetros produtivos, reprodutivos e sanitários. Estas informações são registadas 

inicialmente em papel e mais tarde organizadas num ficheiro de Excel.   

A informação a que o técnico mais recorre é relativa à condição corporal dos 

animais, a pesos, partos e tratamentos sanitários. Alguma informação, como a das 

pesagens dos borregos, é recolhida e depois fornecida, a pedido do produtor, pela 

Associação Nacional de Criadores da Raça Merina, à qual o técnico responsável 

pertence.  
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Para uma decisão de refugo os animais são seleccionados consoante a sua idade, 

o estado da dentição, a condição da glândula mamária, o historial de tratamentos para a 

mamite e o aspecto geral do animal na altura de refugo. Para reunir a informação 

necessária para saber que animais vão para refugo o técnico demora cerca de uma tarde 

(aproximadamente 6 horas). 

O tempo que demoraria a encontrar e separar um animal em particular do rebanho 

é variável, dependendo do local da exploração onde o rebanho se encontra, indo desde 

minutos a horas. 

Não há intenções de aumentar o efectivo, sendo que a principal razão é o facto de o 

encabeçamento actual se adequar perfeitamente à área de pastagem existente. Nesta 

exploração é comum os animais perderem brincos, mas não em número significativo. 

 

 

• Herdade da Torre de Sepúlveda 

 

A Herdade da Torre de Sepúlveda é uma propriedade com cerca de 5000ha, 

pertencente à Junta de Freguesia das Galveias. Nesta propriedade é explorada 

principalmente a cortiça, a produção bovina e a produção ovina. Esta exploração é 

membro da ACORPSOR (Associação de Criadores de Ovinos de Ponte Sor). 

Há data da primeira entrevista, as cerca de 1400 cabeças de ovinos estavam 

divididas, de forma quase equitativa, em quatro rebanhos, cada um com o seu pastor. As 

ovelhas estavam divididas nestes quatro rebanhos, nos quais permanecem toda a vida. 

Mas os carneiros encontravam-se apenas em dois grupos. Um grupo de carneiros servia 

as ovelhas de dois rebanhos, e o outro servia os dois restantes.  

Todos os animais se encontravam identificados apenas de forma tradicional.  

Encontrar um animal em particular, e separá-lo do rebanho demorava cerca de 15 

horas. Esta operação está menos dificultada por existirem 4 grupos diferentes de ovelhas 

identificadas.  

O técnico responsável constatou que a perda dos brincos por parte das ovelhas 

era uma prática comum. 

A informação era registada em papel, e mais tarde organizada em folhas de Excel. 

Para reunir a informação necessária para uma decisão de refugo eram 

necessários cerca de três meses. A informação a que o técnico recorria para essa 

decisão era aquela a que recorria com mais frequência. O número de vezes que um 

animal teve mamite, ou peeira era um critério, bem como a falta de leite e a velhice. Parte 
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desta informação era recolhida no local e no momento da selecção por observação 

directa dos animais. 

Nesta exploração alguma informação era registada, nomeadamente informação 

sanitária, sabendo-se, por exemplo, quantas vezes um animal teve uma certa doença e 

que outras doenças teve. No entanto, informação produtiva e reprodutiva não ficava 

registada.  

Era possível saber que animais produziam menos, uma vez que se tratavam de 

ovelhas que deixaram de parir ou que tinham intervalos entre partos demasiado 

prolongados, ficando todo o ano no grupo alfeiro. Como permaneciam nesse grupo, eram 

escolhidas para refugo. 

Por opção própria, o técnico aumentaria o efectivo, mas a direcção opta por não o 

fazer. Nesta exploração o número de animais era, à data, significativo e era o técnico que 

executava o registo da informação.  

 

 

• Monte do Alcaide 

 

O Monte do Alcaide localiza-se em Assumar, distrito de Portalegre. É uma 

exploração de ovinos de aptidão leiteira da raça Saloia e conta com cerca de 700 

cabeças. Possui sala de ordenha e instalações para amamentação artificial. 

Esta exploração encontra-se a cargo de um técnico qualificado e conta com um 

pastor. Encontrar um animal possuidor de uma determinada identificação podia demorar 

dias, ou mesmo semanas, uma vez que erros de leitura e perda de brincos eram comuns.  

Esta exploração já registava, de forma cuidada, o máximo de informação que 

podia recolher. Anotavam os dados em papel, passando-os depois para uma folha de 

Excel ou para um software de gestão que já utilizavam: o programa GenOv, da empresa 

Softimbra. Assim, o técnico conseguia aceder a algumas informações particulares de 

cada animal como, por exemplo, o número de vezes que padeceu de certa doença, que 

animais tinham mais partos duplos e que animais eram mais produtivos. 

Não existia registo dos grupos de animais a que pertenceu cada um ao longo da 

sua permanência na exploração, mas por exclusão de partes sabe-se que, por exemplo, 

um animal que tenha sido contrastado num determinado mês está num dos grupos de 

alavão.  

Para recolher a informação necessária para saber que animais vão para refugo o técnico 

demorava cerca de uma tarde. Os animais eram escolhidos para refugo por motivos de 

doença, idade, ou quando os valores produtivos e reprodutivos não estavam à altura dos 

padrões de selecção estabelecidos.  
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A informação a que o técnico mais recorria era a relativa aos contrastes. 

Existia aqui intenção de aumentar o efectivo e grande capacidade de inovação e 

evolução, juntamente com o objectivo de vender reprodutores. O técnico associava as 

melhorias de rastreabilidade sanitária e genética potencialmente trazidas pelo sistema 

PECgest, a este objectivo.  

 

 

• Escola Superior Agrária de Castelo Branco 

 

A Escola Superior Agrária de Castelo Branco (E.S.A.C.B.) tem em funcionamento 

uma exploração que, tendo fins didácticos, funciona de forma eficiente contando com a 

mão-de-obra que os estudantes disponibilizam. Com o papel de instruir futuros técnicos 

agro-pecuários, possui cerca de 400 cabeças de gado das raças Merino da Beira Baixa, 

Merino Branco e Churra do Campo.  

Seriam necessários cerca de 15 minutos para encontrar um animal em particular 

sabendo a sua identificação, uma vez que os animais estão separados consoante a raça 

e a mão-de-obra é abundante.  

O técnico responsável demorava cerca de 30 a 45 minutos para recolher 

informação necessária para decidir que animais iam para refugo. Estes animais eram 

escolhidos pela idade e pelos valores de produção individuais.  

Os dados eram registados em papel e armazenados. Dados produtivos, 

reprodutivos e sanitários eram armazenados em fichas individuais. Dados relativos a 

contrastes eram armazenados nas fichas individuais e em folhas de Excel. Além desses 

registos, eram armazenadas as fichas de campo, das quais constam registos de 

nascimento, pesagens, contrastes e registos de tratamentos sanitários ou outras 

ocorrências. 

Nesta exploração sabe-se que animais foram tratados mais vezes para certa 

doença através dos registos de aplicação do medicamento. Eram mantidas fichas 

individuais onde se podia verificar animal a animal os dados reprodutivos. Também era 

mantida uma listagem de registo de partos que permitia facilmente saber, por exemplo, 

que animais tinham mais partos duplos. Pela consulta da ficha individual também é 

possível saber que animais são mais produtivos, mas existe na exploração um programa 

que calcula as produções através da fórmula de Fleishman, exportando os valores para 

uma listagem. 

O técnico recorria mais a registos de contrastes, nascimentos e tratamentos. Na 

escolha e maneio dos borregos também ocorria o recurso frequente a registos de partos.  
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Não era possível saber, além de por exclusão de partes, em que grupos de 

animais esteve cada um ao longo da sua permanência na exploração. 

 

Era comum os animais perderem brincos, rondando a necessidade de reposição 

anual dos mesmos, de acordo com o técnico responsável, 5% do efectivo. 

Não existia intenção de aumentar o efectivo, uma vez que a sua dimensão 

permitia o equilíbrio com as disponibilidades em espaço, estruturas fundiárias e mão-de-

obra. 

 

 

• Herdade da Vermelha 

 

A Herdade da Vermelha situa-se em Cunheira, distrito de Portalegre. Aqui são 

explorados ovinos de aptidão leiteira da raça Assaf. Conta com cerca de 400 animais. A 

mão-de-obra existente é composta por dois técnicos e um pastor. Um destes técnicos é o 

mesmo responsável pela exploração do Monte do Alcaide. Esta exploração possui sala de 

ordenha, parques para os borregos e parques de maneio cobertos (ovil). 

Encontrar um animal com uma dada identificação, é uma tarefa que pode demorar 

até semanas, por estar condicionada por erros de leitura e perda de brincos. 

Existia um historial de informação individual, mas que se reportava a tempos muito 

recentes. Neste, era registada e armazenada a informação relevante em papel, e depois 

em folhas de Excel e no programa GenOv, da empresa Softimbra. Não era portanto 

possível obter um historial completo de informação sanitária que permitisse saber, por 

exemplo, que animais foram tratados mais vezes para certa doença. Nem um historial de 

informação produtiva e reprodutiva que indicasse, por exemplo, que animais têm mais 

partos duplos ou são mais produtivos. 

Para reunir os dados de que precisava para escolher os animais para refugo, o 

técnico demorava cerca de uma tarde (5 a 6 horas). Os animais eram escolhidos para 

refugo por motivos de doença, idade, ou quando os valores produtivos e reprodutivos 

obtidos recentemente estavam muito longe dos pretendidos.  

Não existiam registos dos lotes em que cada animal esteve ao longo da sua 

permanência na exploração e era comum os animais perderem brincos. 

Estando esta exploração a cargo destes técnicos há relativamente pouco tempo, 

foi possível observar, uma grande vontade de mudança no que diz respeito a hábitos de 

registo e armazenagem de dados. 

Existia intenção de aumentar o efectivo, evoluir e crescer. 
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• Herdade das Casas Velhas 

 

A Herdade das Casas Velhas situa-se em Vila Fernando, distrito de Portalegre. 

Aqui são explorados cerca de 1600 ovinos de aptidão para produção de carne, da raça 

Merino Branco. Esta exploração possui parques de maneio cobertos (Ovil) e manga 

tradicional. 

Encontrar um animal em particular aqui pode demorar um dia ou dois. 

Para escolher os animais para refugo o técnico baseia-se na apreciação do 

animal, consoante a época do ano em que é feita a escolha, e com atenção à idade e 

estado sanitário. Esta selecção é feita ao longo do ano.  

Não existem registos armazenados de tipo nenhum, não sendo possível saber 

qualquer informação relativa ao passado de cada um dos animais. 

Não existe intenção de aumentar o efectivo porque a dimensão actual do rebanho 

é adequada à área de pastagem e estruturas fundiárias existentes. 

 As explorações de animais de aptidão leiteira registavam já mais informações 

individuais do que as explorações de animais de aptidão para a produção de carne. Como 

se pode ver pelos resultados da questão 6: “Sabe que animais em particular são: a) - 

tratados mais vezes para certa doença (como a peeira) ?; b) - Têm mais partos duplos?; 

c) - São mais produtivos?” encontram-se no quadro seguinte: 

 

 

Nome da 

Exploração 

Herdade da 

Carregueira 

do Mato 

Herdade da 

Torre de 

Sepúlveda 

Monte 

do 

Alcaide 

ESA 

 

Herdade da 

Vermelha 

Herdade 

das 

Casas 

Velhas 

a) Sim Sim Sim Sim Não Não 

b) Sim Não Sim Sim Não Não 

Questão 6 

c) Sim Não Sim Sim Não Não 

Questão 4 Uma 

tarde 

Três meses Uma tarde 30 a 45 

minutos 

Uma 

tarde  

Visto ao 

longo do ano 

 

 

No quadro também se encontram as respostas à questão 4: “ Quanto tempo 

demora a reunir a informação necessária para saber, por exemplo, que animais vão para 

refugo?”. É possível observar que a exploração da Herdade da Carregueira do Mato 

parece ser, dentro das explorações de animais de aptidão para produção de carne, 

aquela que regista mais informação.  

Quadro 3 – Respostas dadas às questões 6 e 4 
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As explorações que não registam informação, ou que registam pouca, não podem 

decidir periodicamente que animais vão para refugo de uma forma rápida, dependendo 

muitas vezes, para a decisão final, da apreciação visual dos animais. Estes animais que 

não são excluídos pertinentemente e atempadamente do rebanho estão a consumir 

recursos sem produzir. Duas das explorações piloto encontram-se nesta situação: a 

Herdade da Torre de Sepúlveda e a Herdade das Casas Velhas.  

