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MANUAL DO USUÁRIO  Versão:  1.0.0 - Ano 2011 

 
CCP (Controle para Criação de Passeriformes), é um programa para Windows que foi 
desenvolvido com o foco de gerenciar a criação de pássaros silvestres. Proporcionará registrar 
todas as informações necessárias para um devido controle de seu plantel.  É um programa 
eficiente e completo. Com ele você controla, de forma simples e muito intuitiva. 
Funcionalidades sem complicação e a um preço justo.  O programa é livre por 30 dias. 
 
Atenção: A licença adquirida é para apenas um único microcomputador, por isso instale o CCP 
no microcomputador definitivo.  A licença vai ser vinculada de acordo com o número de 
instalação aonde vai conter informações do microcomputador. Atualização ou substituição da 
placa-mãe vai ser necessário aquisição de outra licença já que a mesma não pode ser 
transferida. Violação de direitos autorais de programas de computador é crime (lei 9.609/98). 
 
Requisitos Mínimos do Sistema 
- Sistema Operacional Windows 
- Processador 500 MHz  
- 256 MB RAM 
 
Configurações do Windows 
- Configurações regionais (Painel de Controle) ajustadas para Português-Brasil:  
 •  vírgula como separador de casa decimal 
 •  dd/mm/aaaa (dd/MM/yyyy) para data abreviada 
- Tamanho do papel da impressora padrão A4 
 

INSTALAÇÃO DO CCP 
 
Após ter realizado o download e ter extraído o 
conteúdo do arquivo CCP_v1.0.0.zip para uma 
pasta, você vai encontrar dois arquivos, dê um duplo 
clique em setup, surgirá à janela ao lado: 
 
Siga as etapas até a conclusão da instalação. 
 

 
 
Obs.: No Windows pode surgir um aviso durante a instalação perguntando ao usuário se ele 
deseja executar a instalação, clique em Sim (Yes).   
 
Se no momento da instalação exigir Microsoft .NET Framework 3.5 faça o download no link: 
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=333325FD-AE52-4E35-B531-
508D977D32A6&displaylang=pt-br 
 

 
  

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=333325FD-AE52-4E35-B531-508D977D32A6&displaylang=pt-br
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=333325FD-AE52-4E35-B531-508D977D32A6&displaylang=pt-br
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TELA DE ABERTURA DO CCP 

 
 

 
Exibe o total de pássaros ativos, não contando os pássaros 
cedidos, fugas, óbitos e roubos. 

 Exibe o total de pássaros adquiridos. 

 Exibe o total de pássaros cedidos 

 Exibe o total de Óbitos, Fugas e Roubos 

 - Os totais do plantel, pássaros adquiridos e pássaros cedidos dependem do preenchimento 
do nome para quem cedeu ou de quem adquiriu no cadastro do pássaro.  
 - Para constar no total de óbitos, fugas e roubos, o motivo da saída não pode ficar vazio no 
cadastro do pássaro. 

 

 

Clique no botão de seta e escolha Previsão 
de hoje ou Previsão geral, em seguida clique 

no botão Exibir. 

 

Vão ser exibidos os registros cadastrados na 
reprodução. Mostrando a previsão de 

nascimento e de anilhamento. 

 - A previsão só vai ser exibida para os registros de produção que conter a data de postura.   
 - Ao preencher a saída do ninho no registro de produção não constará mais na previsão. 
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MENU DE OPÇÕES 

 
- Pássaros Cadastro de pássaros (inclusão, Exclusão, Alteração e Pesquisa) 

- Pessoas Cadastro de Pessoas Físicas (inclusão, Exclusão, Alteração e Pesquisa) 

- Reprodução Cadastro do Registro de Reprodução (inclusão, Exclusão, Alteração e Pesq) 

- Doenças Cadastro de Doenças (inclusão, Exclusão, Alteração e Pesquisa) 

- Cantos Cadastro de Cantos (inclusão, Exclusão, Alteração e Pesquisa) 

- SubEspécies Cadastro de Subespécies (inclusão, Exclusão, Alteração e Pesquisa) 

- Características Cadastro de Características (inclusão, Exclusão, Alteração e Pesquisa) 

- Despesas Cadastro de Despesas (inclusão, Exclusão, Alteração e Totais) 

