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Resumo 
 

O presente relatório visa descrever as atividades desenvolvidas no estágio, assim 

como abordar questões relacionadas com o conceito de pecuária de precisão, e sua 

inserção nesta empresa. O estágio foi realizado numa exploração de ovinos de leite, onde 

foi feito um acompanhamento de todas a atividades praticadas, e teve a duração de um 

mês. Este trabalho foi desenvolvido na Herdade dos Esquerdos, pertencente à empresa 

Fertiland, sedeada em Vaiamonte, no distrito de Portalegre. 

Foi uma experiência muito enriquecedora na medida em que me permitiu criar 

contacto com o ambiente de trabalho de uma empresa de referência na produção de leite de 

ovino, assim como me possibilitou a aprendizagem de muitas práticas de maneio 

associadas a este tipo de produção. 

 

Palavras-chave: Assaf, Ovelhas Leiteiras, Pecuária de Precisão, Identificação Eletrónica. 

 

 

Abstract  
 

This report aims to describe the activities on an internship in a sheep milk enterprise, 

as well as address issues related to livestock precision farming concept, and application of 

this concept in the enterprise. During the internship, it was made a follow-up of all the 

activities practiced, wich lasted for a month. This internship was developed in Herdade dos 

Esquerdos, belonging to Fertiland enterprise, based at Vaiamonte in Portalegre district.  

It was an enriching experience because it allowed me to create contact with the 

working environment of a leading company in dairy sheep production, and to increase 

personal know how in a lot of management practices associated with sheep milk production. 

 

Key-words: Assaf, Dairy Sheep, Livestock Precision Farming, Electronic Identification. 
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1. Introdução 

 

Nos últimos anos o conceito de pecuária de precisão (do inglês Livestock Precision 

Farming - LPF) tem ganho uma enorme expressão na produção animal. Com o 

desenvolvimento tecnológico associado a equipamentos e práticas de maneio, tem sido 

possível um controlo e monitorização em tempo real na produção, reprodução, saúde e 

bem-estar dos animais (Banhazi et al., 2012a). Para além disso a aplicação da LPF tem 

permitido obter resultados na mitigação dos impactos ligados ao ambiente, na redução do 

desperdício dos recursos e na otimização dos produtos (Scholten et al., 2013).  

Introduzida inicialmente em atividades pecuárias intensivas, a LPF tem vindo nos 

últimos anos a ser aplicada de forma crescente na produção das mais diversas espécies 

animais, independentemente da intensidade do modelo de produção seguido. Há que 

considerar que a LPF é ainda uma área embrionária, no entanto acredita-se que venha a ter 

um futuro com uma enorme dinâmica (Pinheiro, 2009). 

Assim, propõe-se para o presente trabalho fazer o acompanhamento de um rebanho 

de ovinos da raça Assaf orientado para a produção leiteira, em que é aplicado o conceito de 

LPF quer pela utilização de equipamentos (tecnologia Radio Frequency IDentification – 

RFID, na identificação animal; leitor móvel, manga separadora) quer pela aplicação de 

software de suporte à gestão dos animais.  
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2. A raça Assaf 

 

A raça Assaf, que resulta de um cruzamento da raça Awassi e da raça German East 

Friesian, tem ganho importância no mundo da produção leiteira de ovinos (Pollott e 

Gootwine, 2004). Em Portugal o efetivo da raça Assaf tem aumentado, devido ao seu 

potencial produtivo, assim como a adaptabilidade às condições locais (Fuente et al., 2006). 

 

 

2.1. Origem e evolução 

 

Os ovinos foram domesticados no Oriente há 9 500 – 10 000 anos atrás (Zeder, 

2008). Há cerca de 1 400 raças de ovinos conhecidas (Scherf, 2000). Entre essas raças, a 

Awassi atrai a atenção devido não só à grande população no Médio Oriente, mas também 

devido ao contributo significativo, tanto em linhagem pura como em cruzados, para a 

produção de leite (Rummel et al. 2005). Esta raça assumiu especial destaque em Israel. Na 

verdade, a produção de leite e carne de ovino é uma das práticas pecuárias mais antigas 

deste país. A evolução do setor da produção de leite de ovino em Israel é um ótimo exemplo 

da aplicação de tecnologia moderna integrada em produções mais tradicionais (Gootwine, 

2011). 

A raça Awassi distingue-se pela sua adaptabilidade às condições locais severas 

áridas e semiáridas que predominam em Israel e em todo o Médio Oriente, e pela 

acumulação de gordura ao nível da cauda. Cerca de 220 000 ovinos Awassi são produzidos 

em regime semiextensivo em Bedouin, no deserto Negev, maioritariamente para produção 

de borregos. A reprodução é sazonal, sendo geralmente obtido um parto por ano, com os 

nascimentos a ocorrerem na primavera (Gootwine, 2011). Devido ao seu potencial, a raça 

Awassi foi sujeita a um programa de melhoramento genético que tem sido seguido desde há 

60 anos a partir de animais locais desta raça (Gootwine, 2011). Com este programa de 

melhoramento foi possível elevar a produção leiteira das ovelhas que, em sistemas 

intensivos, podem produzir cerca de 550 litros de leite por lactação (Gootwine, 2011).  

A raça Awassi tem sido utilizada em cruzamentos com o objetivo de aproveitar o seu 

potencial produtivo e de adaptação. Assim, desde 1955, iniciou-se um programa de 

cruzamento, entre a Awassi israelita melhorada e a raça German East Friesian, o que 

resultou na raça Assaf (figura 1) (Gootwine, 2011). Esta raça combina as características de 

produção e adaptação da raça Awassi com a produção e prolificidade da German East 

Friesian. Outras características evidentes da Assaf são a acumulação de gordura ao nível 

da cauda, o tamanho corporal, o excelente potencial de crescimento dos borregos e o curto 
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período de anestro que apresentam. Hoje em dia, a população de ovinos Assaf em Israel é 

de cerca de 80 000 animais (Gootwine, 2011). 

 

Figura 1 -  Exemplares de ovinos da raça Assaf na empresa Fertiland, no 
distrito de Portalegre.  
Fonte: Própria 

 

Geralmente as raças locais de Portugal são bem-adaptadas às variações 

climatéricas das áreas de produção, mas os seus rendimentos são relativamente baixos, 

com cerca de 1 litro de leite por dia, ou menos (Fuente et al., 2006). Os produtores 

decidiram então investir no sentido de modernizar as explorações, introduzindo novas 

técnicas de maneio, de modo a aumentar a produção, tais como a suplementação com 

concentrados e a utilização de máquinas de ordenha automáticas (Fuente et al., 2006). Para 

compensar tais investimentos, foi necessário apostar no potencial genético de produção das 

ovelhas (Fuente et al., 2006). Neste sentido tem sido introduzida a raça Assaf nas 

explorações de ovinos. Esta raça foi introduzida em Portugal no ano de 1991, com a compra 

de 5 000 doses de sémen proveniente de Israel, e 260 embriões congelados pela Sociedade 

Agrícola da Herdade do Martinho. Os embriões foram implantados em fêmeas cruzadas de 

Awassi e Manchega, e o sémen foi utilizado para inseminar as descendentes destas 

fêmeas. Paralelamente a isto, 1 854 doses de sémen foram compradas por explorações 

portuguesas em 1992 (Rummel et al., 2005). 

Atualmente existem cerca de 15 000 exemplares puros e cerca de 15 000 F1 

cruzados de Assaf com raças locais, produzidos em maior escala no Alentejo, Beira Interior 

e Extremadura. Os cruzamentos mais conhecidos da Assaf são com as raças Saloia, Merino 

Beira Baixa e Serra da Estrela. Tem sido estimado que a genética da Assaf está estendida a 

centenas de milhares de ovelhas em Portugal (Rummel et al., 2005). 
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A Assaf está oficialmente reconhecida pela Associação Portuguesa de Criadores de 

Ovinos da raça Assaf (ACOSSAF), que é reconhecida na Breeders Association, e tem um 

livro com cerca de 5 000 cabeças registadas. Existe um programa de seleção para a 

produção de leite que envolve um rebanho de 1 000 cabeças (Fuente et al., 2006). 

O programa de seleção utilizado em Portugal é maioritariamente baseado num 

pequeno número de explorações, que tem como base a genética dos animais originalmente 

importados como embriões. Estas explorações têm contribuído para a difusão da raça ao 

longo do país, através da venda de animais para reprodução e de inseminação artificial 

(Fuente et al., 2006). 

 

 

2.2. Algumas características reprodutivas e produtivas 

 

No quadro 1 apresenta-se um resumo das características reprodutivas e produtivas 

da raça Assaf. 

Quadro 1 - Características reprodutivas e produtivas. 

Característica Valor Referência 

Rendimento em leite 400 litros (Gootwine, 2011) 

Pico de lactação 23 dias (Pollot e Gootwine, 2004) 

Dias em lactação 220 dias (Fuente et al., 2006) 

Percentagem de gordura 7,20% (Fuente et al., 2006) 

Percentagem de proteína 5,50% (Fuente et al., 2006) 

Idade ao 1º parto 10,2-28,4 meses (Pollot e Gootwine, 2004) 

Fertilidade 
75% na Primavera; 85% no 

Outono 
(Fuente et al., 2006) 

Prolificidade 1,9-2,5 borregos (Gootwine, 2011) 

Mortalidade dos borregos 10% (Fuente et al., 2006) 

Taxa de crescimento até aos 
4 meses 

350 g/dia (Fuente et al., 2006) 

Peso adulto macho 100-120 kg (Rummel et al., 2005) 

Peso adulto fêmea 70-90 kg (Rummel et al., 2005) 
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3. Relatório de atividades 

 

3.1. Caracterização da exploração 

 

A exploração onde decorreu o estágio do presente trabalho pertence à empresa 

Fertiland, localizada na Herdade dos Esquerdos, em Vaiamonte, distrito de Portalegre. Esta 

empresa nasceu em 1990 com base no conhecimento técnico do Engº David Crespo, sendo 

atualmente dirigida pelo João Paulo Crespo, seu filho. 

Com base numa filosofia de produção pecuária sustentável, a empresa desenvolveu 

misturas pratenses e forrageiras capazes de aumentar as produções, ricas em proteína e de 

elevada digestibilidade. Desde 1990, a Herdade dos Esquerdos desenvolve técnicas de 

produção forrageira e de gestão de ovinos passíveis de gerar um equilíbrio entre 

produtividade e preservação do ecossistema. 