Por oposição a Herdade da Carregueira do Mato regista toda a informação que 

considera pertinente. Ainda assim o gestor vê benefícios na instalação do sistema 

PECgest. 

As explorações do Monte do Alcaide e da Herdade da Vermelha são já 

explorações dinâmicas, que mantêm registos cuidados. A Herdade da Vermelha carece 

de histórico de registos porque foi adquirida recentemente. 

 Parece haver menos tradição de registo de dados em explorações de animais de 

aptidão para produção de carne, quando comparadas às que exploram animais de 

aptidão para produção de leite. A Herdade da Carregueira do Mato parece constituir uma 

excepção, talvez devido ao nível de instrução do técnico responsável. 

 Nas explorações de produção de leite, existe também muito mais informação a 

registar, quando em comparação a explorações de produção de carne. Como por 

exemplo, os dados dos contrastes leiteiros e os relativos às análises do leite, caso sejam 

feitas. 

A exploração da Escola Superior Agrária de Castelo Branco é atípica, uma vez 

que tem fins didácticos. Dispõe de mão-de-obra abundante que é composta por alunos e 

mantém registos muito cuidados. 

 

4.2- Instalação do sistema 

 

De forma a observar a primeira reacção ao funcionamento dos equipamentos, foi 

efectuado o acompanhamento, na primeira passagem dos animais na manga. Esta 

passagem foi feita com o objectivo de colocar os animais nos respectivos lotes no 

programa, para que as explorações começassem a trabalhar com o sistema. 

 Em todas as explorações a manga foi testada antes desta operação. A testagem 

envolvia a verificação do bom funcionamento dos sensores, a realização do ciclo de 

testes com sucesso (abertura e fecho de todas as portas) e o ajuste dos braços 

pneumáticos das portas. É conveniente a presença do técnico responsável pela 

exploração na primeira vez que se põe as mangas em funcionamento. 
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• Herdade da Vermelha 

 

 Na Herdade da Vermelha a morosidade da testagem do equipamento levantou 

preocupações por parte do técnico e de trabalhadores quanto ao seu funcionamento.

 Surgiram alguns problemas no funcionamento da manga. O tempo de espera de 

fecho da porta de retenção era demasiado longo, o que facilitava a passagem de dois 

animais. Assim, o segundo animal não era lido e por esse motivo, não era de imediato 

colocado no seu lote. Foram feitos os ajustes necessários para encurtar esse intervalo, 

ficando a situação resolvida. Surgiu um pequeno problema mecânico, também 

solucionado de imediato. 

  Foram detectados alguns animais que tinham perdido o bolo reticular. Nos casos 

em que o bolo foi encontrado no chão, fez-se a correspondência ao registo individual e o 

bolo foi recolocado no animal correcto. Nos casos em que não foi encontrado, fez-se um 

novo registo inicial do animal e foi colocado um bolo novo. 

A duração deste processo na Herdade da Vermelha foi de uma manhã. 

 

• Monte do Alcaide 

 

No Monte do Alcaide, a morosidade dos testes também levantou preocupações 

por parte do técnico. O técnico em causa assistiu à mesma operação na Herdade da 

Vermelha, uma vez que é responsável por ambas as explorações. 

Além disso, aqui foi registada uma dificuldade técnica. As consolas utilizadas para 

fazer o registo inicial tinham um “bug” que fez com que alguns animais não ficassem 

registados. O “bug” foi resolvido, mas não foi possível recuperar os registos iniciais 

desses animais. A manga não reconhecia os animais sem registo e, como tal, não os 

conseguia colocar em lote algum sem que fossem primeiro registados. A operação de 

registo implica a inserção manual dos números de identificação de exploração e da 

direcção geral de veterinária, após a leitura do chip, bem como sexo e idade, o que 

acabou por atrasar a colocação dos animais em lotes. 

Além disso, os animais desta exploração são da raça Saloia, tendo alguns dos 

exemplares cornos de tamanho significativo. A primeira porta, colocada no primeiro 

módulo, serve para ajudar a evitar que entrem dois animais de cada vez. Alguns animais 

ao tentarem passar fizeram bastante força e os seus cornos danificaram o painel de 

plástico do lado de fecho da porta. 

Também nesta exploração houve perda de bolos em 10 animais. A maioria foi 

encontrada e recolocada no animal. Esta perda não é significativa no total de animais da 
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exploração e ocorreu possivelmente por aplicação incorrecta no animal, ou porque o 

animal conseguiu regurgita-los antes de chegarem ao retículo. 

Esta conferência de rebanho, com contagem e identificação dos animais a ele 

pertencentes, foi concluída numa manhã e parte da tarde. 

 

• Herdade da Carregueira do Mato 

 

Na Herdade da Carregueira do Mato foi um pouco mais complicada a reunião dos 

animais e a sua entrada na manga, uma vez que se tratavam de animais da raça Merino 

Preto criados em regime extensivo e, como tal, pouco habituados ao maneio. No entanto, 

não ocorreram problemas com o equipamento. O técnico estava presente e não 

demonstrou quaisquer expectativas negativas. Dois animais perderam os bolos tendo sido 

estes recolocados. 

Este processo ficou concluído numa manhã. 

 

• Escola Superior Agrária de Castelo Branco 

 

Na ESACB a colocação dos animais em lotes decorreu sem problemas e não foi 

demonstrada qualquer expectativa negativa por parte do técnico. Não ocorreu qualquer 

problema com o equipamento. 

Aqui a conferência decorreu durante o período da manhã. 

 

• Herdade da Torre de Sepúlveda 

 

Nesta exploração não foi montada a manga no prazo de recolha de dados, uma 

vez que não havia meios no local para que esta funcionasse. Quando foi seleccionada 

para exploração piloto, possuía perto do local onde seria instalada a manga, um gerador, 

que forneceria energia eléctrica à manga. No entanto, este gerador avariou, antes da 

montagem da manga, inviabilizando a mesma. 

 

• Herdade das Casas Velhas 

 

A Herdade das Casas Velhas foi a ultima exploração na qual se fez identificação 

dos animais com chip e acabou por não ser possível, no intervalo de recolha de dados, 

fazer a colocação em lotes dos mesmos. Desta forma, o sistema PECgest também não 

ficou plenamente instalado. 
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4.3- Segunda Entrevista 

 

A instalação completa do sistema de informação PECgest só terminou, durante o 

intervalo de recolha de dados, na Escola Superior Agrária de Castelo Branco, na Herdade 

da Vermelha, na Herdade do Alcaide e na Herdade da Carregueira do Mato.  

A segunda entrevista (enunciada no anexo II) foi realizada nessas mesmas 

explorações, sendo abordados neste capítulo os motivos porque não ocorreu dentro do 

prazo nas explorações restantes. O tempo de utilização considerado, começou após a 

instalação da PECmanga v1.0, uma vez que com este equipamento, já era possível 

utilizarem o sistema. Este intervalo foi de cerca de um mês, e decorreu entre o dia 21 de 

Setembro e o dia 21 de Outubro.  

Na questão 6 desta entrevista foi pedido aos entrevistados que atribuíssem uma 

importância de 0 a 5 a determinadas funcionalidades da manga e do leitor, sendo que 0 

representa “nada importante”, 1 representa “muito pouco importante”, 2 representa “pouco 

importante”, 3 representa “importante”, 4 representa “bastante importante” e 5 “muito 

importante”. 

 

• Herdade da Carregueira do Mato 

 

Na Herdade da Carregueira do mato ainda registam a informação em papel, uma 

vez que, apesar de terem já a manga no local e a funcionar, ainda não possuem um leitor 

portátil PECreader v 1.0. O leitor não foi entregue porque era necessário substituir o 

software do mesmo, por um novo, de compreensão mais simples. Assim, a informação 

ainda é registada em papel, entrando no programa mais tarde, ou através da manga e do 

leitor, quando este for entregue. 

É de salientar que, a recolha da informação relativa a partos, só não foi feita com o 

leitor, porque este foi entregue demasiado tarde. No entanto a informação será inserida, 

com a respectiva data, no Ovigest, através do leitor, depois das ocorrências, porque foi 

recolhida de forma completa já com esse intuito.  

O único registo efectuado e descarregado para a base de dados, foi a conferência. 

A primeira conferência foi realizada pelo pessoal técnico da PEC-plus com o objectivo de 

colocar os animais em lotes iniciais facilitando mais tarde a utilização do sistema por 

principiantes. 

Os animais, para criarem hábito de entrarem na manga e de futuro dificultarem 

menos o maneio, têm sido obrigados a passar por dentro da manga automática. Esta 

habituação está a ser lenta, verificando-se a resistência dos animais à passagem. 
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Apesar disso, o técnico tem visto o sistema em funcionamento na Herdade dos 

Esquerdos e atribuiu, no que diz respeito à manga, o valor de 5 à importância das funções 

conferência e separação, 4 à função mudanças de lote e lançamento de operações de 

grupo e o valor de 2 ao lançamento de outras operações individuais. 

No leitor portátil, o técnico atribuiu o valor 5 ao lançamento de operações 

individuais e o valor 2 ao lançamento de operações de grupo. 

No software o técnico atribui uma importância de 5 valores a todas as 

funcionalidades principais. Estas são a manutenção de um histórico individual dos 

animais, o acesso fácil a informações por grupo de animais e a informação individual 

relativa a operações. E também a possibilidade de filtrar qualquer informação. 

Após a instalação do sistema, o tempo estimado para encontrar e separar um 

animal em particular do rebanho é de 30 minutos, podendo aumentar caso os animais não 

colaborem na entrada na manga.  

Com a entrada em funcionamento do sistema o produtor terá em conta, para 

decisões de refugo, a produtividade individual das ovelhas, além dos parâmetros que já 

considerava. Desta forma, por exemplo, o número de borregos desmamados, passam a 

ter peso na decisão de refugo de um dado animal. 

Não foi possível dizer quanto tempo demora a reunir essa informação para refugo 

porque ainda não foram tomadas decisões desse tipo após a entrada em funcionamento 

do sistema. O gestor considera que o sistema não tornou nenhuma operação mais lenta. 

O técnico não tenciona, apesar de tudo, aumentar o efectivo, uma vez que o 

sector se encontra em crise, não sendo fácil escoar os borregos que produz para o 

mercado, portanto não haveria benefícios em fazê-lo.  

De acordo com este produtor, com um futuro aumento do efectivo a mão-de-obra 

seria proporcionalmente reduzida, mas também teria que ser mais especializada. Na sua 

opinião, o sistema, de forma global, superou as expectativas.  

 

• Monte do Alcaide 

 

Na exploração do Monte do Alcaide toda a informação, ainda é inicialmente 

registada em papel, excepto aquela que é relativa a contrastes. Para o efeito já fazem uso 

dos leitores portáteis PECreader v1.0. Esta exploração, a par da Herdade da Vermelha, 

foi das primeiras a receber o leitor. Ao tentar usar o leitor, o técnico sentiu dificuldade, 

porque não compreendia intuitivamente os menus. No decurso do intervalo de recolha de 

dados, este leitor foi recolhido, para sofrer uma actualização de software recebendo 

menus de compreensão mais simples. 
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O programa que utilizavam anteriormente continua a ser utilizado para organizar e 

armazenar a mesma informação, porque há alguma falta de confiança no sistema 

PECgest, nesta fase inicial. Desta forma o técnico procura salvaguardar a informação 

registada. 

O equipamento e o software têm sido utilizados pelo técnico e o registo mais 

vezes efectuado foi o de contrastes. 

Nesta exploração foram sentidas algumas dificuldades de adaptação com a 

entrada em funcionamento deste sistema. Ocorreram algumas anomalias de 

funcionamento do equipamento e os menus do leitor e da consola da manga revelaram 

não ser intuitivos. Carecendo de manual de instruções, o técnico acabou por não usar o 

equipamento para registos que não aprendeu a executar. Por esse motivo, nesta fase, 

apenas o contraste foi registado desta forma. 

O mesmo se aplica ao software. Não existindo um manual de instruções, há 

dificuldade em encontrar a informação que se pretende de forma rápida até se conhecer o 

programa. Apesar de conter toda a informação e ter à disposição ferramentas que 

permitem trabalhá-la, o programa é complexo e por atrasos no design, ainda não tem 

todos os ícones. Um ponto de interrogação marca o lugar do ícone em falta e apenas 

passando o rato por cima desse ponto surge, por extenso, o que significa o ícone. Este 

factor ainda tornou mais difícil a habituação ao software. 

