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BOVINFOR 

 

O BOVINFOR é a Base de Dados Nacional para o armazenamento da informação produtiva, 

reprodutiva e genealógica dos bovinos leiteiros e resulta de um projecto em consórcio entre o 

ICBAS, ICETA-CIBIO e a ANABLE. 

O armazenamento da informação produtiva, reprodutiva e morfológica dos animais no 

BOVINFOR tem como objectivo principal o melhoramento genético da raça Frísia, sendo a base 

que permite realizar a avaliação genética do efectivo leiteiro português, disponibilizando 

simultaneamente uma ferramenta que auxilie os produtores na gestão das suas explorações  

Na página do bovinfor os produtores podem aceder a todos os registos relativos aos animais 

da sua exploração, resumos de produtividade e análise de tendências. Esta informação, se 

usada como ferramenta de gestão, poderá ter um impacto relevante na melhoria da eficiência 

das explorações. 
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Criar Nova Conta 

Na página do bovinfor (www.bovinfor.pt) deverá selecionar a opção “Criar Conta” que aparece 

no canto superior direito. Será apresentado um formulário que deverá preencher. 

 

Após o preenchimento dos dados e a aceitação dos termos de utilização receberá uma 

mensagem no endereço de correio electrónico (e-mail) indicado, após a qual poderá aceder 

aos dados da sua exploração através da opção “Entrar” e do preenchimento do endereço de 

correio electrónico e palavra-passe. 

 

No seguinte quadro deverá selecionar o perfil “Exploração”: 

 

http://www.bovinfor.pt/
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Seguidamente deverá introduzir a marca de exploração ou titular. 

 

Seleccionar exploração. 

 

Depois de entrar no site é possível aceder a um conjunto de informações divididas por temas: 

“Reprodução”; “Listagens”; “Contraste Leiteiro”; “Efectivo”; “Inseminação”. 

  



  

__________________________________________________________________________ 
EABL - Associação para o Desenvolvimento da Estação de Apoio à Bovinicultura Leiteira 

Serviços Centro: Quinta da Medela  -  Rua de São João - Verdemilho  -    3810-455 Aveiro        •        Tel.: 234 423 852      
Serviços Sul: Rua Pedro Alvares Cabral, 24 - 2º C  –  Urb. Infantado   -   2760-391 Loures       •        Tel.: 218 133 096  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área Base de Consulta  
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Reprodução 

Ao selecionar “Reprodução” são apresentadas três caixas: “Ocorrências”; “Previsões”; 

“Touros em Utilização (IA)”. 

 

Em “Ocorrências” podem ser consultados / inseridos dados relativos a: “Cios”; “Diagnóstico 

Reprodutivo”; “Inseminação”; “Cobrições”; “Secagem”; “Partos”; “Filhos sem parto” e 

“Partos sem filhos”. 

 

Em “Previsões” são indicados os animais que se encontram numa das seguintes situações: 

“Novilhas Inseminar”; “Vacas Inseminar”; “Novilhas Diagnóstico”; “Vacas Diagnóstico”; 

“Novilhas Partos”; “Vacas Partos”; “Vacas Secar”. 
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Em “Touros” em utilização é possível escolher e seleccionar o touro a partir de uma listagem 

pré-definida. A selecção pode ser realizada através do SIA do animal, do Nick ou da raça. 

 

 

Exemplo: Escolha de um touro de raça Jersey: 
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Listagens 

Em “Listagens” poderá consultar, para além das ocorrências reprodutivas, os movimentos dos 

animais da exploração e as produções nas lactações. 

 

Exemplo: consulta de movimentos. 

 

Exemplo: consulta de Lactações. 

  



  

__________________________________________________________________________ 
EABL - Associação para o Desenvolvimento da Estação de Apoio à Bovinicultura Leiteira 

Serviços Centro: Quinta da Medela  -  Rua de São João - Verdemilho  -    3810-455 Aveiro        •        Tel.: 234 423 852      
Serviços Sul: Rua Pedro Alvares Cabral, 24 - 2º C  –  Urb. Infantado   -   2760-391 Loures       •        Tel.: 218 133 096  

 

 

Contraste Leiteiro 

Ao seleccionar “Contraste Leiteiro” aparecem as caixas: “Contraste Leiteiro” e “Alertas”. 

 

Na primeira opção “Contraste Leiteiro” é possível consultar em “Resumo” os animais em 

lactação divididos por número de lactação e por dias de lactação. Os dados são apresentados 

em tabela e sob a forma de gráfico. 

Em “Evolução” são apresentados os dados dos últimos 12 contrastes (Data; Animais; Dia(s) 

Lactação; Leite (kg); M.G.; M.P.; T.B. (%); T.P. (%); Ureia (mg/kg); CCS x1000; LS). São também 

apresentados os gráficos da evolução da Produção de Leite, Teor Butiroso e Teor Proteico, 

Contagem de Células Somáticas e Ureia. 

 

 

Na opção “Relatórios” é possível consultar os relatórios do contraste leiteiro, nomeadamente 

o relatório dos “Resultados do Contraste Leiteiro”, o resumo mensal (“Relatório dos 

Resultados Mensais”), o “Relatório Mensal de Gestão de Células Somáticas”, o relatório de 

controlo reprodutivo  (“Programa de Reprodução”), a “Listagem das Vacas Secas” e por 

último o relatório do Contraste Leiteiro em Excel (“Contraste Excel”). 
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Na opção “Total Lactações por Animal” é possível consultar a produção total de cada animal 

(Nº de Lactações, kg de leite produzido, kg de Matéria Gorda e kg de Matéria Proteíca). 
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Em “Balanço Produtivo” são apresentados de forma resumida alguns indicadores de produção 

de leite numa data seleccionada, sendo possível exportar os resultados em pdf. 