Contando com uma área de 355 hectares de pastagens permanentes e forragens, 

dos quais 54 hectares de regadio, esta empresa possui ainda uma barragem com 

capacidade de 600 000 metros cúbicos, e dedica-se à produção de ovinos.  

 O atual efetivo é constituído por ovinos da raça Assaf, de aptidão leiteira, com um 

total de 3 600 animais, entre os quais 1 097 ovelhas em produção, como mostra o quadro 2. 

 

Quadro 2 - Efetivo detalhado da Fertiland.  
Fonte: Ovigest (acedido em 25-09-2016) 
 

  

  

O principal objetivo deste efetivo é a produção de leite, que é fornecido a empresas 

de fabrico de queijos, nomeadamente a Monforqueijo, a Herdade da Maia, a Queijaria dos 

Irmãos e a Queijaria de Cano. Outra vertente de rendimento está associada à venda de 

borregos diretamente ao matadouro Pasto Alentejano.  

As fêmeas são postas à cobrição pela primeira vez com cerca de 12 meses e o 

sistema de partos comummente utilizado é o de um parto por ano. O método de reprodução 

correntemente empregue é a cobrição natural, à exceção das ovelhas de classificação 

“cinco estrelas”. Estas, cujo potencial produtivo é mais elevado, são sujeitas a sincronização 

de cios.  
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Relativamente ao sistema de produção, os ovinos encontram-se em regime 

semiextensivo, em que os animais permanecem em pastoreio, à exceção das fêmeas 

produtoras que são recolhidas duas vezes ao dia, para a realização da ordenha.  

As fêmeas gestantes são recolhidas do campo aquando do período de partos para 

facilitar o maneio nesta fase. Os borregos encontram-se instalados nos parques interiores, 

sendo alimentados através de aleitamento artificial a partir do segundo dia de vida até aos 

30-40 dias. Durante esta fase vai sendo introduzido alimento concentrado para borregos 

(com detalhe em anexo 1), para facilitar o desmame gradual dos animais. Também são 

disponibilizados blocos de minerais nos comedouros. 

Posteriormente é introduzido feno na dieta dos borregos, e estes são mantidos nos 

parques interiores até apresentarem uma idade próxima dos 2-3 meses, sendo nesta fase 

transferidos para parques exteriores. A alimentação do restante efetivo tem como base o 

pastoreio, no entanto a suplementação é muito variável. Quanto às fêmeas em produção, 

estas são alimentadas com alimento concentrado durante a ordenha (+/- 300 gramas por 

animal por ordenha) e suplementadas com uma mistura de alimento concentrado, silagem 

de trevo e feno, após cada ordenha. Quanto às fêmeas adultas secas que se encontram em 

pastoreio, são disponibilizados blocos de minerais (10 blocos para 500 ovelhas de 2 em 2 

dias) como suplemento ao pasto (com detalhe em anexo 2). Quanto aos restantes animais, 

em recria e adultos, são diariamente alimentados com alimento concentrado (com detalhe 

em anexo 3), como suplemento à pastagem disponível.  
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3.2. Descrição das atividades realizadas  

 

Neste capítulo irá ser feita referência às várias atividades desenvolvidas ao longo do 

estágio. O estágio teve início no dia 15 de junho de 2016 e findou no dia 15 de julho de 

2016. As atividades realizadas ao longo deste mês de estágio foram muito diversificadas, 

como se pode verificar na descrição que se segue. 

 

 

3.2.1. Maneio diário 

   

3.2.1.1. Ordenha da manhã e da tarde 

 

A ordenha das ovelhas em produção é realizada numa sala de ordenha de tipo 

“Casse”, constituída por duas plataformas, em sistema 2x30, com fosso central, como 

mostra a figura 2.  

 

Figura 2 - Sala de ordenha tipo “Casse” 2x30.  
Fonte: Própria 

 

Esta tarefa é geralmente executada por três operadores, no entanto varia em função 

do restante trabalho associado à exploração. Durante a ordenha, foi feita a filmagem de 

todos os procedimentos. Verificou-se que a rotina de ordenha pode ser definida, 

genericamente, pela seguinte sequência de operações:  

- Observação dos úberes, de modo a analisar úberes inflamados1, para que o leite 

destas ovelhas não seja ordenhado para o tanque; 
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- Colocação de tetinas; 

- Massagem do úbere (ovelhas que apresentem úberes muito grandes precisam de 

massagem para garantir que lhes é retirado todo o leite); 

- Retirada das tetinas; 

- Desinfeção dos tetos com uma solução de Iodopovidona, com a utilização de 

borrifadores dispostos ao longo da sala. 

 

De referir que antes do ato de ordenha é reposto o alimento concentrado nos 

comedouros, cerca de 300 g por animal, e de seguida dá-se entrada dos animais na sala, 

auxiliando-se os que apresentem dificuldades na entrada para o cornadis. Após a linha ser 

completada, fecha-se o portão de entrada de forma a evitar fugas ou entradas de ovelhas 

que dificultem o processo de ordenha. Aquando da finalização do processo de ordenha, 

abre-se a frente das plataformas (este processo é realizado de forma automática, 

pressionando um botão), e é novamente fechada após todos os animais saírem.  

Outra prática associada ao período de ordenha é a desinfeção das tetinas. Esta é 

realizada após cada 7 utilizações das tetinas, isto significa, em cada 7 utilizações da sala. O 

procedimento passa por embeber as tetinas numa solução de água e Septrivet (figura 3), 

que é um biocida apresentado em formato de pastilhas efervescentes, que atuam como 

desinfetantes. 

 

 

Figura 3 - Imagem ilustrativa do 
produto desinfetante Septrivet.  
Fonte: Própria 

 

úberes inflamados
1 

– a causa associada é a mamite, que se define como a inflamação da glândula 

mamária, caracterizada por alterações físicas, químicas e bacteriológicas no leite e alterações no 

tecido glandular. 
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3.2.1.2. Limpeza da sala de ordenha 

 

O processo de limpeza da sala de ordenha passa por várias tarefas, que são a seguir 

descritas. Este procedimento é realizado todos os dias após a ordenha da manhã. 

As tetinas são lavadas e desinfetadas imediatamente após a ordenha, isto é, duas 

vezes ao dia. Para tal, estas são inicialmente molhadas com água, com a utilização de uma 

mangueira, de forma a adquirirem adesão. Depois disto, são devidamente encaixadas nos 

suportes de limpeza de tetinas existentes ao nível das paredes do fosso central, que, após a 

ativação do sistema de lavagem, permitem a entrada de água a 80 °C.  

Depois deste processo, passa-se à limpeza das paredes e chão. Inicialmente o chão 

é varrido, para remoção de todo o lixo sólido. Posteriormente o chão e paredes são lavados 

com a mangueira, e periodicamente, 2 a 3 vezes por semana, é aplicado o produto CircoSan 

(figura 4), que atua no controlo de bactérias, fungos, vírus e esporos, a baixas temperaturas. 

No final, a sala de ordenha fica enxaguada, como mostra a figura 5, no entanto o período 

entre ordenhas é suficiente para que esta seque e apresente condições para trabalhar na 

ordenha da tarde. 

 

 

Figura 5 - Imagem ilustrativa do produto                               
de limpeza CircoSan.                                                                 
Fonte: Própria                                                                       

 

 

 

 

Figura 4  – Sala de ordenha após limpeza. 
Fonte: Própria 
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3.2.1.3. Alimentação das ovelhas em produção 

 

A composição do leite de ovinos e caprinos depende do genótipo, das características 

reprodutivas e sanitárias dos animais, das condições ambientais, dos métodos de 

alimentação e ordenha aplicados nas explorações (Morand-Fehr et al., 2007), da idade e do 

estágio da lactação (Bencini e Pulina, 1997). Os componentes do leite que mais oscilam são 

a gordura e proteína, que dependem diretamente da dieta. Dado que o leite desta espécie é 

maioritariamente utilizado na transformação para queijos, o teor em gordura e proteína são 

os fatores de maior relevância a considerar nessa indústria (Morand-Fehr et al., 2007). O 

rendimento do queijo depende do teor em proteína, assim como a textura depende da 

gordura contida no leite, e das quantidades dos diferentes ácidos gordos, colesterol, 

vitaminas lipossolúveis e outros componentes (Morand-Fehr et al., 2007).  

Deste modo, é de extrema importância a qualidade do alimento fornecido às ovelhas 

em produção. Estas encontram-se em regime semiextensivo, com acesso à pastagem 

disponível no campo, que é variável ao longo do ano. No entanto, para este grupo de 

animais, esta não é suficiente para suprir as necessidades de produção, pelo que, no fim de 

cada ordenha, as ovelhas são encaminhadas diretamente para um parque onde lhes é 

fornecido um alimento concentrado, cerca de 1 quilograma por ovelha, silagem de trevo, 

cerca de 2 quilogramas por ovelha e feno. Apesar da menor relevância, é também fornecido 

alimento durante o processo de ordenha, que corresponde a cerca de 300 gramas de 

concentrado por animal e por ordenha, ou seja, 600 gramas por dia. 

 

 

3.2.1.4. Alimentação dos restantes grupos de animais em campo 

 

Tal como mencionado anteriormente, os animais encontram-se em regime 

semiextensivo. Em épocas de escassez, nomeadamente nos meses de verão, os rebanhos 

de borregos, malatas, ovelhas gestantes e carneiros são suplementados com alimento 

concentrado, como ilustra a figura 6, no período da manhã, após terminada a tarefa relativa 

à ordenha.  
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Figura 6 - Grupo de malatas a ingerir alimento concentrado.  
Fonte: Própria 

 

O rebanho das fêmeas adultas secas é unicamente suplementado com blocos de 

minerais (figura 7). Durante o período do estágio fornecemos 10 blocos para 500 ovelhas, 

de 2 em 2 dias. 

 

 

Figura 7 - Blocos de minerais fornecidos a fêmeas 
adultas secas.  
Fonte: Própria 
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3.2.2. Maneio periódico 

 

3.2.2.1. Recolha das fêmeas gestantes 

 

Aquando do período de partos, as fêmeas gestantes são recolhidas para os parques 

interiores, de modo a facilitar o maneio associado aos nascimentos dos borregos. Nesta 

fase, é muito importante prestar atenção a estes animais, uma vez que há situações de 

partos difíceis, em que é necessário intervir para auxiliar o parto. Os motivos mais comuns 

são o mau posicionamento do feto no momento do parto e os partos duplos. A figura 8 

ilustra uma fêmea após parir a sua cria. 