O técnico atribuiu, na manga, uma importância de 5 às funcionalidades de 

conferência e separação e uma importância de 2 à de mudança de lote. Ao lançamento 

de operações, de grupo ou individuais atribuiu muito menor importância. No entanto não 

chegou a efectuar, nesse intervalo, qualquer registo com a manga, além do de 

conferência. 

No leitor portátil o lançamento de operações individuais teve uma importância de 

5, ao passo que ao lançamento de operações de grupo foi atribuída uma importância 

reduzida. 

No software funções como a manutenção de um histórico individual dos animais e 

a informação de grupo tiveram valor 3. A informação individual relativa a operações, como 

contrastes, teve importância de 4. E a possibilidade de filtrar qualquer informação teve a 

pontuação máxima. 

Depois da adopção do sistema, para encontrar e separar um animal do rebanho 

estima que se demore menos de uma hora. Não foi necessário, no intervalo considerado, 

realizar esta operação e por esse motivo, não foi possível dar um intervalo de tempo mais 

preciso. O gestor considera que o sistema não tornou nenhuma operação mais lenta. 

Para decisões de refugo serão considerados os mesmos parâmetros, mas o 

técnico, por já ter explorado o software, crê que irá demorar menos tempo a reunir essa 
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informação. Nesta exploração demoram o mesmo tempo a fazer os contrastes, mas a 

informação que deles resulta encontra-se à disposição mais depressa, sendo que ao fim 

de um dia já está disponível no site. 

O técnico responsável por esta exploração tenciona aumentar o efectivo e pensa 

que o sistema fará poupar tempo, e trabalho, mas não tenciona reduzir a mão-de-obra. 

Na óptica deste técnico o sistema poderá vir a corresponder ás expectativas, assim que 

for possível utilizá-lo. 

 

• Herdade da Vermelha 

 

Na Herdade da Vermelha ainda registam inicialmente toda a informação em papel, 

menos a relativa a contrastes. Para o efeito, já fazem uso dos leitores portáteis 

PECreader v1.0. Esta exploração foi uma das duas primeiras a receber o leitor, ainda com 

o menu antigo, mais complexo e difícil de utilizar, que foi recolhido para receber um menu 

mais simples e fácil de utilizar. 

O programa que utilizavam anteriormente, continua a ser utilizado para organizar e 

armazenar a mesma informação, que é ainda relativamente recente, uma vez que esta 

Herdade foi adquirida há pouco tempo. É usado como segurança, para garantir que a 

informação não é perdida. Um dos técnicos responsáveis, está também encarregue da 

exploração do Monte do Alcaide, portanto mantêm-se a desconfiança relativamente ao 

sistema PECgest, nesta fase inicial. 

Nesta exploração também foram sentidas algumas dificuldades de adaptação com 

a entrada em funcionamento deste sistema. Ocorreram algumas anomalias de 

funcionamento do equipamento. Mais uma vez, os menus do leitor e da consola da 

manga revelaram não ser intuitivos. Os técnicos hesitam em usar o equipamento para 

registos que não aprenderam a executar, uma vez que não têm manual de instruções. 

O mesmo se aplica ao software. Não existindo um manual de instruções, torna-se 

difícil encontrar a informação que se pretende de forma rápida até se conhecer o 

programa. 

O técnico que é o contacto para os assuntos relativos ao projecto, atribuiu uma 

importância de 5 às funcionalidades de conferência e separação e uma importância de 

dois à de mudança de lote. Ao lançamento de operações, de grupo ou individuais atribuiu 

muito menor importância. 

À semelhança das classificações atribuídas na entrevista da exploração do Monte 

do Alcaide, no leitor portátil, o lançamento de operações individuais teve uma importância 

de 5, ao passo que ao lançamento de operações de grupo foi atribuída uma importância 

reduzida. 
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No software funções como a manutenção de um histórico individual dos animais e 

a informação de grupo tiveram valor 3. A informação individual relativa a operações, como 

contrastes, teve importância de 4. A possibilidade de filtrar qualquer informação teve a 

pontuação máxima. 

Depois da adopção do sistema, para encontrar e separar um animal neste 

rebanho, os técnicos estimam que se demore menos de uma hora. Como já foi 

mencionado, um dos técnicos é comum a esta exploração e à do Monte do Alcaide, o que 

tornou algumas respostas idênticas. 

Para decisões de refugo serão considerados os mesmos parâmetros, mas o 

técnico demora menos tempo a reunir essa informação. Este é um dos aspectos que mais 

irá beneficiar da recolha prolongada de dados e sua acumulação no sistema, uma vez 

que no futuro passarão a considerar mais parâmetros, agora impossíveis de considerar 

por não existir a informação que lhes diz respeito. 

Nesta exploração demoram o mesmo tempo a fazer os contrastes, mas a 

informação que deles resulta encontra-se à disposição mais depressa, sendo que ao fim 

de um dia já está disponível no site. O sistema não tornou nenhuma operação mais lenta. 

Tencionam aumentar o efectivo, como anteriormente, e com o tempo acreditam 

que o sistema fará poupar tempo, e trabalho, mas não tencionam reduzir a mão-de-obra. 

Na óptica destes técnicos o sistema talvez venha a corresponder às expectativas, 

se a adopção do sistema ocorrer por completo.  

 

• Escola superior Agrária de Castelo Branco (ESACB) 

 

Na Escola Superior Agrária de Castelo Branco ainda é registada informação em 

papel. Esta informação é aquela que diz respeito a registos de nascimentos e a que é 

necessária para planear o maneio diferenciado dos borregos. No programa que já 

utilizava, ainda regista os contrastes, para obter curvas de lactação. Ainda são registadas 

informações de grande importância da forma que eram registadas antes da instalação do 

sistema, porque também aqui, os menus do leitor portátil PECreader v1.0 levantaram 

dificuldades. Foram mais tarde recolhidos, sendo os menus substituídos por menus mais 

simples.  

A manga e o leitor têm sido mais utilizados pelo técnico responsável e pelo pastor, 

e o software ainda não é utilizado em pleno. Mais uma vez houve chamada de atenção 

para o facto de não existir livro de instruções, nem ter sido dada formação. 

Os registos efectuados mais vezes foram os de contrastes. 

As dificuldades de adaptação prenderam-se sobretudo com a falta de manuais de 

instruções e formação. Ocorreram ainda alguns problemas técnicos, uma vez que a 
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antena foi instalada um pouco recuada. A posição ideal para ler ovelhas de raça Assaf, 

revelou não o ser para animais de porte menor, de raças nacionais como Churra do 

Campo. 

O gestor atribuiu uma importância de 5 à funcionalidade de conferência na manga, 

e uma importância de 4 à de separação e mudança de lote. O lançamento de operações 

de grupo e individuais mais uma vez caiu para segundo plano recebendo uma 

classificação de 3.  

No leitor portátil o lançamento de operações individuais mereceu 4 valores e o de 

operações de grupo 0. 

No software o histórico individual dos animais teve valor 4, bem como a 

informação de grupo. A informação individual relativa a operações e a possibilidade de 

filtrar qualquer informação tiveram valor 5. 

Aqui demoram agora, para encontrar e separar um animal em particular do 

rebanho, 5 a 20 minutos.  

O gestor irá considerar as mesmas informações na escolha de animais para 

refugo a curto/médio prazo, mas a longo prazo espera poder contar com o historial 

genético. 

Ainda demora o mesmo tempo a reunir essa informação porque por se reportar a 

períodos anteriores e pelas dificuldades em passar tudo para o sistema ainda está tudo 

registado da mesma forma, maioritariamente em papel. Mais uma vez foi chamada a 

atenção para o facto de não existir um manual de instruções. 

O gestor considera que o sistema permite a optimização da mão-de-obra, e no 

futuro uma redução proporcional da mesma. 

Neste momento o gestor espera que o programa venha a atingir as expectativas. 

 

• Herdade da Torre de Sepúlveda 

 

Esta exploração pertence à Junta de Freguesia das Galveias. O atraso na entrada 

em funcionamento do sistema deve-se a uma avaria no gerador, o que faz com que não 

haja electricidade para operar a manga. Aqui ainda não foram entregues os leitores 

PECreader v1.0. Além disso trata-se de uma exploração de ovinos de aptidão para 

produção de carne. Não existem portanto contrastes leiteiros para registar e os dados que 

entrarão no sistema estão concentrados na época de partos, nas alturas de vacinações, 

desparasitações e outras operações sanitárias. No intervalo de recolha de dados não 

ocorreu nenhuma dessas operações. 
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• Herdade das Casas Velhas 

 

Nesta exploração não existe um hábito de recolha de dados. É também, à 

semelhança da Herdade da Torre de Sepúlveda, uma exploração de ovinos com aptidão 

para produção de carne. O intervalo de recolha de dados, não coincidiu com a época de 

partos, ou com qualquer operação sanitária, não existindo portanto informação a registar 

no sistema, além da conferência, que foi realizada com o auxílio do pessoal da PECplus. 

Além disso esta herdade, também tem outras produções, como por exemplo a de 

azeitona. Não foi portanto prioritário para este técnico conhecer o sistema, mesmo sem 

necessidade de o utilizar, uma vez que a prioridade é sempre para o assunto mais 

urgente na exploração.  

Globalmente, as respostas à questão 6.1 “Que funcionalidades considera mais 

úteis na manga? (atribua uma importância de 0 a 5 a cada uma)”, apresentados no 

quadro 4 não mostraram grande divergência de opiniões. No entanto, o técnico da 

Herdade da Vermelha e do Monte do Alcaide distinguiu-se por não atribuir uma 

importância acima da média à funcionalidade “Mudanças de Lote”. 

 

 

Nome da Exploração: 
Herd. Carregueira 

do Mato 

Hrd. Da 

Vermelha 

Mte. Do 

Alcaide 

Escola Superior Agrária 

de Castelo Branco 

Conferência 5 5 5 5 

Separação 5 5 5 4 

Mudança de Lote 4 2 2 4 

Lançamento de Operações de 

Grupo 
4 0 0 3 

Operações individuais 2 0 0 3 

 

Nas respostas à questão 6.2 “Que funcionalidades considera mais úteis no leitor 

portátil? (atribua uma importância de 0 a 5)”, apresentadas no quadro 5 foi unânime que 

as operações individuais são de muita importância e que as de grupo não, sendo que as 

explorações, preocupadas com a produtividade deram grande importância ao registo de 

contrastes, de partos, profilaxia e tratamentos sanitários.    

 

 

Nome da Exploração: 
Herd. Carregueira 

do Mato 

Hrd. Da 

Vermelha 

Mte. Do 

Alcaide 

Escola Superior Agrária 

de Castelo Branco 

Operações Individuais 5 5 5 4 

Operações de Grupo 2 0 0 0 

 

Quadro 5 – Respostas dadas à questão 6.2 

Quadro 4 – Respostas dadas à questão 6.1 
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As respostas à questão 6.3 “Que funcionalidades considera mais úteis no 

programa Ovigest? (atribua uma importância de 0 a 5)”, apresentadas no quadro 6, 

mostram alguma divergência, sendo que explorações que já registavam informação e 

utilizavam programas de gestão dão maior valor à possibilidade de filtrar qualquer 

informação e à acessibilidade da informação individual, ao passo que explorações que 

ainda não dispunham de software de gestão dão importância a tudo, uma vez que tudo 

representa uma grande mudança. 

 

 

Nome da Exploração: 
Herd. Carregueira 

do Mato 

Hrd. Da 

Vermelha 

Mte. Do 

Alcaide 

Escola Superior Agrária 

de Castelo Branco 

Histórico Individual dos Animais 5 3 3 4 

Informação de Grupo 5 3 3 4 

Informação Individual 5 4 4 5 

Possibilidade de Filtrar Qualquer 

Informação 
5 5 5 5 

 

 

4.4- Análise de custos 

 

A substituição de um sistema de identificação tradicional pelo PECgest representa 

um investimento.  

Um chip para identificação animal, sob a forma de bolo reticular, custa cerca de 

dois euros. Este valor varia com o fabricante e com a quantidade encomendada. O valor 

gasto com identificação electrónica varia ainda com o número de animais (N).  

O sistema PECgest também acarreta custos. A PECmanga custará cerca de treze 

mil euros e o leitor portátil PECreader custará cerca de setecentos e cinquenta euros. O 

software será pago consoante o número de animais registados no sistema, a cerca de um 

euro por animal, por ano.  