 

Ao clicar no número de observações (4ª coluna) são apresentados todos os animais em 

produção na data selecionada, com os respetivos valores produtivos. 

 

Alertas 

Na opção “Alertas” poderá selecionar “Animais Problema (CCS)” aparecendo a lista dos 

animais com Contagem de Células Somáticas superior a 200.000. 

 

 

Análise do Risco de Cetose 

A cetose é uma desordem metabólica, frequentemente observada em vacas leiteiras durante o 

início da lactação. Após o parto a ingestão de alimentos não é suficiente para fornecer energia 

para as necessidades extra da vaca, conduzindo a um balanço energético negativo no início da 

lactação. A cetose ocorre por uma inadaptação das vacas leiteiras a este balanço energético 

negativo e caracteriza-se pela elevação anormal na concentração de corpos cetónicos nos 

fluídos e tecidos corporais. 

Cetose subclínica é definida como a excessiva presença de corpos cetónicos nos fluídos 

corporais sem que se verifiquem sinais clínicos da cetose. O corpo cetónico mais utilizado 

nesta avaliação é o BHB (Beta-hidroxibutirato), através da análise da sua concentração no leite 

é possível identificar os animais que, apesar de não manifestarem sinais clínicos, correm algum 

risco de apresentarem esta doença sob a forma subclínica. 
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Pode consultar os animais que se encontram em risco de cetose através da opção “Animais 

Risco Cetose” que aparece na caixa “Alertas”. 

É apresentada uma lista dos animais por ordem decrescente do risco de cetose. Foram 

definidos três níveis de alerta: 

 Risco Elevado - Valores maiores ou iguais a 0,20 mmol/L; 

 Risco Moderado – Valores maiores ou iguais a 0,10 mmol/L e menores que 

0,20; 

 Risco Baixo – Valores menores que 0,10 mmol/L. 

 

Brevemente esta informação será apresentada agrupando os animais em função do número 

de lactação e dos dias em lactação. 

 

 

Efectivo 

Ao seleccionar “Efectivo” são apresentadas as caixas “Efectivo”, “APCRF” e “Ocorrências”. 

 

Selecionando a caixa “Efectivo” é possível consultar os animais presentes na exploração 

(“Existências”) com a correspondente informação sobre genealógica (Raça, Nº de Livro 

Genealógico, Classe do Livro Genealógico, Mãe e Pai). 
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 Em “Ranking Genético” é apresentada uma lista dos animais da exploração ordenados em 

função do seu M€T (mérito económico total). O M€T é um índice económico nacional que 

reúne num único valor o mérito genético do Leite, Gordura, Proteína, Células Somáticas, 

Sistema Mamário e Pernas e Pés. Os pesos económicos usados em cada característica 

reflectem as tendências estimadas para os valores de mercado previstos para os próximos 

anos. 

 

Caso pretenda procurar o mérito genético de um determinado animal, a caixa permite a 

pesquisa pelo número de casa, SNIRB, Idade, Sexo, Mãe ou ainda uma pesquisa por grupo 

(Vitelas, Novilhas, Vacas, Vacas Lactação, Vacas Secas e Mortos). 

 

Em “Classificações” é apresentado um resumo dos resultados da classificação morfológica dos 

últimos anos: número e percentagem de animais em cada classe (Excelente; Muito Bom, Bom 

+, Bom, Regular, Mau); número de animais e médias por região (Estrutura; Carácter Leiteiro; 

Capacidade; Pernas e Pés; Sistema Mamário; Pontuação Final). 
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Na caixa “APCRF” podem ser consultados e descarregados os certificados de inscrição dos 

animais no Livro Genealógico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na caixa “Ocorrências” podem ser consultadas e introduzidas as ocorrências relativas a 

“Entradas” (Nascimentos / Compras), “Vendas”, “Exportações”, “Mortes”, “Abate” dos 

animais do efectivo. Na opção “A Integrar” são apresentadas as ocorrências pendentes. 

 

 

Inseminação 

Seleccionando “Inseminação” aparece a caixa “Gestão de Inseminações”. A opção 

“Inseminação” permite a consulta e introdução de inseminações. 
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Em “Centro de Armazenagem” é possível visualizar o sémen em stock. 
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Informação Relativa aos Animais 

Em qualquer das tabelas que apresentam dados dos animais (por exemplo: “Animais em Risco 

de Cetose”, tabelas da “Reprodução”, “Ranking Genético”, etc.) é possível, clicando no SIA 

(número a azul), aceder a um conjunto de informações sobre o animal selecionado. 

 

Em “Identificação” é apresentada uma tabela com os dados do animal (Nº Casa, SIA, Nick,  

Nome, Data de Nascimento, Sexo, SIA PAI, SIA Mãe, Raça, Identificador, Data da Identificação, 

Cor da Pelagem, Livro Genealógico, Classe do LG, Classificação Final e Idade). 

Em “Genealogia” é apresentada a informação relativa ao Registo de LG do animal e a sua 

ascendência (Pais e Avós). 

 

Em “Descendência” é apresentada uma lista dos filhos da vaca. 
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Em “Produtividade” são apresentados os dados de contraste leiteiro do animal: 

 

Em “Classificação” são apresentados os dados da classificação morfológica do animal, quer no 

que respeita às características lineares, quer às grandes regiões. 

 

Podem ser também consultadas as ocorrências do animal (Inseminações, Partos, Secagens, 

etc.) e a Avaliação Genética (em “Avaliação”). 

 


