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Como Cadastrar Animais no 
JetBov de Campo

Para cadastrar um novo animal no Aplicativo JetBov de Campo vá até o “Menu”, na 
barra inferior. Em “Início”, clique no botão laranja “+” e depois em “Novo Animal”. 

TUTORIAIS

Observação: o mesmo botão laranja “+” também aparece em “Animais”, porém apenas 
é possível cadastrar um novo animal se estiver na tela “Início”.
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TUTORIAIS

Nesta tela, você poderá cadastrar algumas informações importantes do animal como:

• Brinco de Manejo;
• Brinco SISBOV;
• Brinco RFID;
• Marca (quando o animal tiver o número por marcação a ferro);
• Primeiro Peso
• Sexo do animal;
• Idade e data de nascimento;
• Lote ;
• Data de entrada;
• Categoria (Bezerro, novilho, garrote, touro, boi);
• Raça;
• Produtor de Origem.
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TUTORIAIS

Primeiro, cadastre o tipo de identificação do animal (brinco de manejo, brinco SISBOV, 
brinco RFID ou marcação), no botão “Selecionar tipo de identificação”. 

Escolha as opções que você tem na propriedade. É possível escolher mais de um tipo 
de identificação, clicando em “+ Identificação”.

Importante:

Brinco de manejo e o brinco eletrônico (RFID) são duas identificações diferentes e 
distintas, então, no sistema é preciso vincular o brinco de manejo ao brinco eletrônico 
(RFID). Assim para os próximos manejos, será possível usar o bastão leitor de brincos. 
(consulte bastões homologados JetBov E como configurar seu bastão para comunicar 
com o JetBov)

Para utilizar o SISBOV, não é necessário cadastrar o brinco de manejo, apenas o número 
de 15 dígitos do SISBOV, o sistema converte automaticamente o brinco de manejo, 
usando os 6 últimos dígitos, eliminando o dígito verificador. 

Depois do brinco de identificação, é possível colocar o primeiro peso, o sexo e a idade 
do animal. 
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TUTORIAIS

Em “Primeiro Peso”, há o campo do peso e um botão que ativa/desativa o Bluetooth.

Em Idade, você tem duas opções: colocar a quantidade de meses, assim o sistema coloca 
a data de nascimento automaticamente, ou colocar diretamente a data de nascimento.
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TUTORIAIS

Em seguida, é preciso colocar o lote em que esse animal pertence, nesta opção você 
pode escolher um existente ou criar um novo. 

Para finalizar, selecione as informações de data de entrada (chegada na fazenda), 
categoria animal e escreva a raça e quem é o produtor de origem. 

Feito isso, clique em “Salvar”. Caso queira cadastrar outro animal em sequência, clique 
em “Salvar e Novo”.

Pronto, agora você já sabe como cadastrar um novo animal no JetBov de Campo!