 

 

Figura 8 - Fêmea após parir a sua cria.  
Fonte: Própria 

 

 

3.2.2.2. Aleitamento dos borregos 
 

Relativamente aos borregos, estes são retirados das mães após 12 a 24 horas, e são 

deslocados para pequenos parques localizados perto do local de aleitamento artificial. Esta 

tarefa é realizada durante a tarde, antes ou após a ordenha. Nesta fase, observam-se os 

borregos, de modo a verificar se ingeriram o colostro das progenitoras. Os animais que não 

apresentem evidência disso são amamentados com um biberon, como mostra a figura 9, 

com leite que recolhemos manualmente das ovelhas paridas. Existem disponíveis colostros 

artificiais no mercado, que podem representar uma solução para mães que produzem 

reduzida quantidade de colostro, ou que parem duas crias (Mendonça, 2012). No entanto, a 
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utilização de colostro proveniente de outras ovelhas paridas da própria exploração parece 

uma opção mais interessante, quer por questões económicas como de desperdício. 

Contudo, esta estratégia pode apresentar alguns riscos relacionados com o potencial para 

determinadas doenças serem transmitidas por esta via, nomeadamente a encefalite e artrite 

caprina, a pneumonia progressiva ovina e a paratuberculose (Mendonça, 2012). Ao segundo 

dia de vida, os borregos são transferidos para o primeiro parque de aleitamento artificial 

(figura 10). Estes são supervisionados e auxiliados 3 a 4 vezes ao dia, uma vez que se 

encontram numa fase de adaptação, quer em relação às chupetas como à ingestão 

autónoma do leite. 

O local onde se encontra a máquina de aleitamento está dividido em pequenos 

parques, e os borregos são transferidos de uns parques para os outros em função da 

evolução do  tamanho corporal. A figura 11 ilustra a disposição dos parques de aleitamento. 

 

 

Figura 9 - Aleitamento manual de um borrego.  
Fonte: Própria 

 

 

Figura 10 - Borregos a ingerir leite artificial. 
Fonte: Própria 
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Figura 11 - Parques de aleitamento artificial divididos em função da evolução do peso e tamanho 
corporal.  
Fonte: Própria 

 

3.2.2.3. Identificação auricular dos animais  
 

A identificação eletrónica inicialmente atribuída aos animais é inserida a nível 

auricular, através da colocação de um brinco com chip eletrónico na orelha. Esta tarefa é 

realizada no momento que antecede a separação dos borregos das suas mães, isto é, após 

um período compreendido entre as 12 e 24 horas de vida. É neste momento que inserimos o 

número de identificação dos borregos na aplicação móvel da Ovigest.  

 

Figura 13 - Identificação auricular eletrónica                        
(verso).                                                                            
Fonte: Própria                                                                 
 

                       

Figura 14 - Borrego com identificação 
auricular eletrónica.  
Fonte: Própria 

Figura 12 - Identificação auricular eletrónica 

(reverso). 
Fonte: Própria 
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3.2.2.4. Separação de borregos em recria por lotes, em função dos tamanhos 

 

É feita a separação dos borregos desmamados por lotes pequenos, de modo a ter 

grupos mais homogéneos em termos do peso vivo. Esta tarefa facilita a escolha dos 

borregos que são para venda. 

 

 

3.2.2.5. Vacinação para o timpanismo 

 

Observámos que um grupo de borregos em recria, que foi transferido para um novo 

parque, começou a apresentar grande incidência de diarreia, assim como a zona abdominal 

inchada. Concluiu-se que seria resultado da ingestão pasto verde existente naquele parque, 

e para tal vacinámos os animais para o timpanismo2.  

 

timpanismo
2
 - distúrbio metabólico, associado aos ruminantes em geral, e é caracterizado pela 

distensão acentuada do rúmen e retículo devido à incapacidade de libertar os gases originados 

durante a fermentação ruminal (Barbosa, 2008). Este pode conduzir a problemas a nível respiratório e 

circulatório, e provocar asfixia e morte (Oliveira et al., 2009). Dá-se um aumento da tensão superficial 

do líquido ruminal e da viscosidade, o que impede que as bolhas presentes na espuma se desfaçam 

e sejam eliminadas. Estas bolhas são formadas através de cloroplastos e outras matérias vegetais, 

que podem servir como meio de colonização de microrganismos ruminais, o que promove a formação 

de gás. Sabe-se que os cloroplastos fazem parte de leguminosas, que são promotoras do timpanismo 

(Barbosa, 2008). 

 

 

3.2.2.6. Substituição das camas  

 

As camas de palha são substituídas pelo menos uma vez por semana. Essa tarefa é 

variável dependendo da disponibilidade de palha. Utilizamos o trator com pá frontal para 

facilitar a remoção das palhas sujas, como ilustra a figura 15, e posteriormente o unifeed 

para facilitar a distribuição da palha ao longo dos parques. Esta tarefa resulta numa 

disponibilidade de cama de palha sob todo o espaço inerente à sala de espera para 

ordenha, como se verifica na figura 16. 
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Figura 15 - Processo de remoção das palhas sujas.  
Fonte: Própria 
  

 

Figura 16 - Sala de espera para ordenha com camas limpas.  
Fonte: Própria 
 

 

3.2.2.7. Administração de Rimastina® 

 

Quando as ovelhas reduzem a produção leiteira, estas são identificadas com um 

marcador ao nível do dorso, para serem retiradas do grupo de produção. Esta análise é feita 

aquando do contraste leiteiro3, onde se verifica a produção individual de cada ovelha. São 

retiradas aquelas que apresentem valores ≤ 400 mililitros de leite por ordenha. Este 

processo inclui a redução gradual de ordenhas das ovelhas, passando a ordenhar estas 1 

vez por dia, 1 vez de 2 em 2 dias, e assim até suspender totalmente as ordenhas. Para além 

disto, administramos Rimastina® (figura 17) a estas ovelhas. A Rimastina® é uma pomada 

intramamária, que atua no tratamento de mamites subclínicas. Atua também na prevenção 

de novas infeções durante o período de secagem, produzidas por microrganismos sensíveis 

à rifaximina, antibiótico presente neste fármaco (Anónimo, s.d.a.). 

 

contraste leiteiro
3
 - avaliação da quantidade e qualidade (teor butiroso, teor proteico, contagem de 

células somáticas, ureia) do leite, ao longo de sucessivas lactações. 
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Figura 17 - Imagem ilustrativa da pomada Rimastina®.  
Fonte: Própria 

 

 

3.2.2.8. Auxilio na administração de Syvazul® 

 

A Língua Azul é uma doença viral transmissível causada pelo vírus da língua azul 

que afeta os ruminantes, sendo significativa apenas nos ovinos. É transmitida pelos 

hematófagos do género Culicoides, de nome comum “mosquito-pólvora”, que são os vetores 

da doença (DGAV, 1980; Antoniassi et al., 2010). 

Uma prática contínua da exploração é a vacinação de todos os animais, dado que 

esta doença está incluída na lista de doenças de declaração obrigatória nacional e europeia, 

e na lista da Organização Mundial de Saúde Animal (DGAV, 2016), pelo que, 

periodicamente são contratados médicos veterinários para exercer esta função. Durante o 

estágio foi possível auxiliar no maneio associado a esta prática. Utilizámos o pedivúlio4 

como local de contenção dos animais, de modo a mantê-los o mais imobilizados possível e 

dessa forma ser mais eficaz a administração do fármaco Syvazul®, medicamento utilizado 

nesta prática.  

 

pedivúlio
4
 – corredor de passagem de animais contendo uma solução de água, sulfato de cobre e 

sulfato de zinco, que atua ao nível da infeção das unhas, normalmente causada por bactérias 

Dichelobacter nodosus (Ortolani et al., 2005). Este é também utilizado na contenção animal para 

práticas de maneio individual, dada a sua estrutura, como mostram as figuras 18 e 19. 
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Figura 19 - Pedilúvio com solução desinfetante               
para unhas.                                                                 

Fonte: Própria                                                             

 

 

3.2.2.9. Contrastes leiteiros  

 

Tal como referido anteriormente, esta prática consiste na avaliação da quantidade e 

qualidade do leite. No entanto, na Fertiland, esta prática apenas inclui a avaliação da 

quantidade, como mostra a figura 20. A informação qualitativa do leite é essencial para o 

sucesso do desenvolvimento das indústrias de produção ovina leiteira, dado que os 

produtos resultantes da indústria de transformação para a qual o leite é fornecido são 

afetados pela composição e características físico químicas do leite (Park, 2007). 

É realizado um contraste leiteiro por mês, e são feitas duas medições por contraste, 

uma na ordenha da manhã e outra na ordenha da tarde. Estas medições são feitas com 

recurso aos reservatórios de leite com medidor (figura 21), que se encontram distribuídos ao 

longo da sala de ordenha. Esta atividade tem como objetivo restruturar o grupo de ovelhas 

em produção, assim como reclassificar as mesmas dependendo da produtividade individual. 

Figura 18 - Pedilúvio utilizado na contenção 
de animais. 
Fonte: Própria 
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Figura 20 - Realização de contraste leiteiro da manhã.  
Fonte: Própria 

 

 

Figura 21 - Reservatório de leite com 
medidor utilizado nos contrastes leiteiros.  
Fonte: Própria 

 

 

3.2.2.10. Marcação de animais para separação para outros lotes 

  

Após a recolha de informação relativa à produtividade individual de leite, ou seja, 

contrastes leiteiros, procedemos à leitura com leitor de chip de cada ovelha, e fizemos a 

marcação dos animais, com a utilização de um marcador. Fizemos a separação das ovelhas 
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de baixa produção, que foram depois inseridas no lote das ovelhas secas, iniciando-se com 

as mesmas a fase de secagem. Esta fase consiste na redução gradual de ordenhas, até que 

as ovelhas deixem de produzir leite por completo. As ovelhas sincronizadas foram também 

retiradas do lote de produção, tendo sido inseridas no lote de cobrição. 