- Vendas (nfs) Cadastro de Vendas (Notas Fiscais) para criadores comerciais 

- Outro criatório Cadastro de pássaros de outro criatório (inclusão, Exclusão e Alteração) 

 

 
- Plantel Relatório do Plantel (Apenas pássaros ativos) 

- Árvore Genealógica Relatório da Árvore Genealógica do pássaro 

- Nascidos por Período Relatório de Nascimentos por período (Entre datas) 

- Filhos de um determinado Pássaro Relatório dos filhotes de um determinado Pássaro 

- Filhos de um determinado Casal Relatório dos filhotes de um determinado Casal 

- Pássaros Adquiridos Relatório dos pássaros Adquiridos 

- Pássaros Cedidos Relatório dos pássaros Cedidos 

- Óbito, Fuga e Roubo Relatório dos Óbitos, Fugas e Roubos 

- Estatística de reprodução da Fêmea Relatório de reprodução da Fêmea 

- Vendas (nfs) por Período Relatório de Vendas por Período (Entre datas) 

- Relatório por Segmento Relatório por Segmento 

 

 
- Controle de Reprodução Impresso do Controle de Reprodução 

- Ficha de Marcação de Canto Impresso para Marcação de Canto 

- Crachá para Gaiola Impresso de crachá do pássaro para gaiola 
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- Cópia Banco de Dados Cópia do Banco de Dados (Backup local) 

- Restaurar Banco de Dados Restaurar Banco de Dados (Restaurar Backup) 

- Salvar Banco de Dados em outro local Cópia o Banco de Dados em outra unidade/pasta 

- Restaurar Banco de Dados de outro local Restaura a Cópia de outra unidade/pasta  

- Gera PDF da Árvore Genealógica Cria PDF da Árvore Genealógica para envio 

- Inserir Logomarca do criatório Personaliza relatórios e PDF com a sua logomarca 

  

 

 
- Sobre... Informação da versão, data e número de instalação, local para registrar o CCP 

 

CADASTRO DE PÁSSAROS 

 
 

DIVERSAS OPÇÕES DO PROGRAMA DEPENDEM DE UM CORRETO PREENCHIMENTO DO 
CADASTRO DO PÁSSARO. 
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INCLUINDO PÁSSARO 
 

Como pode perceber ele permite edição de dados ao entrar, isso por causa da alteração, não 

aplicado para inclusão. Para incluir clique no botão inserir novo registro conforme a imagem: 

 

 
 

Os três primeiros campos de preenchimento são obrigatórios, são eles Anilha, Nome do 

Pássaro e Sexo. 
 

 
Anilha 

Por ter diversos tipos de complementos em uma anilha (Ibama, Federações, Associações, 

Criadores Comerciais) ele permite letras e números, sem espaço entre eles. Cadastre apenas o 

número ou se quiser a sigla mais o número. Demais informação da anilha utilize o campo 

observação. Não aceita duplicidade e pode conter até 11 dígitos. 

 

Nome 

Digite o nome do pássaro, não digite todas as letras maiúsculas. 

 

Sexo 

Escolha F para (Fêmea) ou M para (Macho) ou I para filhotes que não sabemos ainda seu sexo. 

Ao optar por F as informações do Canto serão desabilitadas. Ao optar por M as informações 

sobre a fêmea serão desabilitadas. Ao optar por I as informações do Canto e sobre a fêmea 

serão habilitadas, porem não preencha neste momento. 

 

Data de Nascimento 

Digite a data correta de nascimento. Caso não souber pelo menos o ano correto, algumas 

opções do programa necessitam de uma ordem crescente ou decrescente da data de 

nascimento para devido funcionamento. Imagine assim como um pai de um pássaro pode ter 

uma data de nascimento igual ou menor do que ele próprio.  Isso serve para toda a hierarquia 

do plantel cadastrada (pássaro, mãe, pai, avô, avó, bisavô, bisavó, tataravô ou tataravó, etc...) 

 

O próximo grupo de campos é para informar sobre o canto do pássaro, não é habilitado 

quando informamos que o pássaro é do sexo Feminino.  
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Modalidade de Canto 

Aqui você pode selecionar o tipo de canto do pássaro.  Estas opções você pode incluir, alterar 

e excluir no Cadastro de Cantos.  

 

Voz 

Aqui você pode selecionar o nível da voz do pássaro baseado de 0 a 10.  

