
 
 

 

 

 

Curso: 9118 - Ciência e Tecnologia Animal 

Grau do Curso: Licenciatura 

Unidade Curricular: 9118012 - Zootecnia de Precisão 

Área cientifica: Engenharia Rural 

ECTS(*): 4.5 

Ano curricular: 2º 

Semestre curricular: 1º 

Regime de frequência: Obrigatória 

Docente(s): José Luís da Silva Pereira 

Horas de contacto (**): T -30; P -30 

Tempo total de trabalho (horas): 126 

 

 (*) - ECTS - European Credit Transfer and Accumulation System 

(**) - T- Teórica; TP- Teórico-Prática; PL- Prática Laboratorial; S- Seminários; E- Estágios; TU- Tutoriais; O- Outras (Avaliações) 

 

Objetivos / Competências 

Mostrar a tecnologia mais avançada de controlo e automação e os seus benefícios. Utilizar as novas tecnologias para melhor 

identificar a variabilidade entre parcelas, ajustando as técnicas culturais às diferentes condições. 

 

Conteúdos programáticos resumidos 

Zootecnia tradicional versus zootecnia de precisão. Recolha de dados, análise dos dados, tomada de decisões. Tecnologias e 

sistemas de suporte. Sensores e atuadores. Tecnologia de variação de débito (VRT). Automação em unidades de tração, 

mobilização do solo., fertilização, sementeira, plantação, tratamentos fitossanitários e colheita. Aplicações em equipamentos para 

preparação e distribuição de alimentos. Aplicações em equipamentos de manuseamento e espalhamento de estrume/chorume. 

Utilização de sistemas de Posicionamento (GPS). Software disponível no mercado. 

 

Metodologias de ensino e critérios de avaliação 

Exposição em sala de aula dos conteúdos programáticos e orientação dos alunos para a elaboração do trabalho prático e utilização 

no campo dos diferentes equipamentos. Exploração de Software “Open Source”, para analisar dados obtidos na exploração. 

A avaliação da unidade curricular consta de um exame escrito e de um trabalho de projecto de uma solução de monitorização de 

um factor de produção (envolvendo equipamentos e sensores). 
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