 

 

3.2.2.11. Limpeza da máquina de aleitamento artificial e chupetas  

 

O leite artificial é apresentado sob a forma de um pó, que é misturado na máquina 

com água, e aí fica disponível para ser ingerido pelos borregos. Neste processo formam-se 

acumulações de massas semissólidas de leite no depósito (figura 22). Também enquanto os 

borregos ingerem leite, vai-se formando uma acumulação de gordura nos tubos de 

passagem do leite desde o depósito às chupetas, o que dificulta a passagem do leite. É, 

portanto, necessário fazer uma limpeza rigorosa e diária da máquina de aleitamento artificial 

(figura 23). Essa limpeza é elaborada da seguinte forma: enche-se o depósito do leite com 

água quente e uma dose de Agrigerm®, que é um produto desinfetante utilizado na 

desinfeção de materiais e equipamentos pecuários. Esta mistura sai posteriormente do 

depósito através dos tubos de ligação depósito-chupetas. Depois de esvaziar, com o auxílio 

de uma esponja, limpam-se todas as superfícies do depósito de leite. De seguida enche-se 

o depósito por 2 a 3 vezes com água quente, de modo a remover os resíduos do produto do 

depósito e tubos de ligação depósito-chupetas.  

Relativamente às chupetas, estas são lavadas com uma solução de água e 

Agrigerm® de 2 em 2 dias, e procede-se à substituição das mesmas de 7 em 7 dias.  

 

 

Figura 22 - Depósito de leite da máquina de aleitamento artificial.  
Fonte: Própria 
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Figura 23 - Máquina de aleitamento artificial.  
Fonte: Própria 

 

 

3.2.2.12. Auxílio no tratamento de unhas de alguns animais e vacinação com 

Calimicina®  

 

As principais causas de claudicação nos pequenos ruminantes são a dermatite 

interdigital, a peeira e a pododermatite contagiosa, que em linguagem comum, são doenças 

conhecidas por peeira ou “manqueira”. Estas doenças infeciosas colocam em causa o bem-

estar animal, e podem traduzir-se em perdas económicas significativas, devido ao abate 

prematuro de animais e de quebras na produção (Mendonça, 2012). É, portanto, prática 

comum nas explorações de ovinos o aparo e tratamento de unhas dos animais. Esta tarefa é 

realizada com uma tesoura para fazer o aparo, depois é administrado por via externa o 

spray Foot Master (figura 24), que atua como antibacteriano, removendo a matéria orgânica 

e gorduras depositados nas unhas, controlando a proliferação de agentes microbianos que 

provocam peeira. De seguida administramos Calimicina®, que atua ao nível de infeções 
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causadas por bactérias sensíveis à oxitetraciclina, princípio ativo presente neste fármaco 

(Anónimo, s.d.b.).  

 

Figura 24 - Spray Foot Master 
utilizado aquando do aparo de 
unhas.  
Fonte: univete.pt 

 

 

3.2.2.13. Acompanhamento do técnico João Serrano na prestação de um serviço 

da PECplus  

 

 A PECplus, sistema integrado na empresa Fertiland, para além das restantes 

funções, a seguir mencionadas, tem uma vertente de prestação de serviços com a 

PECmanga móvel (figura 25), a empresas de produção de ovinos. Tive oportunidade de 

fazer o acompanhamento de um serviço, como auxiliar do técnico João Serrano, a uma 

exploração constituída pela Sociedade Agrícola da Herdade de Carvones Lda e pela 

Sociedade Agrícola da Herdade dos Ledos Lda. Este serviço teve como objetivo proceder à 

verificação de registos animais, assim como identificação de animais que se encontravam 

sem registo. Consistiu na passagem pela PECmanga móvel (figura 26) dos dois rebanhos 

de ovinos de carne pertencentes à empresa, designadamente o rebanho de Carvones e o 

rebanho de Ledos.  
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Figura 25 - Carrinha e reboque utilizados na prestação de 
serviços.  
Fonte: Própria 

 

 

Figura 26 - PECmanga móvel utilizada na prestação de 
serviços.  
Fonte: Própria 

 

 

3.2.2.14. Tratamento de orelhas com míases de um grupo de malatas 

 

As míases são formas larvares dos insetos dípteros, em linguagem comum 

conhecidos por moscas, que atuam como parasitas sobre os animais vertebrados, 

alimentando-se dos tecidos vivos ou mortos do hospedeiro. Os ovinos são muito afetados 

pelas míases, particularmente durante o período quente (Mendonça, 2012). Atendendo à 

problemática descrita, é necessário fazer um supervisionamento constante dos animais, 

nomeadamente das orelhas, que são muito propensas ao aparecimento de míases devido à 
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identificação com brincos. Para combater as míases utilizamos inicialmente um spray 

inseticida, que tem a função de matar os parasitas. Posteriormente, utilizamos o spray Foot 

Master, que atua como antibacteriano. 

 

 

3.2.2.15. Auxílio na pesagem de borregos para venda 

 

Tal como já referido, uma parte dos borregos são vendidos antes da fase de 

desmame. Procedemos então inicialmente à separação de machos e fêmeas, e depois disso 

selecionámos os borregos que visualmente apresentavam maior peso e tamanho corporal. 

Fizemos a pesagem dos mesmos, com recurso a uma balança dinamómetro, como ilustram 

as figuras 27 e 28, registámos o número de identificação do animal e peso.  

 

 

Figura 28 - Posicionamento de um borrego                      
para pesagem.                                                                  .  
Fonte: Própria                                                             
 
 

 

 

 

 

Figura 27 - Processo de pesagem de um 
borrego. 
Fonte: Própria 
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3.2.2.16. Medição de água e leite em pó da máquina de aleitamento  

 

Para garantir que o leite que está a ser fornecido aos borregos apresenta as 

proporções recomendadas de água e leite, que correspondem a 1 litro e 200 gramas (anexo 

4), respetivamente, é necessário fazer a mensuração destes componentes com alguma 

regularidade. Para tal, com o auxílio de uma balança e copos medidores, foi feita esta 

medição ao longo do estágio, com uma frequência de duas vezes por semana. 

 

 

3.2.2.17. Sincronização de cios 

 

Esta prática, utilizada para melhorar as taxas de conceção, também é vantajosa no 

sentido de concentrar os partos numa época definida (Amaral, 2015). Isto resulta num 

aumento da eficiência produtiva da exploração, dado que permite concentrar a mão-de-obra; 

redução do intervalo entre partos; aumento do número de animais nascidos; melhoria da 

utilização de reprodutores, uma vez que encurta o período de cobrições; aumento da 

fertilidade do rebanho, e ainda, numa homogeneização dos lotes de borregos, o que 

simplifica a sua comercialização (Amaral, 2015). A técnica de sincronização de cios consiste 

na administração de progestógenos, gonadotrofinas e prostaglandina F2α (PGF2α), que 

funcionam como indutores e sincronizadores do estro (Kridli et al., 2003). A administração 

de hormonas é efetuada através da aplicação de esponjas intravaginais (figura 29, com 

detalhe em anexo 5).  

 

 

Figura 29 - Imagem ilustrativa de uma esponja 
intravaginal.  
Fonte: Própria 
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As esponjas, impregnadas em acetato de fluorogestona (FGA), em associação com a 

injeção intramuscular de gonadotropina coriónica equina (eCG) promovem o crescimento, 

maturação folicular e ovulação. As esponjas têm como princípio dissimular a função do 

corpo lúteo (CL), uma vez que os níveis de progesterona se encontram elevados durante o 

período de permanência das esponjas in situ, que corresponde a 14 dias, que é o tempo de 

vida de um CL normal (Amaral, 2015). Após esse período, os níveis de progesterona 

descem bruscamente e é administrado um fármaco hormonal, o Folligon®. Este é libertador 

das hormonas folículo-estimulante (FSH) e luteinizante (LH). A FSH estimula o crescimento 

e seleção dos folículos, e a LH atua ao nível da ovulação e luteinização das estruturas 

foliculares para formação do CL (Venâncio, 2012). Posteriormente, após um dia, procede-se 

à inseminação artificial. A ecografia é o meio utilizado para fazer o diagnóstico de gestação, 

sendo realizada 40 a 50 dias após a inseminação artificial. 

 

 

3.2.2.18. Administração de outros fármacos  

 

No dia a dia, nas atividades inerentes a uma exploração pecuária, surgem problemas 

individuais com animais, que implicam por vezes a administração de determinados 

fármacos, em função do problema em questão. De seguida são apresentados alguns dos 

fármacos utilizados nestas circunstâncias, os quais auxiliei a administrar em situações 

pontuais durante o período de estágio.  

 

Lungocil® - suspensão injetável cuja função passa pelo tratamento de infeções causadas 

por microrganismos sensíveis à amoxicilina (princípio ativo), localizadas no trato digestivo, 

respiratório e urogenital, pele e tecidos, assim como complicações bacterianas (Anónimo, 

s.d.c.). Na Fertiland utilizamos o Lungocil® no tratamento de mamites. A mamite é uma 

inflamação da glândula mamária que origina alterações microbiológicas no leite e no úbere. 

O diagnóstico de mamites é feito no período de ordenha, inicialmente através da observação 

do úbere, que normalmente apresenta um aspeto inchado, duro e avermelhado. De seguida, 

recorremos ao Teste Californiano de Mamites (TCM), que é um teste muito eficiente e 

baseia-se na deteção indireta da presença de leucócitos no leite. Consiste na recolha de 

uma amostra de leite para um recipiente próprio, designado por raquete de ensaios, e 

posterior adição do reagente, que permite tirar conclusões do estado de inflamação. Em 

função do aspeto que observamos, resultado desta junção, podemos verificar a existência 

de mamite, quando a mistura apresenta um aspeto espesso e mais esbranquiçado, ou a não 

existência de mamite, que resulta num aspeto vermelho e líquido (Mendonça, 2012). O 
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Lungocil® é administrado durante 4 dias seguidos, na ordenha da manhã. O leite resultante 

da ordenha destes 4 dias e o dos 2 dias após administração do fármaco é ordenhado para 

um depósito individual, para ser descartado. No 7º dia após o tratamento, o leite é 

novamente ordenhado para o tanque comum. 

 

Actionis® – suspensão injetável indicada para o tratamento de infeções causadas por 

bactérias sensíveis ao ceftiofur (hidrocloreto), princípio ativo presente neste fármaco 

(Anónimo, s.d.d.). O Actionis® é utilizado na Fertiland para tratar animais que apresentem 

diarreias. 