É possível calcular uma estimativa dos custos de instalação do sistema, para 

qualquer exploração pecuária, através da seguinte fórmula: 

Custos Totais = Custos Fixos + Custos Variáveis  

Custos Fixos Totais = (A+B) x N + C + D  

A = Preço de um Chip = aproximadamente 2 euros 

B = Preço do registo de um animal no sistema = aproximadamente 1 euro 

C = Preço do leitor PECreader v1.0 = aproximadamente 750 euros 

D = Preço da PECmanga v1.0 = aproximadamente 13000 euros 

N = Número de animais na Exploração 

Quadro 6 – Respostas dadas à questão 6.3 
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Então, 

Custos Fixos Totais = (2+1) N+750+13000 = 3N + 13750 

A instalação do sistema PECgest tem um custo fixo de 13750€ +3N. O valor de 

13750€ é acrescido de custos fixos específicos proporcionais, que correspondem a cerca 

de 3€ adicionais por animal, e de gastos com electricidade e mão-de-obra. Um rebanho 

com uma ou duas centenas de animais dificilmente consegue justificar gastos tão 

avultados.  

Para o processo de identificação dos animais e instalação dos equipamentos a 

mão-de-obra é fornecida pela PECplus, sem encargos para o produtor. A formação dos 

utilizadores também é feita de forma gratuita.  

Em explorações que não possuam electricidade ou ar comprimido no local de 

instalação da manga existem gastos adicionais que se prendem com a aquisição de 

gerador, ou bateria, e com a aquisição de um compressor. O preço de um gerador portátil 

ronda os 250€ e de um compressor os 300€. Não é necessário que o gerador e o 

compressor sejam de grande potência. Dependendo dos meios disponíveis na 

exploração, e da localização da manga, uma, ou ambas as aquisições podem ser 

evitadas, com uma extensão para ligação eléctrica e um tubo para ligação ao sistema de 

ar comprimido, caso exista.  

O sistema pode, no entanto, permitir poupar somas elevadas, especialmente em 

rebanhos de grandes dimensões, uma vez que a informação nele contida permite saber 

que animais retirar do rebanho, que animais vacinar contra determinadas doenças como a 

peeira e a que animais são mais produtivos, permitindo fornecer a estes indivíduos melhor 

alimentação.  
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5- Conclusões e Perspectivas futuras 

 

Desde o seu arranque, o projecto no qual esta dissertação foi inserida sofreu 

atrasos que tornaram o período de recolha de dados mais curto do que o planeado. 

Tendo decorrido apenas um mês desde a instalação completa do sistema nas 

explorações piloto, até ao momento da segunda recolha de dados, a sua utilização foi 

limitada. A quantidade de dados a registar entre 21 de Setembro e 21 de Outubro foi 

reduzida.  

Apesar de o intervalo de recolha de dados ter sido mais curto do que o desejável, 

foi possível acompanhar todo o processo de instalação do sistema, o que permitiu 

estabelecer o protocolo de instalação que se segue: 

 

1 - Recolha de informação relativa ao funcionamento da exploração. Desta deve constar 

informação primária e informação adicional (ficha de exploração em anexo. Anexo III) : 

1.1- A informação primária é aquela que é necessária à própria configuração do 

programa Ovigest. Assim, é necessário saber: 

a) Que os animais explorados são de aptidão leiteira ou de produção de 

carne, para definir o perfil do Ovigest. 

b) Que grupos de maneio diferenciados – ou lotes – existem, uma vez que 

o Ovigest é adaptado a cada exploração e não uma solução única. 

c) Que medidas profilácticas não-obrigatórias praticam, para que constem 

como operação, no leitor, na manga e no programa. 

d) Que alertas consideram essenciais, para os definir no programa. O 

Ovigest pode alertar para situações anormais como, por exemplo, uma 

ovelha que não tem um parto há mais de um ano. 

e) Os nomes ou números das parcelas e/ou parques utilizados pelos 

animais na exploração. 

1.2- A informação adicional ajuda a conhecer melhor a exploração e as pessoas 

que nela trabalham. O número de animais, as expectativas em relação ao sistema, 

mais inovações que pensem experimentar, são exemplo de alguns dados que 

ajudam a aproximar uma empresa prestadora de serviços do cliente – a 

exploração – e não devem ser descurados. 

 

2 - Identificação dos animais com chip. Este passo pode, ou não, ser feito com a 

colaboração da empresa que fornece o sistema integrado, mas é essencial para que o 

equipamento funcione. Deve ser feito em simultâneo com o registo individual dos animais 
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no sistema. Este registo pode ser feito na manga automática ou com o leitor e consiste 

em associar o número do chip, ao do brinco SIA, ao do brinco da casa e ao de borrego. 

Pode ainda ser inserida alguma informação individual como o sexo, a idade e o lote de 

animais em que se encontra. Porém, esta informação pode ser inserida posteriormente, 

sem necessidade de reunir os animais, e se for inserida no momento torna o processo 

mais lento. Só é necessário executá-la de novo no caso da compra de animais adultos. 

Os nascidos na exploração são registados no parto. 

 

3 – Montagem e testagem da manga. A manga é transportada para o local e é utilizada a 

rotina de testes. Esta rotina não exige a presença de animais e permite verificar se a 

manga fica pronta a funcionar. 

 

4 – Acompanhamento das primeiras operações na manga e no leitor e assistência técnica 

continuada. A instalação não termina quando se entrega o equipamento. É necessária 

formação dos utilizadores e a assistência técnica é crucial para a manutenção do bom 

estado dos equipamentos. 

 

Duas das explorações piloto, não registaram dados no sistema. A Herdade das 

Casas Velhas e a Herdade da Carregueira do Mato, uma vez que exploram ovinos para 

produção de carne, não tiveram nesse mês nada ocorrências que gerassem informação 

para inserir no PECgest. 

Nas explorações da Herdade da Vermelha e do Monte do Alcaide, pelo contrário, 

prontamente passaram a registar os contrastes no sistema PECgest e demonstram 

grande vontade de adoptar o sistema na sua plenitude. 

A Herdade da Torre de Sepúlveda não registou quaisquer dados no sistema 

PECgest, porque não pôde utilizar nem a PECmanga, nem o leitor PECreader v1.0. O 

gerador esteve avariado durante todo o intervalo de recolha de dados e o leitor foi 

entregue tardiamente, com menus mais simples do que os iniciais. Mesmo que pudesse 

ter utilizado a manga e o leitor, não teria tido dados para registar, uma vez que, à 

semelhança da Herdade da Carregueira do Mato e da Herdade das casas Velhas é uma 

exploração de produção de carne. 

Na Escola Superior Agrária de Castelo Branco a manga tem sido utilizada para 

efectuar operações de separação de animais, por sexo. Estas operações não foram ainda 

descarregadas no sistema. Aqui a principal dificuldade na adopção do PECgest foi a falta 

de manuais de instruções e formação por parte da PECplus. O técnico não domina a 

utilização do sistema e acaba por preferir registar as informações como fazia antes. 
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Os menus iniciais da consola e da manga eram, na opinião de todos os técnicos 

que a eles tiveram acesso, muito complexos e pouco intuitivos. Pensou-se antes da 

instalação do sistema PECgest nas explorações piloto, que os menus iniciais, mais 

complexos, eram simples o suficiente para serem utilizados em todas as explorações. No 

final da primeira semana de utilização já todos os técnicos que os tinham visto e 

experimentado tinham comunicado à PECplus que estes menus eram excessivamente 

complexos e que seria muito difícil começarem a trabalhar com eles, especialmente por 

não terem manuais de instruções. 

Os menus iniciais foram então substituídos por menus mais intuitivos e fáceis de 

utilizar através de uma actualização de software. Os leitores PecReader v 1.0 foram 

recolhidos aos escritórios da PECplus e actualizados, mas a actualização dos 

controladores das mangas foi feita no local. Para tal, um técnico PECplus deslocou-se ás 

explorações. O leitor PecReader V1.0, não foi entregue em algumas das explorações, 

com os novos menus, dentro do intervalo de recolha de dados. A falta de um manual de 

instruções também parece ter prejudicado a adesão ao sistema. Trata-se de uma falha 

que será rapidamente corrigida, mas que atrasou a autonomia das explorações para a 

execução dos registos com o novo equipamento. A quem trabalhou diariamente no 

desenvolvimento do software, este parecia mais intuitivo do que era. Este sistema 

representa uma grande mudança em relação ao que era praticado nas explorações, pelo 

que é de esperar que mais dificuldades surjam. 

Ao passo que explorações como a Herdade da Vermelha, o Monte do Alcaide, a 

Herdade da Carregueira do Mato e a Escola Superior Agrária de Castelo Branco, têm 

apenas que fazer pequenos ajustes e passar a registar os dados com o equipamento e no 

Ovigest, explorações como a Herdade da Torre de Sepúlveda e a Herdade das Casas 

Velhas sofrerão grandes mudanças caso adoptem o sistema, uma vez que não têm 

qualquer tradição de recolha de dados. Explorações de produção de carne que, como 

estas duas ultimas, não tenham qualquer tradição de registo de dados e tenham um 

grande número de animais têm muito a beneficiar, mas também têm que fazer maior 

esforço para adoptarem o sistema. Têm que alterar hábitos e talvez adaptar o seu 

sistema de produção para facilitar o registo de informações vitais para melhorar, a longo 

prazo, a sua produtividade. 

Como explorações para produção de carne, estas últimas têm menos quantidade 

e variedade de dados a registar, mas mais a beneficiar do registo dos mesmos. Nestas 

duas explorações em particular, muito pouca, ou nenhuma informação era registada. Na 

produção de carne, com os métodos anteriores ao sistema, acabava-se por registar 

apenas o essencial. Além da menor quantidade e variedade de dados a registar, a 

necessidade de controlar individualmente a produtividade era menor. Hoje em dia os 
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produtores procuram melhorar a qualidade do rebanho e reconhecem que uma das vias 

para o conseguir é eliminando persistentemente os piores animais do rebanho. As 

ovelhas que não têm leite suficiente de forma recorrente, que rejeitam os borregos, que 

têm peeira crónica, que adoecem frequentemente ou que passam longos períodos sem 

parir, não têm lugar num rebanho produtivo.  

Na produção de leite de ovelha, já se sentia há muito a necessidade de controlar a 

produtividade individual de cada ovelha e portanto já era registada muita informação. O 

registo de contrastes, ocorrências sanitárias e reprodutivas é já lugar comum nas boas 

explorações de leite, que com boa organização interna, procuram maximizar a 

produtividade, avaliando a informação de que dispõem e não prejudicando o bem-estar 

animal. A melhoria que traz este sistema é a facilidade no registo da informação e as 

ferramentas que coloca à disposição do produtor para a filtrar e utilizar. Uma grande 

quantidade de dados torna-se mais útil quando filtrada segundo vários parâmetros, o que 

é difícil de fazer em Excel, e o que a maioria dos programas de software no mercado não 

faz. 

Uma mais valia comum para todas as explorações envolvidas é que este sistema 

funciona com RFID e associa directamente, no momento do registo dos dados, a 

informação ao número de identificação electrónica, que por sua vez está na base de 

dados associado a todas as informações relativas ao animal. Este tipo de sistema reduz 

os erros a um mínimo. Os erros que advêm da leitura visual de códigos alfanuméricos são 

reduzidos a zero, uma vez que já não é necessário fazê-lo. 

Em nenhuma das explorações deram importância ao lançamento de operações de 

grupo, no leitor portátil. Os técnicos da Herdade da Vermelha e do Monte do Alcaide, não 

deram grande importância a este tipo de operações na manga, ao contrário do que 

aconteceu nas restantes explorações. As operações de grupo são referentes, sobretudo a 

vacinações e desparasitações. Pensa-se que a baixa pontuação se deve ao facto de 

existir, nas explorações de leite, como é o caso, informação de importância superior a 

registar. Além disso, praticamente todas as operações de grupo, nestas explorações, são 

feitas a todos os animais num curto espaço de tempo, não sendo normalmente registadas 

as identificações dos animais. 