 

Andamento 

Aqui você pode selecionar o nível do andamento do pássaro baseado de 0 a 10.  

 

Melodia 

Aqui você pode selecionar o nível da melodia do pássaro baseado de 0 a 10.  

 

O próximo grupo de campos é para informar a Subespécie e os traços genéticos. Essas 

informações são importantes para os acasalamentos com intuito de melhoramento do plantel. 
 

 
Subespécie 

Aqui você pode selecionar a subespécie do pássaro. Estas opções você pode incluir, alterar e 

excluir no Cadastro de Subespécies. 

 

Genética 

Aqui você pode selecionar o nível de genética do pássaro baseado de 0 a 10. Você tem que 

analisar o propósito de sua criação e determinar se o pássaro tem fibra, boa voz, aptidão para 

repetição, características físicas, linhagem, entre muitas outras. 

 

Característica 

Aqui você pode selecionar a sigla das características físicas do pássaro. Estas opções você pode 

incluir, alterar e excluir no Cadastro de Características. 

 

Repetição 

Aqui você pode selecionar se o pássaro é de repetição ou não. (sim/não) 

 

Fibra 

Aqui você pode selecionar se o pássaro tem fibra ou não. (sim/não) 

 

Os próximos grupos de campos são para informar se o pássaro foi adquirido e/ou cedido. 
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Data (Adquirido) 

Se o pássaro foi adquirido, digite aqui a data de aquisição.  

 

Nome (Adquirido) 

Se o pássaro foi adquirido, digite aqui o nome de quem adquiriu.  Esta informação influencia 

nos resultados do Total de pássaros adquiridos e no Relatório de pássaros adquiridos. 

 

Valor (Adquirido) 

Se o pássaro foi adquirido de um criador comercial, informe o valor pago por esta aquisição.  

 

Data (Cedido) 

Se o pássaro foi cedido, digite aqui a data que você cedeu.  

 

Nome (Cedido) 

Se o pássaro foi cedido, digite aqui o nome para quem cedeu.  Esta informação influencia nos 

resultados do Total de pássaros cedidos, Total do Plantel, Relatório do Plantel, Relatório de 

pássaros cedidos e no Cadastro de Reprodução. 

 

Valor (Cedido) 

Se você é um criador comercial e vendeu este pássaro, informe aqui o valor pago pelo 

comprador. 

 

Os próximos grupos de campos são para informar a paternidade do pássaro. 
 

 
Anilha (Pai) 

Aqui você pode digitar o número da anilha do pai do pássaro, sempre deverá ter no máximo 11 

dígitos. Esta informação influencia nos resultados do Relatório Árvore Genealógica, Relatório 

de Filhos de um determinado Pássaro e Cadastro de Reprodução. 

 

Nome (Pai) 

Aqui você pode digitar o nome do pai do pássaro, não digite todas as letras maiúsculas. Esta 

informação influencia nos resultados do Relatório Árvore Genealógica. 

 

Anilha (Mãe) 

Aqui você pode digitar o número da anilha da mãe do pássaro, sempre deverá ter no máximo 

11 dígitos. Esta informação influencia nos resultados do Relatório Árvore Genealógica, 

Relatório de Filhos de um determinado Pássaro e Cadastro de Reprodução. 

 

Nome (Mãe) 

Aqui você pode digitar o nome da mãe do pássaro, não digite todas as letras maiúsculas. Esta 

informação influencia nos resultados do Relatório Árvore Genealógica. 
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O próximo campo é de Observação. Nele você pode informar anotações adicionais do pássaro. 

 
 

O próximo grupo de campos é para constar informações sobre a fêmea, não é habilitado 
quando informamos que o pássaro é do sexo masculino. Utilize o Impresso Controle de 
Produção para anotar informações da fêmea e com estas informações ter critério de escolha.  
 

 
Temperamento 

Aqui você pode selecionar o temperamento da fêmea. Optando o nível de 0 a 10. 

 

Aptidão Materna 

Aqui você pode selecionar a aptidão materna da fêmea. Optando o nível de 0 a 10. 

 

Facilidade de Cópula 

Aqui você pode selecionar a facilidade de cópula. Optando o nível de 0 a 10. 

 

O próximo grupo de campos é utilizado para informar a saída do pássaro do plantel caso seja 

por Fuga, Óbito ou Roubo.  
 