 

Algontex® - vacina inativada contra a agalaxia contagiosa em ovinos e caprinos, causada 

por Mycoplasma agalactiae (Anónimo, s.d.e.). Esta é uma patologia que tem repercussões 

na produção de leite, uma vez que, devido à utilização de antibiótico, há um aumento do 

risco de resíduos no leite. Posto isto, o leite proveniente das ovelhas sujeitas ao tratamento 

é descartado durante os quatro dias após a administração (Amaral, 2015). Este fármaco é 

administrado às ovelhas gestantes, de modo a prevenir que aquando do momento de 

aleitamento dos borregos o leite esteja infetado pela bactéria. 

 

Ovivac CS® - vacina inativada que atua contra a Chlamydiosis e Salmonellosis, que são 

infeções que podem resultar em abortos em animais ruminantes (Anónimo, s.d.f.). Este 

fármaco é administrado a todas as ovelhas gestantes, de modo a prevenir mortes 

embrionárias. 

 

Noreprinec® - unção de aplicação tópica sobre o dorso, cujo princípio ativo é a 

eprinomectina, indicada para combater e prevenir o aparecimento de vermes, ácaros, 

piolhos e moscas (Anónimo, s.d.g.). Este fármaco é administrado regularmente de modo a 

prevenir os animais da parasitação interna e externa. 

   

Bê-complex® – solução injetável contendo várias vitaminas (Vitamina B1, B2, B6, PP, H, 

B12 e D-Pantenol) indicada para prevenção e tratamento de deficiências de vitaminas, 

especialmente em períodos de doença ou convalescença (Anónimo, s.d.h.). Este fármaco é 

administrado a animais que estejam em tratamento de ferimentos ou doenças, de modo a 

auxiliar a recuperação dos mesmos. 
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3.3. Pecuária de precisão 

 

O crescimento populacional, o aumento de riqueza e urbanização têm-se vindo a 

traduzir numa crescente procura por produtos de origem animal (Caseiro et al., 2005). 

Enquanto nos países emergentes a produção animal intensiva lidera, ainda existem países 

onde a produção animal em regime extensivo persiste. Ambos os sistemas de produção 

requerem intervenção para que o setor pecuário tenha menores impactos negativos sobre o 

ambiente, sobre o consumo de energia, de água e de alimento (FAO, 2006). 

Questões relacionadas com o impacto da produção animal têm-se revelado de 

grande importância (Caseiro et al., 2005). O impacto reflete-se diretamente, através do 

pastoreio por exemplo, e indiretamente, através da expansão da produção de alimentos 

para alimentação dos animais, como é o caso da soja produzida nas florestas da América do 

Sul (FAO, 2006). Se por um lado foi necessário criar métodos para aumentar a produção, 

por outro criou-se um problema para o meio ambiente e para o ser humano com tal 

intensificação (Caseiro et al., 2005).  

A agricultura transformou-se numa indústria intensiva, no sentido de dar resposta às 

necessidades de uma população crescente (Caseiro et al., 2005). Tal tem-se sentido 

particularmente nos países em desenvolvimento, inseridos nos continentes da Ásia, África e 

América Latina (Anónimo, s.d.i.). Estima-se que a demanda global por produtos de origem 

animal aumente em 70% para alimentar uma população estimada de 9,6 biliões até 2050 

(Anónimo, s.d.i.). A agricultura praticada no século XXI tem sido desafiada no sentido 

aumentar a produtividade e, simultaneamente, de reduzir o seu impacto sobre o meio 

ambiente (Rosell-Polo et al., 2015).  

Segundo a publicação da FAO Livestock’s Long Shadow, as práticas associadas à 

produção animal convencional têm-se revelado muito marcantes no impacto sobre o meio 

ambiente, desde as emissões de gases para o ar, água e solos, à utilização severa de 

recursos naturais, tais como terra, água e energia fóssil. O setor de produção animal 

contribui com cerca de 15% das emissões de gases com efeito de estufa (GHG), utiliza 

cerca de 70% de áreas agrícolas aráveis e representa aproximadamente 8% de consumo de 

água (FAO, 2006). Por um lado, é necessário um aumento na quantidade de alimento 

produzido, por outro uma melhoria na qualidade. Para tal, é essencial desenvolver técnicas 

de produção que visem respeitar e preservar o ambiente, através da otimização do uso de 

recursos, sob uma visão de sustentabilidade económica, animal e ambiental, melhorando a 

eficiência da produção (Antunes, 2007; Rosell-Polo et al., 2015). A produção animal 

sustentável passa pela aplicação de tecnologias de produção rigorosas, de uma forma 
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lucrativa, que visem a minimização dos impactos ambientais, assegurando a saúde e bem-

estar animal (Pinheiro, 2009). 

Nos últimos anos os sistemas de produção animal a nível mundial têm-se 

intensificado em termos de produtividade por animal ou unidade de terra ou de trabalho 

(Scholten et al., 2013). Esta intensificação tem sido alvo de críticas sociais devido a 

questões como segurança alimentar, sustentabilidade na produção, bem-estar animal, 

sanidade animal e humana (Scholten et al., 2013). Melhores políticas aplicadas ao setor 

pecuário têm sido exigidas por questões ambientais, sociais e sanitárias. Os alimentos de 

origem animal são suscetíveis a agentes patogénicos e muitas vezes contêm resíduos 

químicos. As entidades responsáveis pela segurança alimentar apresentam requisitos 

rigorosos que são obrigatórios nos mercados formais (FAO, 2006).  

Devido a estas exigências, é necessária a aplicação de novas estratégias de gestão 

das atividades pecuárias. Tirar partido da informação resultante de sistemas de produção 

animal eletronicamente controlados é fulcral para garantir que o melhor conhecimento 

disponível está a ser implementado na exploração (Banhazi e Black, 2009). 

O maior propósito da criação do conceito de LPF está no facto de se querer uma 

rastreabilidade e produtividade mais eficientes, no sentido de dar resposta a problemas 

associados com a segurança alimentar e impactos ambientais, respetivamente (Banhazi et 

al., 2012b). A fim de produzir bens alimentares seguros, uniformes, baratos, e eticamente 

aceitáveis, os produtores devem ter acesso a todas as informações de produção relevantes. 

Informações especialmente relacionadas com nutrição e alimentação animal são as mais 

importantes, dado que os custos relacionados com a alimentação constituem a componente 

de maior relevo económico de qualquer produção pecuária (Banhazi et al., 2012a). Outro 

motivo para a criação da LPF está associado às exigências do cliente, que passam por 

produzir um produto que atenda às suas necessidades, a um preço que lhe permita 

comprar, e possibilite ao produtor lucrar. As necessidades do cliente estão-se a tornar cada 

vez mais bem definidas, assim como tidas em conta pelos produtores. Um exemplo disso é 

a indústria de laticínios que paga aos produtores de leite de acordo com a qualidade e 

composição do leite (Frost et al., 1997). 

O setor pecuário tem sofrido alterações tecnologias em 3 frentes distintas: 

- Na produção animal, a aplicação de tecnologias de reprodução e alimentação 

animal tem estimulado o aumento da produtividade em vários pontos do mundo. 

- Na produção agrícola, as técnicas de irrigação e fertilização, combinadas com o uso 

de mecanização, traduzem-se num aumento dos rendimentos e melhorias da 

composição em nutrientes em pastagem, assim como num aumento da produção de 

matéria seca para a alimentação dos animais.  
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- A aplicação de técnicas de informação modernas tem aumentado a pós-colheita, 

distribuição e marketing dos produtos animais (FAO, 2006). 

As vantagens dos sistemas de monitorização integrada incluem operações contínuas 

não intrusivas, grande capacidade de memória da informação, capacidade para detetar 

mudanças pequenas, no entanto significativas, que podem não ser detetadas pelo produtor. 

É possível fazer avaliações objetivas, assim como integrar dados de várias fontes (sensores, 

bases de dados) e tirar conclusões que não seriam possíveis a partir de dados de uma única 

fonte (Frost et al., 1997). 

 

 

3.3.1. Conceito 

 

Pecuária de precisão (LPF), do inglês Livestock Precision Farming, pode ser definida 

como sendo a prática de produção pecuária que tira vantagem de tecnologias de informação 

e comunicação sobre os animais, utilizando sensores e eletrónica para aquisição de dados 

sobre estes (Rosell-Polo et al., 2015). Segundo Pinheiro (2009), a melhor definição de LPF é 

“deixar de olhar para o rebanho como um todo e passar a tratar cada animal de acordo com 

as suas características individuais, otimizando a utilização dos recursos”. 

O conceito de LPF ainda se encontra numa fase muito “embrionária”, no entanto está 

em constante evolução (Pinheiro, 2009). Assim, a LPF fornece uma estrutura para forçar a 

aplicação de melhores práticas de gestão e nutrição em explorações, reduzindo a 

variabilidade observada em entradas e saídas, tais como a qualidade e quantidade de 

carne, leite, ovos, lã, etc. As informações recolhidas podem ser utilizadas não só para 

questões de qualidade e segurança alimentar associadas aos produtos, como para 

consciencializar os produtores em relação ao impacto ambiental das suas práticas 

agropecuárias (Banhazi et al., 2012a). 

A aplicação dos princípios da LPF gera um aumento na eficiência de produção, ao 

mesmo tempo que proporciona melhores condições de bem-estar para os animais e 

humanos, devido à facilidade de recolha e comunicação de informação (Banhazi et al., 

2012b). Até à data, o rebanho era gerido como um todo, ou seja, tratavam-se todos os 

indivíduos pelas características médias do grupo, uma vez que não havia sistemas de 

gestão de informação eficientes (Pinheiro, 2009). Apesar da igualdade de raça, os animais 

apresentam diferenças significativas entre si, dada a heterogeneidade genética do rebanho. 

Isto traduz-se em diferenças no potencial produtivo, na eficiência de aproveitamento 

alimentar, no aparecimento de patologias, na capacidade reprodutiva, resposta a 

tratamentos (Pinheiro, 2009). Hoje em dia, esta prática evoluída permite que os animais 
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sejam geridos como indivíduos, em vez de analisados como um grupo, sendo possível 

maximizar o rigor da produção (Oliveira, 2009). 