Não se observou, por parte dos técnicos, ou dos pastores, grande resistência à 

mudança. Neste ponto salienta-se que os técnicos e gestores entrevistados são pessoas 

com grande dinamismo, que vêm o futuro facilitado por este sistema, tendo por esse 

motivo demonstrado vontade de verem as suas explorações incluídas no projecto como 

explorações piloto. A amostra é, por esse motivo, enviesada. Assim sendo, nada garante 

que a aceitação do sistema PECgest no mercado seja semelhante.  
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Os pastores têm, no geral, um baixo nível de escolaridade e, apesar de gostarem 

da instalação do sistema e perceberem que lhes irá facilitar o trabalho, mostraram algum 

receio de não conseguirem aprender a trabalhar com o equipamento. No entanto, os 

técnicos e gestores mostraram-se disponíveis a assumir essa tarefa até que os pastores 

se adaptem. 

As expectativas em torno do sistema são elevadas, uma vez que os técnicos e 

gestores já o viram a funcionar em pleno no terreno, na Herdade dos Esquerdos, e 

acreditam na sua eficácia. A PECplus acompanhará, durante tanto tempo quanto 

possível, as explorações piloto, ajudando os técnicos e pastores. Funcionará como 

entidade formadora, e fornecerá assistência técnica. 

Na maior parte das explorações que constituem o mercado potencial para o 

sistema PECgest, é de esperar maior resistência. Conclui-se que só com várias 

explorações a apresentarem resultados visivelmente positivos com o sistema, será 

possível entrar no mercado de forma bem sucedida.  

Através da realização deste trabalho houve a oportunidade de constatar que, 

apesar de não ter decorrido tempo suficiente para observar todas as consequências da 

adopção do sistema, as observadas são positivas. No entanto, para que se observem 

todas as consequências positivas é necessário que se criem hábitos de registo de 

informação e que se alterem mentalidades. O medo da mudança acaba por ser o maior 

entrave à própria vontade de mudar de uma pecuária tradicional para a pecuária de 

precisão, tecnologicamente mais avançada. Um sistema novo, que não deu provas 

alargadas de que é eficaz e compensa monetariamente, não inspira grande confiança, 

nem vontade de investir. 

Os resultados já obtidos na Herdade dos Esquerdos, onde foi desenvolvido e 

implantado há mais tempo, levam a pensar que as explorações que a ele adiram 

plenamente terão grandes vantagens. No entanto, considerando os custos de instalação 

relativos aos bolos reticulares e aos equipamentos, é necessária uma avaliação individual 

de cada exploração, para saber se é, ou não compensatória. Só será economicamente 

compensatória para rebanhos de 500 animais ou mais, variando caso a caso, consoante 

a produtividade dos animais, o sistema de produção, o produto final e os benefícios que 

advêm da instalação. 

  

Na instalação em si, as limitações prenderam-se com o processo de configuração, 

uma vez que esta foi feita individualmente para cada exploração, em Excel, sendo depois 

transposta para o menu da manga, do leitor portátil e para o software. Este processo é um 

pouco moroso e será substituído por um programa que permite ao utilizador – técnico da 

exploração – fazer a configuração.  
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Ocorreram ainda algumas limitações operacionais. Algumas explorações 

demoraram mais do que o previsto para reunir condições necessárias para o 

funcionamento da manga automática – luz e compressor – no local mais apropriado à 

instalação da mesma. Além disso, o facto de os pastores demorarem um pouco mais a 

aprender a trabalhar com o sistema, foi também uma limitação, ainda que os técnicos se 

demonstrassem disponíveis para o fazer. Talvez esta limitação possa ser contornada com 

alguma formação prévia.  

A instalação do sistema foi tão eficiente quanto possível. Trata-se de um sistema 

inovador, e por esse motivo, as dificuldades que vão surgindo fazem parte do processo de 

acabamento. É quando se coloca equipamento novo a funcionar em pleno, no campo, 

que problemas de funcionamento surgem.  

 Nas explorações piloto, a identificação dos animais com chip e a instalação do 

sistema PECgest, foram feitas gratuitamente, implicando apenas custos em trabalho e 

tempo dedicado por técnicos e pessoal, para aprender a trabalhar com o equipamento. 

Para que tudo funcione da forma desejada é necessário empenho por parte dos técnicos. 

Mesmo em explorações nas quais havia vontade, acabou por não haver empenho e 

dedicação. Assim, a realização deste trabalho, permitiu concluir que a maior dificuldade, 

ao tentar instalar sistemas tecnologicamente avançados em explorações tradicionais, é a 

mudança de mentalidades. Talvez o custo monetário que o PECgest representará para as 

explorações que constituem o mercado, faça com que os seus responsáveis lhe 

dediquem o tempo e atenção necessários para que entre em funcionamento pleno 

imediatamente depois da instalação.  

 Tendo por base as expectativas reveladas na segunda entrevista aos técnicos das 

explorações piloto, é possível concluir que a possibilidade de haver procura pelo PECgest 

é elevada, sendo que essa procura dependerá do sucesso das primeiras instalações e da 

formação e assistência técnica. 

 O PECgest representa uma mudança significativa para o sector pecuário, 

introduzindo na produção de Ovinos, em Portugal, uma perspectiva mais completa da 

pecuária de precisão. 
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7- ANEXOS 

 

 

7.1- ANEXO I 

 

PRIMEIRA ENTREVISTA 

 

1- Quanto tempo demora a encontrar e separar um animal em particular do rebanho? 

 

2- Quanto tempo demora a reunir a informação necessária para saber, por exemplo, que 

animais vão para refugo? 

 

3- Como escolhe os animais a eliminar do rebanho? 

 

4- Quanto tempo demora a reunir a informação necessária para saber, por exemplo, que 

animais vão para refugo? 

 

5- É comum as ovelhas perderem brincos? 

 

6- Sabe que animais em particular são: 

Tratados mais vezes para certa doença? (como a peeira) 

Têm mais partos duplos?  

 São mais produtivos? 

 

7- Tem registos dos lotes em que esteve cada animal ao longo da sua permanência na 

exploração? 

 

8- A informação no momento é registada em papel? 

 

Sim  

 

Não           �     então é registada de que forma? 

 

9- A informação é armazenada em? : 

- Fichas individuais; 

- Folhas de Excel; 

- Tabelas em papel. 
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10- A que informação armazenada recorre mais? 

 

11- Tenciona aumentar o efectivo?  

 

12- Se não, essa decisão deve-se a: 

 

1- Por questões de dificuldade de maneio isso implicaria contratar mais pastores  

2- Limitações de espaço 

3- Limitações de mercado 
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7.2- ANEXO II 

 

SEGUNDA ENTREVISTA 
 
1-  

1.1- Ainda registam alguma informação em papel? 
 

Sim                   � Que informação? 
 

Não    
 

1.2- E num programa anterior? 
 

Sim                   � Que informação? 
 

Não    
 
2- Quem tem utilizado mais: 
 
 - a manga e a consola? 
 
 - o software? 
 
3- Que registos efectuou mais vezes? (cadastros, vacinação) 
 
4- Que dificuldades de adaptação sentiu com a entrada em funcionamento do sistema?  
 
dificuldades técnicas com o equipamento: 

anomalias de funcionamento 
o equipamento é demasiado frágil 
outras: quais? 

 
 

dificuldades com o funcionamento da consola da manga e do leitor: 
os menus são de difícil compreensão 
o teclado é confuso e difícil utilização 
outras: quais? 

 
 
dificuldades na utilização do software: 

o aspecto geral do programa não apela à sua utilização 
os menus são muito complexos 
não obtenho as informações necessárias à gestão através do software 
outras: quais? 

 
 

5- Conseguiu de forma intuitiva compreender os menus do leitor (e da consola)? 
 
 
6- Que funcionalidades considera mais úteis?: (atribua importância de 0 a 5) 
 
Na manga? 
  - conferência 
  - separação 
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  - mudanças de lote 
  - lançamento de operações de grupo (vacinações, etc.) 
  - operações individuais (partos, etc) 

  - outras: quais? 
 

Na consola? 
 

- lançamento de operações individuais (partos, contrastes etc) 
  - lançamento de operações de grupo (vacinações, etc) 
  - outras: quais? 
 
No software? 

 
  - histórico individual dos animais 
  - informação de grupo (produção por lote, etc) 
  - informação individual relativa a operações (contrastes por ex.) 
  - possibilidade de filtrar qualquer informação 
  - outras: quais? 
 
 

7- Quanto tempo demora agora a encontrar e separar um animal do rebanho? 
 
8- Com a utilização do software que informações irá considerar na tomada de decisões de 
refugo?  
 
9- Quanto tempo demora a reunir essa informação? 
 
10- Exploração de animais de leite: quanto tempo demora agora a fazer o contraste? E 
a aceder aos dados que dele resultam? 
 
11- Tenciona agora aumentar o efectivo? 
 
12- Este sistema tornou alguma operação mais lenta? Qual? 
 
13- A utilização da consola e da manga permitiu reduzir alguma mão de obra? 
 

 

14- Na sua opinião o sistema: 
 
ficou abaixo das expectativas: muito 

         
        pouco 

 
 

correspondeu ás expectativas 
 

 
-     superou as expectativas:          muito 
 

                     pouco 
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7.3- ANEXO III 

 

MONTE DO ALCAIDE 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA EXPLORAÇÃO 

 

1.1. Nome Exploração: Monte do Alcaide  

1.2. Localização: Assumar 

1.3. Responsável Técnico: Pedro Espadinha 

1.4. Tipo de Animal: Ovinos  

1.5. Tipo de Produção: Leite  

1.6. Raça: Saloia 

1.7. Associação de Produtores: ANCOSE. 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DA EXPLORAÇÃO 

 

2.1. Nº animais: 600-700 

2.2. Identificação dos animais  

2.2.1.  Electrónica? Quantos animais?: Nenhum 

2.2.2. Tradicional? Quantos animais? : Todos 

2.3. Quais os animais usados no projecto? : Todos 

2.4. Instalações: 

3. Sala de ordenha;  

4. Amamentação Artificial. 

2.5. Nº Funcionários/Funções: 1 pastor e ajuda na parição 

 

3.    DADOS REGISTADOS NA EXPLORAÇÃO 

 

3.1. Parcelas  

3.1.1. Disponibilização de P1 e P3 para a base de dados? Sim 

3.1.2. Área utilizada para pastoreio de ovinos: aproximadamente 135 hectares. 

 

 

3.2. Rebanho 

 Grupos: 



 

 

 67 

  Borregos 

Malatos 

Malatas 

Alfeiro 

Maternidade 

Alavão 

Secagem 

Carneiros 

 

1.1.1. Objectivo a cumprir pelo programa? Manutenção de registos 

organizados. 

1.1.2. Rastreabilidade? Sim 

1.1.3. Produtividade? Sim 

1.1.4. Calendário de operações? Sim 

1.1.5. Avisos e alertas? Alertas de: pesagens, permanência prolongada em 

enfermaria e permanência prolongada em alfeiro. 

 

2. REPRODUÇÃO – QUAIS OS REGISTOS, QUEM EXECUTA E QUEM REGISTA 

 

4.1. Cobrição 

Monta natural: Sim; 

Monta assistida: Não; 

Inseminação artificial: Não; 

Outra técnica? Não. 

 

4.2. Gestação 

2.1.1. Detecção da gestação (visual, ecografia…?): Não; 

2.1.2. Maneio da ovelha gestante (separação do grupo): Não. 

 

4.3. Partos - tipo de registo 

Data dos partos: Regista;  

Data do primeiro parto/idade: Regista; 

Nº borregos por parto: Regista; 
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Por sexo: Regista; 

Total: Regista; 

Prolificidade média do animal: Regista;  

Intervalo entre partos: Regista. 

 

4.4. Dados do rebanho  

Nº partos por ano: Regista tudo no livro genealógico; 

Por mês: Regista tudo no livro genealógico; 

Prolificidade média rebanho: Regista tudo no livro genealógico. 

 

4.5. Objectivo a cumprir pelo programa?  Facilitação do cruzamento de dados. 

 

5.    SANIDADE – QUAIS OS REGISTOS, QUEM EXECUTA E QUEM REGISTA 

 

5.1. Sanidade oficial da região: 

5.1.1. OPP/ADS: Monforte;  

5.1.2. Calendários de rastreios e vacinações (classificação para brucelose, 

leucose…):  

- Rastreios: B3; 

- Vacinações:  

5.1.1.1.1.1. Agaláxia contagiosa: no mês antes de parir + 

rappel antes de parir; 

5.1.1.1.1.2. Mamite gangrenosa: no mês antes de parir + 

rappel antes de parir; 

 

5.2. Doenças registadas/ ou doenças com maior incidência: Peeiras, míases e 

descalcificações. 