 
Data 

Aqui você pode digitar a data de fuga ou óbito ou roubo. 

 

Motivo 

Aqui você pode selecionar o motivo. Esta informação influencia nos resultados do Total de 
Óbitos, Fugas e Roubos, Total do Plantel, Relatório do Plantel, Relatório de Óbito, Fuga e 
Roubo e no Cadastro de Reprodução. Observação: Existem dois campos utilizados para o 
pássaro deixar de ser ativo no plantel são eles o Nome (Cedido) e o Motivo (Saída) 
 
Segmento 
Aqui você pode informar o segmento caso queira separar os pássaros do seu plantel, o padrão 
você mesmo cria, sendo que o campo aceita dois dígitos no máximo.  
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O último campo é da foto do pássaro, ela poder ser inserida no momento da inclusão ou 

inserida futuramente em uma alteração. Importante que a imagem esteja no formato e na 

dimensão correta. A dimensão da Imagem deverá ter: 204 x 247 pixels ou 7,2 x 8,71 cm. 

Formato Jpeg (JPG). Confira Anexo1 (Editando a foto para inserir no Cadastro de Pássaros) 
 

 
 

Para inserir a Foto do pássaro: 
 
1º - clique no botão Incluir Foto (vai surgir 
a janela ao lado) 

2º - Selecione o local da Foto, clique nela 
para selecionar, e em seguida clique em 
Abrir (Open). 

 
Observação: Para este procedimento a foto 
já deve estar gravada na dimensão e 
formato correto. Confira o Anexo1  

 

Agora o registro do pássaro pode ser gravado, para isso clique no botão gravar dados 

conforme a imagem abaixo: 

 
 

Vai surgir a janela de confirmação. 

 

 

 

 

Observação:  Após você gravar o registro com a foto, caso queira apagá-la futuramente clique 

no botão  em seguida no botão . 
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LOCALIZANDO PÁSSARO CADASTRADO 
 

Você pode localizar o pássaro utilizando a barra de navegação, conforme a imagem abaixo: 
 

 
 

Você pode utilizar o botão Localiza por Anilha, clique no botão destacado na imagem abaixo, 

surgindo à janela, digite a anilha e clique em OK 
 

 
 

Você pode utilizar o botão Localiza por Nome, clique no botão destacado na imagem abaixo, 

surgindo à janela, digite o nome completo do pássaro e clique em OK 
 

 
 

Você pode também clicar no Registro Atual, apague o número atual, digite o número do 

registro desejado e pressione a tecla Enter. 
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ALTERANDO DADOS DO PÁSSARO 
 

1º - Localize o pássaro 

2º - Faça as alterações, respeitando o preenchimento de campo conforme as orientações 

citadas na Inclusão do Pássaro (página 7 a 11) 

3º - Clique no botão gravar dados conforme a imagem abaixo: 

 
 

4º - Vai surgir à janela de confirmação, clique em OK 
 

 
 

EXCLUINDO PÁSSARO 
 
1º - Localize o pássaro que deseja excluir 
2º - Clique no botão Excluir Registro Atual conforme a imagem abaixo: 
 

 
 

3º - Vai surgir a janela de confirmação de exclusão conforme a imagem abaixo, confirme-a. 
 

 
 

4º - Vai surgir a janela informando que o registro foi excluído. 
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IMPRIMINDO REGISTRO DO PÁSSARO 
 
1º - Localize o pássaro que deseja imprimir 
2º - Ligue a impressora e verifique se ela esta apta para impressão 
3º - Clique no botão Imprimir, conforme a imagem abaixo: 
 

 
 
 

 CADASTRO DE PESSOAS 

 
 
É o local aonde você pode cadastrar os criadores amadoristas. Muito interessante para quem é 
criador comercial, os dados são importantes para geração da Nota Fiscal. Também 
interessante para os mantenedores e criadores amadoristas. 
 
Os únicos campos obrigatórios são CTF Nº (Cadastro Técnico Federal) e o NOME. 
 