A implementação dos sistemas associados à LPF é precedida da identificação 

eletrónica de cada animal e implica custos elevados, pelo que esta deve ser ponderada em 

função da dimensão do negócio (Wathes et al., 2008). A inclusão de animais vivos em 

sistemas informáticos é importante uma vez que existem parâmetros que precisam de ser 

medidos diretamente e de forma contínua (Wathes et al., 2008). Estes incluem indicadores 

fisiológicos, comportamentais e de produção, como a avaliação do crescimento dos animais, 

a ingestão de alimentos e movimento, a produção de ovos e leite, o controlo de doenças 

endémicas, aspetos relacionados com comportamento animal, e ainda aspetos associados 

ao ambiente das instalações pecuárias, tais como temperatura, humidade e emissões de 

gases poluentes como a amónia, que são monitorizáveis e geridos com facilidade através 

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

Toda a informação recolhida relativa ao rebanho é vital para a boa gestão da 

exploração, uma vez que representa um papel muito importante nas tomadas de decisão 

(Oliveira, 2009). 

 

 

3.3.2. Princípios da LPF 

 

Atualmente há muita informação disponível para os gestores de produção, no 

entanto esta não é aplicável com a facilidade que se pretende. Temos o exemplo de uma 

pesquisa realizada no sul da Austrália, com produtores de bovinos de carne, que mostrou 

que mais de 400 parâmetros informativos poderiam ser relevantes para as suas 

explorações. A informação é fornecida por diversas instituições, entre as quais organizações 

académicas, assessores do governo, revistas de produtores, fontes de mídias, consultores 

técnicos e outros produtores. Acontece que os gestores de produção tendem a dar mais 

importância a áreas onde têm mais interesse, ou que dominam mais, e negligenciam outras 

áreas de igual importância para o sucesso da produtividade e rentabilidade (Banhazi et al., 

2012b). Outra razão que justifica falhas na gestão está associada à adoção ineficiente de 

conhecimento científico que se encontra disponível atualmente, o que implica que 

determinados problemas da produtividade prevaleçam (Banhazi e Black, 2009). Aliado a 

este problema, está o facto de as organizações responsáveis pelo financiamento de 

atividades agropecuárias continuarem a investir em atividades que não adotam técnicas 

cientificamente evoluídas e eficientes (Banhazi e Black, 2009). Esta é uma questão que, sob 
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o ponto de vista dos autores Banhazi e Black (2009) deve ser resolvida, adotando um 

sistema de obrigatoriedade de utilização de conhecimentos atuais. 

Muitos produtores defendem que a adoção de sistemas de gestão muito 

modernizados envolve maior risco, nomeadamente quando em situações de insuficiência 

financeira devido a circunstâncias de mercado imprevistas, alterações de infraestruturas 

(tais como solos e pastagens), questões de saúde e bem-estar animal, e aumento das 

exigências para com os trabalhadores. Assim, é importante desenvolver um sistema de 

gestão que garanta que apenas os procedimentos relevantes sejam praticados, de uma 

forma correta e eficiente. Tal sistema, baseado no método de Análise de Perigos e Pontos 

Críticos de Controle (APPCC), foi desenvolvido para explorações de bovinos de carne 

produzidos em regime de pastoreio na Austrália. Este é um modelo que pode ser aplicado a 

qualquer outra área de produção animal, e é fundamentado nos seguintes princípios:  

 

1 – Identificar quais os processos relevantes para a produtividade, rentabilidade e 

sustentabilidade. Estes incluem todos os aspetos da empresa, desde o planeamento 

estratégico do negócio, da produção à venda do produto. É necessário reduzir os 

processos ditos facultativos, e dar ênfase àqueles que se considerem significativos. 

Retornando ao exemplo dos bovinos de carne no sul da Austrália, foram apenas 

considerados 29 processos, os quais revelaram maximização da rentabilidade e 

sustentabilidade do negócio. 

2 – Identificar, para cada processo essencial, as variáveis que devem ser medidas 

para garantir que cada processo seja realizado corretamente. Estabelecer a 

frequência com que cada medição deve ser feita e definir limites mínimos e máximos 

para cada variável, de forma a garantir que o processo se mantenha dentro de 

controlo.  

3 – Aplicar o procedimento de correção pré-determinado mais rentável, sempre que 

as medições estejam fora dos limites. O facto de ter ações de correção pré-

determinadas quando os limites de medições saem de controlo reduz 

substancialmente o nível de stresse por parte do gestor. Ter um plano de ação é uma 

ótima estratégia, dado que quando aplicado está previamente estabelecido, com as 

consequências associadas conhecidas. Ter orçamentos empresariais ou integrais é 

uma ferramenta importante para selecionar o plano de ação. 

4 – Estabelecer procedimentos operacionais padrão. Empresas para as quais 

processos essenciais estão em circunstâncias normais, os valores medidos críticos 

permanecem dentro dos limites estabelecidos. Tal procedimento é importante para 

que o gestor possa confiar, considerando que os processos são medidos e 
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realizados corretamente pela equipa de trabalho. Quer os de alto nível (calendário 

anual e ações diárias) como os de baixo nível (exercer tarefa específica) são 

considerados processos essenciais.  

5 – Fornecer as ferramentas necessárias para fazer medições essenciais, interpretar 

as medições e decidir sobre as mais rentáveis. Estas ferramentas são componentes 

essenciais para o sucesso deste modelo. É também necessário formar a equipa com 

tais ferramentas (Banhazi et al., 2012b).  

 

O facto de os seres humanos tenderem a negligenciar com a aplicação de tarefas 

repetitivas é uma das principais razões para o fracasso deste tipo de sistemas. Proceder à 

gravação e ao controlo de medidas e ações realizadas por outras pessoas é uma técnica 

para superar este problema (Banhazi et al., 2012b).  

O principal papel da LPF é simplificar este processo de recolha, processamento e 

análise de dados para que o gestor do negócio obtenha soluções, ao invés de problemas. 

Avanços na aplicação do procedimento descrito dependem da medição, interpretação 

automática e controlo dos processos (Banhazi et al., 2012b). Deve garantir-se que todos os 

procedimentos sejam controlados e otimizados dentro dos limites definidos (Banhazi e 

Black, 2009). Este procedimento deve incluir a automatização de todos os sistemas de 

medição, interpretação de medições, identificando os momentos em que os limites de 

medição críticos são ultrapassados, através de um sistema automático, de forma a 

responder ao problema, normalizando as medições (Banhazi et al., 2012b). O sistema 

permite uma utilização otimizada de todos os recursos, mesmo que em ambiente altamente 

variável, com taxas de crescimento dos animais que satisfaçam as especificações 

predefinidas, através de uma melhoria do uso de alimentos, água e controlo do estado de 

sanidade dos animais (Banhazi e Black, 2009).  

A visão da LPF é a realização de tarefas, a partir de sistemas controlados e 

monitorizados, onde o bem-estar animal, sustentabilidade ambiental, produtividade e 

rentabilidade são parâmetros que são otimizados através de sistemas eletrónicos (Banhazi 

et al., 2012b). Quando esta prática estiver totalmente implementada o sistema deve garantir 

a rentabilidade quase máxima, o que já é uma realidade bastante presente nas práticas 

agropecuárias australianas (Banhazi e Black, 2009). 
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3.3.3. Métodos utilizados na exploração da Herdade dos Esquerdos (Fertiland) 

 

Na Herdade dos Esquerdos (Fertiland), os animais encontram-se na pastagem 365 

dias por ano. Tem-se simultaneamente animais nos mais diversos estados produtivos e 

reprodutivos, divididos em grupos distintos, distribuídos por diferentes parcelas. Devido ao 

elevado número de animais, tornou-se impossível recolher e tratar informação através de 

métodos tradicionais. Ainda assim, pretendeu-se melhorar o desempenho da gestão 

zootécnica deste efetivo, tendo sido esta a necessidade primordial identificada.  

A LPF na Fertiland surgiu a partir da adoção do sistema de identificação eletrónica 

dos animais, no âmbito do projeto IDEA, iniciado no ano de 2001.  

O projeto IDEA teve o objetivo de agrupar informação da viabilidade da introdução de 

um sistema de identificação eletrónica na União Europeia, o que é referido nos termos do 

Regulamento n.º 21/2004 (hiperligação para o documento: ASSAF\Regulamento 

21_2004.pdfRegulamento 21_2004.pdf). Este projeto decorreu durante quatro anos (1998-

2001), e incluiu um milhão de animais de seis países, nomeadamente de França, Alemanha, 

Itália, Holanda, Portugal e Espanha (Ribó et al., 2001). Os resultados do projeto IDEA 

devem permitir a tomada de decisões sobre os pontos que se seguem: 

- Técnicas de aplicação (chip, bolo reticular ou marca auricular eletrónica); 

- Métodos de leitura (frequência, operadores e metodologia);  

- Técnicas de recuperação de transponder; 

- Fiabilidade dos dispositivos de identificação eletrónica (tag eletrónico e leitor); 

- Estrutura organizacional necessária a nível técnico e administrativo; 

- Fluxo de informações da exploração para as autoridades centrais e vice-versa; 

- Gestão de dados e processamento dos dados de identificação eletrónica. 

  

Futuramente os sistemas de identificação eletrónica devem fornecer rastreabilidade 

dos animais desde o nascimento ao matadouro. No entanto a identificação eletrónica é 

removida dos animais no matadouro, e, portanto, a partir do momento de abate não existe 

rastreio do produto (Ribó et al., 2001). 

Foi então desenvolvido um sistema por parte da empresa, a PECplus, que se iniciou 

em 2007, constituído por 3 componentes principais: 

- O bolo reticular com chip eletrónico RFID de baixa frequência (figura 30); 

- Equipamentos de recolha e registo de informação (PECreader e PECmanga) 

(figuras 31 e 32, respetivamente); 

- Sistema de gestão de dados (Ovigest). 

file:///C:/Users/Windows%207/Desktop/Nova%20pasta%20(2)/Regulamento%2021_2004.pdf
file:///C:/Users/Windows%207/Desktop/Nova%20pasta%20(2)/Regulamento%2021_2004.pdf
file:///C:/Users/Windows%207/Desktop/Nova%20pasta%20(2)/Regulamento%2021_2004.pdf
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Figura 30 - Imagem ilustrativa de um bolo reticular.  
Fonte: pec-plus.com 

 

 

 

Figura 31 - Imagem ilustrativa de um leitor PECreader.  
Fonte: pec-plus.com 

 

 

 

Figura 32 - Imagem ilustrativa da PECmanga.  
Fonte: pec-plus.com 
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Nas rotinas diárias, os trabalhadores registam todos os eventos zootécnicos de cada 

animal no leitor de mão PECreader ou na aplicação móvel (adaptada a android), desde 

acontecimentos como partos, mudanças de lote, mudanças de parcela, diagnósticos de 

gestação, diagnósticos de patologia, vendas, produção de leite, mortes, profilaxia e outros 

tratamentos, etc. Posteriormente descarregam todos esses dados para o software de 

gestão, o Ovigest, no caso da utilização do PECreader. Com a aplicação móvel os dados 

são descarregados automaticamente. 