 

5.3. Maneio dos animais doentes (implica separação do lote?):  No caso de mamite 

gangrenosa sim, nas restantes implica o tratamento de todo o rebanho. 

 

5.4. Objectivo a cumprir pelo programa? Melhorar o estado sanitário do rebanho. 
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MONTE DA VERMELHA 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA EXPLORAÇÃO 

 

1.1. Nome Exploração: Monte da Vermelha  

1.2. Localização: Cunheira 

1.3. Responsável Técnico: Pedro Espadinha 

1.4. Tipo de Animal: Ovinos  

1.5. Tipo de Produção: Leite  

1.6. Raça: Assaf 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DA EXPLORAÇÃO 

 

2.1. Nº animais: 400 

2.2. Identificação dos animais  

2.2.1.  Electrónica? Quantos animais? : Nenhum 

2.2.2. Tradicional? Quantos animais? : Todos 

2.3. Quais os animais usados no projecto? : Todos 

2.4. Instalações: 

5. Sala de ordenha;  

6. Parque de borregos;  

7. Ovis;  

8. Parques de maneio. 

2.5. Nº Funcionários/Funções: 1 pastor 

 

3. DADOS REGISTADOS NA EXPLORAÇÃO: 

 

3.1. Parcelas  

3.1.1. Disponibilização de P1 e P3 para a base de dados? Sim 

3.1.1. Área utilizada para pastoreio de ovinos: aproximadamente 86,66 hectares. 

3.2 Rebanho 

 Grupos: 

  Borregos 

Malatos 

Malatas 
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Carneiros 

Alfeiro 

Maternidade 

Alavão 

Secagem 

 

3.2.1. Objectivo a cumprir pelo programa? Manutenção de registos organizados 

aos quais se acede facilmente. 

3.2.2. Rastreabilidade? Sim 

3.2.3. Produtividade? Sim 

3.2.4. Calendário de operações? Sim 

3.2.5. Avisos e alertas? Alertas de: pesagens, permanência prolongada em 

enfermaria e permanência prolongada em alfeiro. 

 

4. REPRODUÇÃO – QUAIS OS REGISTOS, QUEM EXECUTA E QUEM REGISTA 

 

4.1. Cobrição 

Monta natural: Sim; 

Monta assistida: Por vezes; 

Inseminação artificial: Não; 

Outra técnica? Não. 

 

4.2. Gestação 

4.2.1. Detecção da gestação (visual, ecografia…?): Ecografia; 

4.2.2. Maneio da ovelha gestante (separação do grupo): Sim. 

 

4.3. Partos - tipo de registo 

Data dos partos: Regista;  

Data do primeiro parto/idade: Regista; 

Nº borregos por parto: Regista; 

Por sexo: Regista; 

Total: Regista; 
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Prolificidade média do animal: Regista;  

Intervalo entre partos: Regista. 

 

4.4. Dados do rebanho  

Nº partos por ano: Regista; 

Por mês: Regista; 

Prolificidade média rebanho: Regista. 

 

4.5. Objectivo a cumprir pelo programa? Facilitação do acesso e cruzamento de dados 

 

5. SANIDADE – QUAIS OS REGISTOS, QUEM EXECUTA E QUEM  

 

5.1. Sanidade oficial da região: 

5.1.1. OPP/ADS: Monforte;  

5.1.2. Calendários de rastreios e vacinações (classificação para brucelose, 

leucose…):  

- Rastreios: B3; 

- Vacinações:  

5.1.1.1.1.3. Agaláxia contagiosa: no mês antes de parir + 

rappel antes de parir; 

5.1.1.1.1.4. Mamite gangrenosa: no mês antes de parir + 

rappel antes de parir; 

 

5.2. Doenças registadas/ ou doenças com maior incidência:  Mamites e Peeira 

 

5.3. Maneio dos animais doentes (implica separação do lote?):  Sim. 

 

5.4. Objectivo a cumprir pelo programa? Melhoria do controle sanitário do rebanho e a 

médio/longo prazo da sanidade do mesmo 
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HERDADE DA CARREGUEIRA DO MATO 

 

4. IDENTIFICAÇÃO DA EXPLORAÇÃO 

 

4.1. Nome Exploração: Herdade da Carregueira do Mato  

4.2. Localização: Ermidas, Santiago do Cacém 

4.3. Responsável Técnico: Claudino Matos 

4.4. Tipo de Animal: Ovinos  

4.5. Tipo de Produção: Carne  

4.6. Raça: Merino Preto 

4.7. Associação de Produtores: ANCORME. 

 

4. CARACTERIZAÇÃO DA EXPLORAÇÃO 

 

4.3. Nº animais: 350 

4.4. Identificação dos animais  

4.4.1.  Electrónica? Quantos animais? : Nenhum 

4.4.2. Tradicional? Quantos animais? : Todos 

4.5. Quais os animais usados no projecto? : Todos 

4.6. Instalações: Nenhumas. 

4.7. Nº Funcionários/Funções: 1 pastor. 

 

3. DADOS REGISTADOS NA EXPLORAÇÃO 

 

3.1. Parcelas  

3.1.1. Disponibilização de P1 e P3 para a base de dados? Sim 

3.1.1. Área utilizada para pastoreio de ovinos: aproximadamente 213 hectares. 

3.2 Rebanho 

 Grupos: 

  Borregos 

  Malatos 

  Malatas 

  Alfeiro 

  Maternidade 
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4.4.1. Objectivo a cumprir pelo programa? Facilitar a gestão. 

4.4.2. Rastreabilidade? Permitir rastreabilidade dentro da exploração. 

4.4.3. Produtividade? Aumentar a produtividade. 

4.4.4. Calendário de operações? Ter um calendário e um registo das 

operações 

4.4.5. Avisos e alertas? Alertas de: pesagens, permanência prolongada em 

enfermaria e permanência prolongada em alfeiro. 

 

4. REPRODUÇÃO – QUAIS OS REGISTOS, QUEM EXECUTA E QUEM REGISTA 

 

4.1. Cobrição 

Monta natural: Sim; 

Monta assistida: Não; 

Inseminação artificial: No futuro; 

Outra técnica? DNA, no futuro. 

 

4.2. Gestação 

4.2.1. Detecção da gestação (visual, ecografia…?): Não; 

4.2.2. Maneio da ovelha gestante (separação do grupo): Por época. 

 

4.3. Partos - tipo de registo 

Data dos partos: Regista;  

Data do primeiro parto/idade: Regista (desde há 4 anos); 

Nº borregos por parto: Regista; 

Por sexo: Regista; 

Total: Regista; 

Prolificidade média do animal: Regista;  

Intervalo entre partos: Regista. 

 

4.4. Dados do rebanho  
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Nº partos por ano: Regista tudo no livro genealógico; 

Por mês: Regista tudo no livro genealógico; 

Prolificidade média rebanho: Regista tudo no livro genealógico. 

 

4.5. Objectivo a cumprir pelo programa? Facilitação o cruzamento de dados. 

 

5. CARNE- QUAIS OS REGISTOS, QUEM EXECUTA E QUEM REGISTA 

 

5.1. Reprodutores 

3.2.1. Intervalos entre partos: 8 meses 

3.2.2. Dados produtivos dos filhos. 

 

5.2. Pesagens 

5.2.1. Nascimento: Não regista; 

5.2.2. Idades padrão (30 e 90 para ovinos): Sim, ambas; 

5.2.3. Ganhos médios diários: Não regista. 

 

5.3. Índices de produtividade usados (para o rebanho ou para o animal?) 

5.3.1. Fecundidade: Não regista; 

5.3.2. Fertilidade: Não regista; 

5.3.3. Prolificidade: Não regista. 

 

5.4. Produção média por animal 

5.4.1. Rendimento médio por carcaça: Não regista; 

5.4.2. Rendimento em carne: Não regista; 

5.4.3. Gordura, ossos…?: Não regista; 

5.4.5. Que outras medidas de produtividade são usadas? Peso ao desmame 

(venda) 

5.5. Objectivo a cumprir pelo programa?  Melhor controlo dos parâmetros 

reprodutivos. 

 

6. SANIDADE – QUAIS OS REGISTOS, QUEM EXECUTA E QUEM REGISTA  

 

6.1. Sanidade oficial da região: 
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61.1. OPP/ADS: Santiago de Cacém;  

6.1.2. Calendários de rastreios e vacinações (classificação para brucelose, 

leucose…):  

- Rastreios: B4; 

- Vacinações:  

5.1.1.1.1.5. Duas vezes enterotoxémia: borregos: 15 dias e 60 

dias;  

5.1.1.1.1.6. Duas vezes pasteureloses: borregos: 15 dias e 60 

dias;  

5.1.1.1.1.7. Peeira: previsto. 

- Desparasitações: Duas vezes por ano. 

 

6.2. Doenças registadas/ ou doenças com maior incidência:  Peeira, míases cutâneas e 

paratuberculose. 

 

6.3. Maneio dos animais doentes (implica separação do lote?): Sim. 

 

6.4. Objectivo a cumprir pelo programa?  Melhoria da sanidade do rebanho. 
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 HERDADE DA TORRE DE SEPÚLVEDA 

 

4. IDENTIFICAÇÃO DA EXPLORAÇÃO 

 

4.1. Nome Exploração: Herdade da Torre de Sepúlveda  

4.2. Localização: Ponte Sôr  

4.3. Responsável Técnico: Roberto Martins 

4.4. Tipo de Animal: Ovinos  

4.5. Tipo de Produção: Carne  

4.6. Raça: R1 Merino Preto e R2, R3 e R4 Merino Regional 

4.7. Associação de Produtores: ACORPSOR. 

 

4. CARACTERIZAÇÃO DA EXPLORAÇÃO 

 

4.3. Nº animais: 1.400 

4.4. Identificação dos animais  

4.4.1.  Electrónica? Quantos animais? : Nenhum 

4.4.2. Tradicional? Quantos animais? : Todos 

4.5. Quais os animais usados no projecto? : Todos 

4.6. Instalações: Curral para Borregos. 

4.7. Nº Funcionários/Funções: 4 pastores + ajuda. 

 

3. DADOS REGISTADOS NA EXPLORAÇÃO: 

3.1. Parcelas  

3.1.1. Disponibilização de P1 e P3 para a base de dados? Sim 

3.1.1. Área utilizada para pastoreio de ovinos: aproximadamente 1713 hectares. 

 

3.2 Rebanho 

 Grupos: 

  Borregos 

  Malatos 

  Malatas 

  Alfeiro 

  Maternidade 

  Carneiros 
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4.4.1. Objectivo a cumprir pelo programa? Manter registos organizados e 

aumentar a eficácia da gestão. 

4.4.2. Rastreabilidade? Sim. 

4.4.3. Produtividade? Sim. 

4.4.4. Calendário de operações? Sim. 

4.4.5. Avisos e alertas? Especialmente para épocas de parição e pesagens. 

 

4. REPRODUÇÃO – QUAIS OS REGISTOS, QUEM EXECUTA E QUEM REGISTA 

 

4.1. Cobrição 

Monta natural: Sim; 

Monta assistida: Não; 

Inseminação artificial: Não; 

Outra técnica? Não. 

 

4.2. Gestação 

4.2.1. Detecção da gestação (visual, ecografia…?): Visual; 

4.2.2. Maneio da ovelha gestante (separação do grupo): Separação de ovelhas 

em final de gestação. 

 

4.3. Partos - tipo de registo 

Data dos partos: Regista;  

Data do primeiro parto/idade: Regista; 

Nº borregos por parto: Regista; 

Por sexo: Não Regista; 

Total: Regista; 

Prolificidade média do animal: Regista;  

Intervalo entre partos: Não Regista. 

 

4.4. Dados do rebanho  

Nº partos por ano: Regista; 
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Por mês: Regista; 

Prolificidade média rebanho: Regista. 

 

4.5. Objectivo a cumprir pelo programa? Facilitação o cruzamento de dados. 

 

5. CARNE – QUAIS OS REGISTOS, QUEM EXECUTA E QUEM REGISTA  

 

5.1. Reprodutores 

4.1.1. Intervalos entre partos: No futuro; 

4.1.2. Dados produtivos dos filhos: Não regista. 

 

5.2. Pesagens 

5.2.1. Nascimento: Regista; 

5.2.2. Idades padrão (30 e 90 para ovinos): Sim, ambas; 

5.2.3. Ganhos médios diários: Não regista. Adicionalmente: borregos vendidos 

/ borregos criados. 