 

 

3.3.3.1. Identificação animal 

 

A identificação animal é uma preocupação que tem aumentado progressivamente ao 

longo do tempo, uma vez que questões de controlo de qualidade e bem-estar animal são 

totalmente controladas no mercado da agropecuária (Voulodimos et al., 2010). Para além 

disso, os efeitos desastrosos das doenças infeciosas sobre o ambiente e a economia 

agrícola têm dado destaque à importância da rastreabilidade dos sistemas de produção 

animal (Voulodimos et al., 2010). A identificação animal convencional apresenta vários tipos 

de marcações que apresentam falhas e podem dificultar o registo individual de dados. A 

individualização de um animal através de um código alfanumérico origina com facilidade 

erros de leitura, ou porque se passa à frente um número sem reparar, ou porque se 

transcreve para o papel com falhas, e após esses erros transmite-se a informação a uma 

segunda pessoa que se responsabiliza pelo registo, que recebeu informação errada. Estas 

situações são recorrentes em sistemas de registo manual, que geram incertezas quanto à 

veracidade dos dados registados. Aliado a este problema, existe uma enorme percentagem 

de perdas de brincos e colares entre leituras sucessivas, assim como desbotamento de 

tatuagens, entre outros. Os cortes nas orelhas podem fechar, podem ser danificados por 

outros animais ou equipamentos, assim como a sua interpretação pode diferir de pessoa 

para pessoa. As marcas a fogo ou a frio têm um uso limitado na identificação individual de 

animais, para além de que podem alterar-se ao longo do tempo (Oliveira, 2009). Na prática 

ocorrem muitos erros na identificação animal convencional, para além de que não existem 

métodos funcionais e eficientes de separação que funcionem quando nos referimos a 

efetivos numerosos. Se procuramos num grande grupo dez animais específicos, o desafio é 

reuni-los novamente mais tarde e praticá-lo repetidamente com facilidade (Rossing, 1999).  

Com a evolução e desenvolvimento da tecnologia, as telecomunicações têm 

adquirido muita importância nos dias de hoje, tornando os sistemas de comunicação sem 

fios cada vez mais imprescindíveis em diversas áreas. Um exemplo disso é a tecnologia 
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RFID, que se tem revelado muito útil na identificação animal e sua monitorização (Antunes, 

2007). 

Devido à sofisticação dos sistemas de identificação, surgiram em Portugal sistemas 

de informação de gestão simples, através de software que permite registar a informação de 

cada animal de forma organizada. Estes sistemas revelaram-se mais eficazes para o 

produtor, ao invés do clássico formato papel ou do ficheiro em Excel (Oliveira, 2009). A 

Softimbra, empresa portuguesa fundada em 1998, surgiu com o objetivo de desenvolver e 

comercializar um software para a área agrícola e pecuária, assim como para a prestação de 

serviços nesse âmbito (Anónimo, s.d.j.). Esta desenvolveu programas informáticos para as 

mais diversas áreas associadas à agropecuária, entre os quais o WinOv-Milk, programa de 

auxílio à gestão técnica de efetivos de ovinos leiteiros (Anónimo, s.d.j.).  

Sempre houve interesse em saber informação detalhada dos animais, de modo a 

saber quais os mais produtivos dentro do rebanho, para ajustar as práticas de maneio a 

estes associadas, assim como para escolher a descendência dos mesmos para substituição 

(Oliveira, 2009). Assim, em Portugal, empresas como a Softimbra e outras, foram pioneiras 

no desenvolvimento de softwares direcionados para a produção de pecuária de precisão. No 

entanto estas empresas, apesar de serem uma inovação, não são sistemas integrados de 

gestão, dado que não têm equipamentos associados, apresentando apenas software. A 

identificação dos animais é realizada através da leitura de um código alfanumérico, o que 

continua a permitir que se cometam erros de leitura, e a informação é registada em papel 

sendo posteriormente inserida no programa de software.  

O programa Ovigest, desenvolvido pela Fertiland, no âmbito do projeto PECplus, 

funciona com identificação eletrónica, disponibilizando equipamentos que facilitam a recolha 

de dados no local. 

 

 

3.3.3.2. Identificação eletrónica animal – RFID 

 

A identificação eletrónica de animais (RFID), do inglês Radio Frequency 

IDentification, é única e intransmissível, podendo ser reconhecida à distância, à qual se 

pode associar todo o tipo de informação relacionada com o animal (Anónimo, s.d.k.). O 

RFID é uma tecnologia que está cada vez mais presente no quotidiano de várias áreas de 

trabalho, como no controlo de acessos, transportes públicos, pagamento de portagens em 

autoestradas, gestão de stocks, gestão de tráfego, sistemas para imobilizar veículos, 

identificação de animais, etc (Antunes, 2007).   
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Segundo Peebles (2013), do ponto de vista da indústria pecuária na Escócia, a 

identificação eletrónica pode ser utilizada no sentido de fornecer rastreabilidade e 

proveniência dos produtos, medir o desempenho individual dos animais e oferecer feedback 

para vários setores da cadeia de fornecimento. Num efetivo de 2,8 milhões de ovelhas em 

reprodução existem benefícios tangíveis na utilização da identificação eletrónica animal na 

produção escocesa.  

O sistema RFID consiste numa tecnologia que funciona por transmissão por 

radiofrequência para transferir dados entre um leitor e uma entidade móvel, objetivando 

identificar, localizar e monitorizar. O seu princípio físico consiste na propagação de ondas 

eletromagnéticas no espaço, e o sistema é constituído por 3 componentes: a tag (etiqueta) 

que possui um chip que armazena a informação, e uma antena que comunica por 

radiofrequência com o leitor, o reader (leitor) que lê os dados da tag, e uma aplicação para 

agregar toda a informação recolhida (Antunes, 2007). 

A identificação animal é realizada em duas fases, com recurso a marcas auriculares, 

numa primeira fase, desde o primeiro dia de vida dos borregos até aos 6 meses de idade; e 

bolos reticulares, numa segunda fase, onde são administrados aquando da retirada das 

marcas auriculares. Esta prática é baseada na tecnologia RFID de baixa frequência, que 

facilita a leitura sem erros e sem recurso ao papel para proceder a registos (Anónimo, 

s.d.k.). 

As marcas auriculares contêm um chip RFID, que vão desde as marcações a laser 

em etiquetas aos brincos eletrónicos macho e fêmea (Anónimo, s.d.k.). 

 Os bolos reticulares são objetos cilíndricos fabricados em cerâmica cozida a altas 

temperaturas, e possuem no seu interior um transponder, que é emissor-recetor de rádio de 

baixa frequência. Este contém um código único, atribuído pela fábrica, que quando ativado 

por um campo eletromagnético gerado por um leitor, responde transmitindo o seu código ao 

leitor. A cavidade central é selada com um silicone especial, resistente às secreções 

gástricas dos animais. Este é administrado oralmente, com o auxílio de um aplicador 

mecânico, denominado lança comprimidos, e engolido involuntariamente pelo animal, 

permanecendo no reticulo-rúmen durante o resto da vida do animal, devido à sua forma e 

peso. Existem 3 formatos principais, os quais se apresentam sob a forma de 20, 52 e 74 

gramas de peso (Anónimo, s.d.k.). 

 O sistema de identificação eletrónica implementado na Herdade dos Esquerdos 

encontra-se em conformidade com as normas ISO (do inglês International Standard 

Organization) 11784 e 11785, que são padrões internacionais reguladores dos sistemas 

RFID. A ISO 11784 especifica a estrutura do código de identificação contido no transponder 

e a ISO 11785 especifica como o transponder é ativado e como é feita a transferência de 
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informação para um emissor-recetor (hiperligação para o documento: ASSAF\Regulamento 

ISO.pdfRegulamento ISO.pdf). 

 

3.3.3.3. Leitor PECreader 

 

O PECreader é um leitor de mão que, através da leitura RFID permite obter e lançar 

no momento todas as ocorrências relacionadas com o animal, relativas à identificação, 

produção, reprodução, sanidade, gestão de parcelas, e outros, substituindo assim o papel. 

Este leitor permite ao utilizador fornecer vários inputs ao sistema, nomeadamente no registo 

de situações individuais, que são normalmente relativas a contrastes leiteiros, pesagens, 

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

patologias, etc (Oliveira, 2009). 

 

 

3.3.3.4. Manga de maneio PECmanga 

 

É uma manga de maneio automática, criada pela Fertiland, inserida no projeto 

PECplus, que em associação com um sistema de hardware permite registar todos os 

animais, fornecendo informações concretas, e permite a separação dos animais por lotes 

em função do critério que se pretende selecionar. 

A manga de separação PECmanga permite ler e separar até 800 animais por hora, 

sem esforço para o operador e sem stresse para os animais. Em termos de funcionalidade, 

é apenas necessário inserir na aplicação móvel da Ovigest o parâmetro de separação do 

grupo, e dar início à passagem de animais. A figura 33 mostra um exemplo da passagem de 

animais na manga pelo parâmetro “número de ciclos”, com a separação em 3 lotes 

diferentes por “até 2 ciclos”, “de 3 a 5 ciclos” e “mais de 6 ciclos”. A porta de entrada dos 

animais na manga é aberta-fechada manualmente. Este procedimento é necessário para 

impedir a entrada de mais de um animal em simultâneo na manga. É possível separar o 

rebanho em 3 grupos no máximo, de forma automática. 

file:///C:/Users/Windows%207/Desktop/Nova%20pasta%20(2)/Regulamento%20ISO.pdf
file:///C:/Users/Windows%207/Desktop/Nova%20pasta%20(2)/Regulamento%20ISO.pdf
file:///C:/Users/Windows%207/Desktop/Nova%20pasta%20(2)/Regulamento%20ISO.pdf
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Figura 33 - Aplicação móvel da Ovigest utilizada na 
separação de animais pelo parâmetro “número de ciclos”.  
Fonte: Própria 

 

 

Hoje em dia, a Fertiland funciona com um rácio de mão-de-obra de cerca de 850 a 

950 animais por trabalhador, o que só é possível pelas melhorias proporcionadas pela 

PECmanga. Tarefas que demoravam dias, passaram a ser possíveis de realizar em horas 

ou minutos. A PECmanga é uma ferramenta que permite encontrar e separar animais, 

conferir o rebanho, separar por diversos parâmetros, entre os quais a separação de machos 

e fêmeas, produtividade, estado produtivo, etc.  