 

5.3. Índices de produtividade usados (para o rebanho ou para o animal?) 

5.3.1. Fecundidade: Não regista; 

5.3.2. Fertilidade: Não regista; 

5.3.3. Prolificidade: Não regista. 

 

  

5.4. Produção média por animal 

5.4.1. Rendimento médio por carcaça: Não regista; 

5.4.2. Rendimento em carne: Não regista; 

5.4.3. Gordura, ossos…?: Não regista; 

5.4.5. Que outras medidas de produtividade são usadas? Não regista. 
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5.5. Dados históricos: possibilidade de transferir os registos para a base de dados? Em 

que suporte estão? Papel e excel. 

 

5.6. Objectivo a cumprir pelo programa? Facilitar o cruzamento de dados. 

 

6. SANIDADE – QUAIS OS REGISTOS, QUEM EXECUTA E QUEM REGISTA 

 

6.1. Sanidade oficial da região 

61.1. OPP/ADS: ACORPSOR;  

6.1.2. Calendários de rastreios e vacinações (classificação para brucelose, 

leucose…):  

- Rastreios: B4; 

 

6.2. Doenças registadas/ ou doenças com maior incidência  Peeira e ronha. 

 

6.3. Maneio dos animais doentes (implica separação do lote?): Sim. 

 

6.4. Objectivo a cumprir pelo programa? Melhorar a sanidade do rebanho. 
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HERDADE DAS CASAS VELHAS 

 

4. IDENTIFICAÇÃO DA EXPLORAÇÃO 

 

4.1. Nome Exploração: Herdade das Casas Velhas 

4.2. Localização: Vila Fernando, Elvas 

4.3. Responsável Técnico: Manuel Rovisco 

4.4. Tipo de Animal: Ovinos  

4.5. Tipo de Produção: Carne  

4.6. Raça: Merino 

 

• CARACTERIZAÇÃO DA EXPLORAÇÃO 

 

.1. Nº animais: 1.600 

.2. Identificação dos animais  

.2.1.  Electrónica? Quantos animais? : Nenhum 

.2.2. Tradicional? Quantos animais? : Todos 

.3. Quais os animais usados no projecto? : Todos 

.4. Instalações: Parques de Maneio. 

.5. Nº Funcionários/Funções: 1 pastor. 

 

3. DADOS REGISTADOS NA EXPLORAÇÃO: 

 

3.1. Parcelas  

3.1.1. Disponibilização de P1 e P3 para a base de dados? P1 a ser entregue. 

 

3.2 Rebanho 

 Grupos:  

Borregos 

Malatos 

Malatas 

Alfeiro  

Maternidade 

Carneiros 
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.1.1. Objectivo a cumprir pelo programa? Manter registos organizados 

permitindo uma melhor gestão. 

.1.2. Rastreabilidade? Sim. 

.1.3. Produtividade? Sim. 

.1.4. Calendário de operações? Sim. 

.1.5. Avisos e alertas? Alertas de: pesagens, permanência prolongada em 

enfermaria e permanência prolongada em alfeiro. 

 

4. REPRODUÇÃO – QUAIS OS REGISTOS, QUEM EXECUTA E QUEM REGISTA 

 

4.1. Cobrição 

Monta natural: Sim; 

2.1.3. Monta assistida: Não; 

2.1.4. Inseminação artificial: Não; 

2.1.5. Outra técnica? Não. 

 

4.2. Gestação 

4.2.1. Detecção da gestação (visual, ecografia…?): Visual; 

4.2.2. Maneio da ovelha gestante (separação do grupo): Separação. 

 

4.3. Partos - tipo de registo 

Data dos partos: Regista;  

Data do primeiro parto/idade: Regista; 

Nº borregos por parto: Regista; 

Por sexo: Regista; 

Total: Regista; 

Prolificidade média do animal: Não Regista;  

Intervalo entre partos: Não Regista. 

 

4.4. Dados do rebanho  

Nº partos por ano: Não Regista; 
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Por mês: Não Regista; 

Prolificidade média rebanho: Não Regista. 

 

4.5. Objectivo a cumprir pelo programa? Maior controlo produtivo e reprodutivo. 

 

5. SANIDADE – QUAIS OS REGISTOS, QUEM EXECUTA E QUEM REGISTA 

 

5.1. Sanidade oficial da região: 

5.1.1. OPP/ADS: Monforte;  

5.1.2. Calendários de rastreios e vacinações (classificação para brucelose, 

leucose…): É feita a vacinação para a Língua Azul e para a Septicemia. 

 

5.2. Doenças registadas/ ou doenças com maior incidência  Peeira e míases cutâneas. 

 

5.3. Maneio dos animais doentes (implica separação do lote?) Sim. 

 

5.4. Objectivo a cumprir pelo programa? Melhoria do controlo da sanidade do rebanho. 
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ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA DE CASTELO BRANCO 

 

• IDENTIFICAÇÃO DA EXPLORAÇÃO 

 

o Nome Exploração: Escola Superior Agrária – Instituto Politécnico de 

Castelo Branco 

o Localização: Sra. De Mércules – Castelo Branco 

o Responsável Técnico: Eng.º Galvão 

o Tipo de Animal: Ovinos  

o Tipo de Produção: Leite e Carne  

o Raça: M. Beira Baixa, M. Branco, Churra do Campo 

 

b) CARACTERIZAÇÃO DA EXPLORAÇÃO 

 

a. Nº animais: 295 

b. Identificação dos animais  

i.  Electrónica? Quantos animais? : Alguns 

ii. Tradicional? Quantos animais? : Todos 

c. Quais os animais usados no projecto? : Todos 

d. Instalações: 

• Curral para Paridas; 

• Sala de Ordenha. 

e. Nº Funcionários/Funções: 2 técnicos. 

 

3. DADOS REGISTADOS NA EXPLORAÇÃO 

3.1. Parcelas  

3.1.1. Disponibilização de P1 e P3 para a base de dados? A fornecer. 

3.1.1. Área utilizada para pastoreio de ovinos: aproximadamente___hectares. 

 

3.2 Rebanho 

 Grupos: 

  Borregos 

  Malatos 

  Malatas 
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  Carneiros 

  Alfeiro 

  Maternidade 

  Alavão 

  Secagem 

 

i. Objectivo a cumprir pelo programa? Permitir uma gestão eficaz. 

ii. Rastreabilidade? Melhorar a rastreabilidade. 

iii. Produtividade? Melhorar a produtividade. 

iv. Calendário de operações? Manter um calendário de operações. 

v. Avisos e alertas? Sim. 

 

4. REPRODUÇÃO – QUAIS OS REGISTOS, QUEM EXECUTA E QUEM REGISTA 

 

4.1. Cobrição 

Monta natural: Sim; 

Monta assistida: Não; 

Inseminação artificial: Não; 

Outra técnica? Não. 

 

4.2. Gestação 

4.2.1. Detecção da gestação (visual, ecografia…?): Visual; 

4.2.2. Maneio da ovelha gestante (separação do grupo): Não. 

 

4.3. Partos - tipo de registo 

Data dos partos: Regista;  

Data do primeiro parto/idade: Regista; 

Nº borregos por parto: Regista; 

Por sexo: Regista; 

Total: Regista; 

Prolificidade média do animal: Regista;  

Intervalo entre partos: Regista. 
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4.4. Dados do rebanho  

Nº partos por ano: Regista; 

Por mês: Regista; 

Prolificidade média rebanho: Regista. 

 

4.5. Objectivo a cumprir pelo programa? Controlo mais eficaz da sanidade do rebanho. 

 

5. SANIDADE – QUAIS SÃO OS REGISTOS, QUEM EXECUTA E QUEM REGISTA  

 

5.1. Sanidade oficial da região: 

5.1.1. OPP/ADS: OVIBEIRA (B4);  

5.1.2. Calendários de rastreios e vacinações (classificação para brucelose, 

leucose…): É feita a vacinação para a Língua Azul e para a Septicemia. 

 

5.2. Doenças registadas/ ou doenças com maior incidência: Peeira, míases cutâneas, 

enterotoxémia e coccidioses. 

 

5.3. Maneio dos animais doentes (implica separação do lote?) Sim. 

 

5.4. Objectivo a cumprir pelo programa? Melhoria da sanidade do rebanho. 
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7.4- ANEXO IV         

Manual Ovigest Adaptado 

 
 
1.   Entrar no programa 

 

Abra o seu browser de Internet (normalmente o Internet Explorer, ou o Mozzila) e insira o 

endereço www.pec-plus.pt na barra de endereços.  

 

Surgirá a página da PECplus com uma lista das explorações piloto. Seleccione então a 

sua exploração. O exemplo dado é o da Herdade dos Esquerdos. 

 

 
 
 
Abre então, a página de login do Ovigest. 

Insira o seu nome de utilizador e palavra-passe. Clique no “Entrar”. 

Apenas quando faz login no Ovigest da sua exploração, tem acesso aos dados das suas 

ovelhas. Este sistema permite a protecção de dados, sendo que, se desejar que mais 

utilizadores tenham acesso ao Ovigest da sua exploração, pode definir-lhes um nível de 

acesso. Por exemplo, pode definir um nível de acesso mais baixo para o médico 

veterinário que acompanha a exploração, para que ele possa aceder à informação, sem 

conseguir alterá-la. O seu nome de utilizador e palavra-passe não devem ser do 

conhecimento de ninguém que não você.  
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Abre então a página de entrada do Ovigest. Nesta página, tem acesso imediato à barra 

de pesquisa, à lista de alertas e ao calendário de operações. Tem também aceso 

indirecto a todas as áreas de informação, através dos ícones: rebanho, reprodução, 

ordenha/engorda e sanidade. Além disso tem links directos para a informação das 

parcelas, alertas detalhados, calendário detalhado e operações. 

 

 

 
 

Rebanho; Reprodução; 
Ordenha/Engorda; Sanidade NOME DA EXPLORAÇÃO 

Nome do utilizador [nível de acesso] 

Lista de Alertas, contendo apenas aqueles 
que dizem respeito ao próprio dia. 

Calendário de operações. Neste 
calendário surgem as operações que 
são descarregadas na base de dados, 
na data em que foram feitas. 

Parcelas; Calendário; 
Alertas; Operações Barra de pesquisa 
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2.   Ferramentas 
 

a)  
 

Seleccionando o ícone “parcelas”, acede a uma página, na qual pode ver dados relativos 

à ocupação das parcelas, no presente e ao longo do tempo. 

 

 

Pode consultar directamente informação estatística carregando, com o botão esquerdo do 

rato, no ícone que desejar na barra de informação estatística. 

 

 

 

             

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Carga Pecuária Em... Evolução Anual do Encabeçamento 

Variação do Encabeçamento 

Encabeçamento no Período 

Evolução Anual da Carga Pecuária 

Variação de Carga Pecuária 

Carga Pecuária no Período... 
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b) Calendário 

 

Seleccionando o ícone “calendário” , abre a página do calendário, na qual tem acesso aos 

registos de operações. Cada tipo de registo é identificado com um ícone diferente e com a 

descrição sumária da operação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No calendário, se carregar com o botão esquerdo do rato, sobre qualquer operação, 

obtém a lista dos animais sobre os quais essa operação foi registada. 

 

c)    Alertas 

 

Seleccionando o ícone “alertas” pode aceder a uma lista de situações anómalas, 

detectadas pelo programa, que podem requerer a sua atenção mais imediata. 

Avançar um mês 

Avançar um ano Recuar um ano 

Recuar um mês 

 

Ícone – Nome da operação [número de ocorrências] 
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Também tem ligação directa, através das barras “Maneio-dia” e “Diário” a outras áreas do 

programa. 

 

                                                                                      

 

 

 

d)    Manga 

 

Seleccionando este ícone, carregando nele com o botão esquerdo do rato, acede à lista 

de operações agendadas para a manga. 

e)   Barra de pesquisa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escolha o tipo de número que pretende pesquisar: 
 ID Expl = Identificação de exploração 
 Br Nasc = Número do brinco de borrego 
 Br IDEA = Número do brinco do projecto IDEA 
 ID Livro Gen = Número de identificação do livro genealógico 
 ID Electron = número de identificação electrónica 

Insira o número de 
identificação do animal 

Prima para pesquisar 

Alertas 

Manga 

Descargas 

Erros de Descarga 

Calendário de 
Operações 

Operações por Animal 

Detalhe de 
Operações 
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A barra de pesquisa permite aceder de forma imediata à ficha de qualquer animal, do qual 

se saiba pelo menos um número de identificação individual. 