 

 

3.3.3.5. Ovigest 

 

Os sistemas de identificação eletrónica são a chave tecnológica da automatização de 

processos. Estes fornecem os pré-requisitos para a documentação e organização do 

produto, estatísticas e medições relativas aos animais, assim como a sua documentação 

(Artmann, 1999). 
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O sistema de gestão Ovigest é composto por hardware e software, o que facilita a 

recolha de informação. Este dispõe de equipamentos que permitem a recolha de dados no 

local, nomeadamente a aplicação da Ovigest que é possível instalar em sistema android, 

que está associada ao software de gestão, e permite a recolha de informação que é 

transmitida para o programa automaticamente. Com o leitor portátil PECreader ou a manga 

de separação automática PECmanga, a informação registada é automaticamente associada 

ao número de identificação eletrónica do animal, sendo posteriormente descarregada na 

base de dados do Ovigest (Oliveira, 2009).  

Este sistema apresenta inúmeras vantagens, que passam pelo total controlo dos 

fatores de produção, o que possibilita manipular a qualidade do produto, e se traduz num 

aumento da rentabilidade do negócio. É também possível controlar e erradicar doenças, que 

ao associarem a identificação de um animal aos dados produtivos, reprodutivos e sanitários 

melhoram a rastreabilidade do produto final. Critérios como a gestão do rebanho, controlo 

reprodutivo (figura 34), ordenha, pesagens, parcelas, calendarização de operações (figura 

35) e criação de alertas são passíveis de gerir através do Ovigest. Uma outra função do 

programa é a classificação das ovelhas leiteiras, que é feita mensalmente. Esta 

classificação vai de uma a cinco estrelas, sendo uma estrela a classificação mais baixa e 

cinco a mais alta. O critério de classificação é a produção média de leite de cada ovelha, 

contabilizado aquando do contraste leiteiro, uma vez por mês. Com este software o gestor 

pode tomar as decisões aplicáveis individualmente ou a um grupo de indivíduos, de uma 

forma lógica e sustentada (Pinheiro, 2009). 

 

 

Figura 34 - Imagem ilustrativa da separação dos animais por grupos em função do estado 
reprodutivo. 
Fonte: Ovigest (acedido em 29-09-2016) 
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Figura 35 - Imagem ilustrativa da calendarização de tarefas em outubro de 2016.  
Fonte: Ovigest (acedido em 29-09-2016) 

 

Uma vez que o Ovigest está integrado num servidor online, o gestor pode aceder ao 

dia-a-dia da exploração a partir de qualquer parte do mundo, desde que tenha ligação à 

internet. Outros agentes da fileira (veterinários, matadouros) podem aceder aos dados do 

rebanho, embora com limitações que podem ser controladas pelo proprietário (Pinheiro, 

2009). Para tal, o login no Ovigest requer uma palavra-chave, o que possibilita atribuir níveis 

de consulta e de intervenção de acordo com a função e responsabilidade de cada 

interveniente. 

 

 

3.3.3.6. Serviços diferenciados da PECplus 

 

- Gestão de precisão: através da fácil recolha de informação, este sistema permite analisar e 

gerir um efetivo pecuário de forma sustentada e precisa. 

- Ferramentas inovadoras de trabalho: é possível trabalhar um rebanho com muita facilidade 

com recurso a ferramentas de software (Ovigest) e hardware (PECmanga, PECreader) que 

permitem o registo e análise da informação. 

- O animal como objeto de estudo e monitorização: é possível tratar qualquer animal 

individualmente, com rigor e critério, independentemente da dimensão do rebanho. 

- A informação disponibilizada permite a tomada das melhores decisões de maneio do 

rebanho. Existem diversas opções de leitura de gráficos e alertas gerados, que permitem 

tirar conclusões sobre um indivíduo, grupo ou lote de animais, de uma forma rápida, e a 

tomada de decisões adequadas. 
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- Permite fazer a gestão produtiva, gestão reprodutiva, gestão leiteira, gestão sanitária, 

gestão de parcelas, calendarização, alertas configuráveis, acesso personalizado do efetivo 

pecuário (Anónimo, s.d.k.).  

 O quadro 3 apresenta uma síntese dos componentes que integram o PECplus, assim 

como as respetivas funções. 

 

Quadro 3 - Síntese dos componentes do sistema PECplus.  
(Adaptado de Pinheiro, 2009) 
 

Bolo reticular Leitor de mão 

PECreader 

Manga automática 

PECmanga 

Software Ovigest 

Identificação eletrónica 

do animal 

Recolha da 

identificação do animal 

Recolha da 

identificação do animal 

pela passagem 

 

Compilação dos 

dados registados 

Tecnologia RFID Registo de dados 

zootécnicos do animal 

Registo de dados no 

animal pela passagem 

Histórico automático 

do rebanho e dos 

indivíduos 

 

Garantia de unicidade Consulta das 

características do 

animal 

Consulta das 

características do 

animal 

 

Análise de grupos e 

de indivíduos 

Garantia de 

intransmissibilidade 

Registo de dados em 

grupos de animais 

estáveis 

 

Separação por um 

parâmetro zootécnico 

Construção 

automática das fichas 

individuais 

Identificação imediata 

e livre de erros 

Ideal para registo de 

dados em indivíduos ou 

grupos estáveis 

Conferência de grupos 

de animais ou de todo o 

rebanho 

 

Construção 

automática da árvore 

genealógica 

-- -- Ideal para separar 

animais (800 por hora) 

em 2 ou 3 grupos 

Estatísticas 

automáticas e 

parametrizáveis 
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3.3.3.7. Análise SWOT 

 

Após a apresentação do conceito de LPF, assim como a sua aplicação na 

exploração 

de ovinos de leite na Herdade dos Esquerdos, foi elaborada uma análise SWOT (do inglês 

Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) que consiste na avaliação dos Pontos 

Fortes, Pontos Fracos, Oportunidades e Ameaças, respetivamente, da aplicação do conceito 

de LPF numa empresa. 

 

Quadro 4 - Análise SWOT da aplicação de LPF. 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

- Redução de técnicos, que estimula o suporte 

tecnológico para gestão de atividades 

pecuárias. 

 

- Investimento elevado em equipamentos e 

software. 

 

- Conciliar os outputs resultantes da atividade 

pecuária (ex. emissão de gases poluentes para 

a atmosfera vs. taxa ótima de crescimento). 

 

- Falta de confiança nos sistemas tecnológicos. 

- Tecnologia de produção agropecuária 

sustentável. 

 

- Capacidade para identificar problemas de 

saúde dos animais, resultando na melhoria do 

bem-estar animal. 

 

- Permite analisar a relação custo-benefício com 

maior rigor. 

 

- Permite ajustar com maior rigor a alimentação 

com as necessidades específicas dos animais. 

 

- Segurança na qualidade e rastreabilidade dos 

produtos, resultante do registo eletrónico.  

 

 

- Mecanização da produção pecuária (questões 

éticas por parte do consumidor). 

 

- Redução de mão-de-obra. 

  

Oportunidades Ameaças 

- Maior capacidade para satisfazer mercados 

com especificações restritas. 

 

- Possibilidade de falhas do sistema. 

- Obter máxima rastreabilidade dos produtos. 

 

- Maior eficiência da utilização de recursos. 
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4. Considerações finais 

 

Após 9 anos de utilização do sistema de gestão Ovigest, a Fertiland atingiu mais de 1 

milhão de dados registados. Isso possibilitou um controlo muito maior sobre parâmetros 

como produção, reprodução, sanidade, maneio, genealogia, etc. A seleção, que é hoje 

possível através do conhecimento detalhado da genealogia dos animais, conduziu a um 

aumento da eficiência de produção, sendo hoje possível uma maior produção de leite com 

um menor número de animais. 

Em relação ás parcelas de pastagem, através do histórico, é possível adequar a 

carga pecuária em função do potencial produtivo, assim como prever as necessidades 

alimentares com melhor rigor. Relativamente à incidência de doenças, é possível manipular 

com maior facilidade o rebanho, eliminando os animais afetados, o que reduz a incidência 

da doença assim como o índice de contágio da mesma. De grande interesse é também a 

questão da venda de borregos, que, no caso desta exploração, que se destina à produção 

de leite, compõe um subproduto. É de destacar a importância do conhecimento do histórico 

genealógico, de modo a guardar apenas os animais com melhor histórico, ou seja, com 

menor ascendência e melhor potencial genético. 

Este é um sistema que permite a máxima rastreabilidade do produto, e a adoção de 

um sistema de LPF é uma opção acertada para maximizar a eficiência da utilização de 

recursos, o que resulta em melhores resultados económicos da exploração. 

 A LPF é uma área ainda com muito desenvolvimento pela frente, mas apresenta um 

grande potencial para transformar o modo de produção pecuária intensiva através da 

utilização eficiente de nutrientes, deteção precoce de doenças, redução das emissões 

poluentes e fornecimento de informação útil para os técnicos qualificados. No entanto, 

apesar das vantagens da aplicação deste conceito, existem questões desfavoráveis da LPF, 

entre as quais se destacam o investimento em equipamentos e software, a possibilidade de 

falha dos sistemas, que pode tornar questionável a sua fiabilidade, e o aumento da 

mecanização da produção pecuária, que, sob a ética do consumidor tem um peso negativo 

nesta evolução da produção animal.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1 – Alimento concentrado para desmame de borregos 
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Anexo 2 – Bloco de minerais para ovelhas secas 
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Anexo 3 – Alimento concentrado para recria de malatas e ovelhas 
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Anexo 4 – Leite em pó utilizado no aleitamento artificial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acompanhamento de um rebanho de ovelhas leiteiras da raça Assaf 

Destaque para aspetos ligados à pecuária de precisão 

 

61 
 

 

 

Anexo 5 – Esponja intravaginal Chronogest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