Por exemplo, para aceder à identificação do animal, cujo número de registo da Direcção 

Geral de Veterinária é PTV278798, insere-se essa mesma informação, conforme mostra a 

imagem: 

 

 

Depois, basta carregar, com o botão esquerdo do rato sobre o ícone “pesquisar” e surge a 

ficha do animal, bem como um resumo produtivo e reprodutivo. Surge ainda a lista 

exaustiva de todas as operações registadas naquele animal. 

 

 

3.   A ficha individual 

 
A ficha individual, contém uma caracterização do animal, o seu paradeiro e o seu estado 

actual.  

 

 

Esta coluna contém os vários números de 

identificação do animal. 

 
 
 
Esta coluna contém a data de nascimento, a Raça, o 
sexo e o número de identificação de exploração da 
progenitora. 
 
 
 
Esta coluna indica a classificação atribuída ao 
animal, em que grupo de animais se encontra e em 
que parcela da exploração.  
 
 
 
Através desta coluna é possível saber qual o estado 
sanitário do animal, que neste caso concreto não 
regista qualquer patologia à 554 dias. 
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Através desta coluna é possível saber o estado 
reprodutivo do animal, que neste caso, se encontra à 6 
dias em cobrição, tendo parido pela ultima vez a 16 de 
Novembro de 2007. 
 
 
Através desta coluna é possível saber o estado 
produtivo do animal, que neste caso, se encontra sem 
produzir leite à 77 dias. 
 
 

 

a)   As linhas de resumo  
 

Estas linhas traduzem o historial produtivo e reprodutivo do animal, apresentando, de 

forma sumária as informações mais importantes.  

 

b)   Barra de opções 

 

A barra de opções que encontra na página da ficha individual permite-lhe aceder a outras 

informações, além da lista de operações, que surge por defeito, sempre que nenhuma 

outra seja seleccionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voltar à página anterior 

Agendar Operações 

 

 
 

 

Lista de Operações 

Gráfico de Percurso Árvore Genealógica 

Alteração de Ficha 
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c)    A lista de operações 

 

Trata-se de uma listagem exaustiva de todas as operações alguma vez lançadas sobre o 

animal. É possível filtrar sobre esta lista obtendo, por exemplo, apenas um determinado 

tipo de ocorrências sanitárias, como o tratamento para a peeira. 

d)    Gráfico de percurso 

 

Este gráfico traduz todo o percurso do animal, desde o seu registo de nascimento até ao 

momento em que sai da exploração. Nele está registado quanto tempo permaneceu o 

animal em cada grupo, em que dia/mês/ano entrou no grupo, e que operações foram 

efectuadas, em que altura. Existindo também acesso ao detalhe das operações ao 

carregar nos ícones das mesmas com o botão esquerdo do rato. 

 

e)    Árvore Genealógica 
 

Seleccionando o ícone da árvore genealógica, surge um diagrama que interliga os 

parentes conhecidos do mesmo. Os animais que surgem com a respectiva classificação, 

identificação e grau de parentesco. Carregando, com o botão esquerdo do rato, sobre 

qualquer parente, surge a sua ficha individual. O animal em causa tem 13 parentes. 

 

 
 

Cada ícone representa uma operação. 
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f)    Agendar operações 

 

Este recurso permite agendar mudanças de lote para este animal, através do site, 

seleccionando apenas o lote de destino. Quando for carregado o cartão de memória da 

manga de separação automática de ovinos – PECmanga v1.0 – a operação ficará 

memorizada em operações agendadas. 

 

g)   Alteração de ficha 

 

Aqui, pode alterar dados na ficha de identificação do animal, directamente no site, desde 

que tenha nível de acesso que lho permita. 
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Áreas de Informação  
 

a)  

 

A primeira informação, ao abrir esta secção, é o “Resumo” com informação condensada. 

 

 

 
Pode nesta secção saber quantos grupos compõem o rebanho e quantos animais estão 

em cada um, na data em que se encontra, ou numa outra data, utilizando para isso os 

filtros disponíveis. 

 
 

Grupos; Indivíduos 

Informações estatísticas 

Número de animais, por grupo. 

Gráfico  “Taxa diária de Ocupação de Lotes”. 
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Para ter uma lista de todos os animais do rebanho, basta seleccionar o ícone “indivíduos” 

e para retornar à lista de grupos, no ícone “grupos”. Pode ainda obter uma lista detalhada 

dos animais, dentro de cada grupo, seleccionando, com o botão esquerdo do rato, o 

número de animais que se encontra, ou encontrava, no grupo que deseja. 

As informações estatísticas são geralmente apresentadas em gráficos e pode aceder a 

elas seleccionando o ícone correspondente na barra de informações estatísticas. 

 

 

                       

 
 
 
 
 
 

b)    

 

A primeira informação, ao abrir esta secção, é o “Resumo” com informação condensada. 

 

 

 

Na secção “Reprodução” pode ver o rebanho dividido em “estados” reprodutivos, isto é, 

organizado consoante a fase do ciclo reprodutivo em que se encontram os animais. 

 

 

 

Ocupação no Período 

Operações efectuadas Variação de Ocupação 

Evolução Anual de Operações Ocupação de lotes em... 

Gráfico “Variação Mensal da Natalidade”. 

Informação relevante resumida 

Frequência de 
Operações 

Evolução Anual da 
Ocupação 
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Aqui, à semelhança do que acontece na secção “Rebanho”, tem acesso à lista detalhada 

dos animais ao carregar, com o botão esquerdo do rato, sobre o número de animais. 

Também à semelhança da secção “Rebanho”, pode optar pela vista de “grupos”, ou pela 

vista de “indivíduos” e pode aceder a informações estatísticas, na barra de informações 

estatísticas. 

 

 

 

 

 

 

 

c)     
 
A primeira informação, ao abrir esta secção, é o “Resumo” com informação condensada. 
 

 

 

Na secção de informação “Ordenha” estão agrupadas as informações relativas a 

contrastes, sendo que as ovelhas estão distribuídas pelos respectivos grupos de 

produção. 

Também, à semelhança das restantes secções, pode optar pela vista de “grupos”, ou pela 

vista de “indivíduos, pode aceder a informações estatísticas, na barra de informações 

estatísticas e ter acesso à lista detalhada, ao carregar com o botão esquerdo do rato, 

sobre o número de animais.  

Estado Reprodutivo no Período Variação do Estado Reprodutivo 

Estado Reprodutivo em... Variação da Natalidade 

Gráfico “Produção Lactação Anual” 

Informação relevante resumida 
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d)      

 

Se a sua exploração for de animais com aptidão apenas para produção de carne, então 

em vez da secção “Ordenha” encontrará a secção “Engorda”. Aqui encontram-se 

organizados todos os dados relativos a pesagens, distribuídos por grupos de animais, à 

semelhança do que acontece na secção “Ordenha”. 

Também, à semelhança das restantes secções, pode optar pela vista de “grupos”, ou pela 

vista de “indivíduos”, pode aceder a informações estatísticas, na barra de informações 

estatísticas e ter acesso à lista detalhada, ao carregar com o botão esquerdo do rato, 

sobre o número de animais.  

 

 

 

 

 

e)    

 
A primeira informação, ao abrir esta secção, é o “Resumo” com informação condensada. 
 

 

 

Variação de Contrastes 

Evolução Lactação/Grupo 

Produção Em... 
Variação da 
Produção 

Produção no Período 

Informação relevante resumida 

Gráfico “Variação Mensal da 
Taxa Diária de Sanidade” 

Evolução 
Lactação/Indivíduo  
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Na secção de informação “Sanidade”, pode encontrar a informação relativa a vacinações, 

desparasitações e incidência de enfermidades no seu rebanho, divididas pelo tipo de 

ocorrência. 

Também, à semelhança das restantes secções, pode optar pela vista de “grupos”, ou pela 

vista de “indivíduos”, pode aceder a informações estatísticas, na barra de informações 

estatísticas e ter acesso à lista detalhada, ao carregar com o botão esquerdo do rato, 

sobre o número de animais.  

 

              
 
 
 

 

f)    
 

Na secção “arquivo” encontra a informação relativa a animais que já não se encontram na 

exploração, bem como o motivo porque tal acontece. Os animais encontram-se divididos 

nos grupos correspondentes aos motivos porque saíram: “Venda Abate”, “Venda Criador”, 

“Morte Natural”, “morte Doença”, “Morte Acidente”, “Incerto”. 

À semelhança das restantes secções, pode optar pela vista de “grupos”, ou pela vista de 

“indivíduos”, pode aceder a informações estatísticas, na barra de informações estatísticas 

e ter acesso à lista detalhada, ao carregar com o botão esquerdo do rato, sobre o número 

de animais.  

 

 

 

 

 

 

5.   A barra de Operações 

 

Em qualquer lista de animais, na vista de “indivíduos”, surge a barra de Operações. Esta 

barra tem dois ícones e é uma ferramenta essencial. 

 

 
  Morte 

 
   Venda 

Mensal Estado em... 

Periódica  
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Seleccionando o ícone “manga”, nesta barra, é possível agendar operações de mudança 

de lote. Seleccionando o ícone “site”, é possível lançar operações no site, sem ter que 

fazer nada no campo. 

Para o fazer, primeiro, seleccione os animais que deseja mudar de lote, utilizando 

primeiro os filtros, e depois, se necessário a checkbox.  

 

a)  Filtros 

 

 

 

 

 

 

 

Através destes filtros consegue seleccionar um conjunto de animais. Se depois de utilizar 

todos os filtros necessários, obtiver exactamente o conjunto de animais que pretende 

mudar de lote, então passe directamente para o passo 3. Se desejar mudar de lote 

apenas alguns daqueles animais, utilize a checkbox. 

 

Checkbox 

 

A checkbox permite seleccionar os animais um a um, ou página a página, dentro de um 

grupo. Para abrir a checkbox, seleccione o “mais”, que encontra sobre o canto superior 

direito da tabela. Para esconder de novo a checkbox, seleccione o “menos”, que encontra 

nessa mesma posição, com a checkbox aberta. 

 

 

 

Manga Site 

Seleccione “Pesquisa” para 
abrir o conjunto de filtros. 

Utilize a “borracha” para apagar todos os filtros que 
colocou e a ”seta” para avançar com a pesquisa. 
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Agendar a operação de mudança de lote na manga 

 

Se apenas teve que cumprir o ponto a), quando prosseguir já tem todos os animais de 

todas as páginas seleccionados para a operação automaticamente. Pode confirmar o 

número de animais seleccionados, uma vez que surge em “registos”. Se desejar 

agendar uma operação de mudança de lote na manga, seleccione o ícone “manga”, e 

programe as portas como desejar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Executar operações no site 

 

A selecção dos animais para executar as operações no site, funciona da mesma 

maneira do que para agendar mudanças de lote na manga. Execute o ponto a), ou os 

pontos a) e b). Pode confirmar o número de animais seleccionados, uma vez que 

surge em “registos”. Seleccione então o ícone “site”. 

Para seleccionar todos 
os animais da página, 
coloque um “certo” . 

Para seleccionar um, ou 
apenas alguns animais, 
coloque um “certo”  
nas respectivas posições. 

Porta F � porta da frente 
Porta E � porta da esquerda 
Porta D � porta da direita 
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A página que abre dá a possibilidade de escolher a operação que deseja lançar. 

 

 

  

 
 
 
Depois, seleccione a “seta”, para prosseguir com o registo de operação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccione o tipo de operação, por 
exemplo, “Avaliação”. 

Aqui, já só surgirão as diversas 
classificações. Seleccione a que 
pretende. Esta classificação será 
atribuída a todos os animais 
classificados. 

Aqui, pode seleccionar 
a data que é registada 
na operação. Por exemplo, se quiser classificar 

os animais que tinha seleccionado, 
escolha [Avaliação]Classificação. 



 

 

 103 

6.   Os filtros 

 

Os filtros permitem criar listas de animais, que partilham um conjunto comum de 

características. Em qualquer lista do programa, pode abrir os filtros disponíveis, 

seleccionando “pesquisar” com o botão esquerdo do rato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilize a “borracha” para 
apagar todos os filtros que 
colocou e a ”seta” para 
avançar com a pesquisa. 

Seleccionando o ícone “calendário”, pode 

seleccionar a data que pretende de forma 

mais expedita. 