O formulário de Cadastro de Pessoas possui o mesmo sistema de inclusão, alteração, exclusão, 
impressão, navegação entre registros e pesquisa que o Cadastro de Pássaros. Por este motivo 
e pelos campos serem padrões não dificultando o seu devido preenchimento não entraremos 
com maiores detalhes. 
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CADASTRO DE REPRODUÇÃO 

 
 

INCLUINDO REGISTRO DE REPRODUÇÃO 
 
Como pode perceber ele permite edição de dados ao entrar, isso por causa da alteração, não 

aplicado para inclusão. Para incluir clique no botão inserir novo registro conforme a imagem: 

 
 

Os três primeiros campos de preenchimento são obrigatórios, são eles Nº de Registro, Anilha 

do Macho e Anilha da Fêmea. 
 

 
 

Nº de Registro 
Digite o número de Registro. Você pode criar sua própria sequência numérica. 
 
Informe o nº da anilha do Macho 
Selecione a anilha do Macho. Para a anilha constar neste campo precisa estar incluído no 
Cadastro de Pássaros sem o lançamento para quem foi cedido e sem o lançamento de saída, 
com o Sexo igual a M.  
 
Informe o nº da anilha da Fêmea 
Selecione a anilha da Fêmea. Para a anilha constar neste campo precisa estar incluído no 
Cadastro de Pássaros sem o lançamento para quem foi cedido e sem o lançamento de saída, 
com o Sexo igual a F. Ao sair deste campo vai ser realizada uma verificação de paternidade 
entre o Macho e a Fêmea. Caso tenham o mesmo pai e/ou mãe, surgirá uma janela de alerta. 
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O próximo grupo é utilizado para informar a data e hora das galas. Caso o macho galar a fêmea 
mais que quatro vezes utilize o campo observação. 
 

 
1º Gala 
Digite a data e hora da primeira gala 
 

2º Gala 
Digite a data e hora da segunda gala 
 

3º Gala 
Digite a data e hora da terceira gala 
 

4º Gala 
Digite a data e hora da quarta gala 
 
O próximo grupo é utilizado para informar as data deste a postura até a separação dos pais. 
 

 
Última Postura 

Aqui você pode digitar a data de postura do último ovo. Esta informação influencia nos 

resultados da Previsão de Nascimento e Anilhamento e Estatística de reprodução da fêmea. 

  

Nascimento 

Aqui você pode digitar a data de nascimento. É praxe entre os criadores utilizar ovos de indez 

para que todos os filhotes nasçam no mesmo dia. Caso você não use esse procedimento utilize 

a observação para informar a data de nascimento correta para cada filhote. Esta informação 

influencia nos resultados da Previsão de Anilhamentos e Estatística de reprodução da fêmea 

 

Saída do ninho 

Aqui você pode digitar a data de saída dos filhotes do ninho. Esta informação influencia nos 

resultados da Previsão de Anilhamentos. 

 
Separação da mãe 
Aqui você pode digitar a data de separação da mãe.   
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O próximo grupo é utilizado para informar a quantidade de ovos. 
 

 
Total de Ovos 
Digite aqui a quantidade total de ovos. Aceita um dígito de 0 a 6. 
 

Com casca mole 
Digite aqui a quantidade total de ovos com casca mole. Aceita um dígito de 0 a 6. 
 

Quebrados 
Digite aqui a quantidade total de ovos quebrados. Aceita um dígito de 0 a 6. 
 

Inférteis/Brancos 
Digite aqui a quantidade total de ovos inférteis/brancos. Aceita um dígito de 0 a 6. Ao salvar 
ele efetua a verificação entre os números lançados na quantidade de ovos. 
 
O próximo grupo de campos é sobre a fêmea.  
 

 
 

Arranca penas para fazer o ninho? 
Informe aqui se a fêmea arranca penas dela própria para fazer o ninho. (sim/não) 
 

Arranca penas dos filhotes? 
Informe aqui se a fêmea arranca penas do(s) filhote(s). (sim/não) 
 

Bota ovo fora do ninho? 
Informe aqui se a fêmea bota ovo fora do ninho. (sim/não) 
 

Choca corretamente? 
Informe aqui se a fêmea choca corretamente. (sim/não) 
 

Trata corretamente? 
Informe aqui se a fêmea trata corretamente do(s) filhote(s). (sim/não) 
 

Agressiva com filhotes? 
Informe aqui se a fêmea é agressiva com o(s) filhote(s). (sim/não) 
 
O próximo campo é de Observação. Nele você pode informar anotações adicionais. 
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O próximo grupo de campos é utilizado para informar o número das anilhas dos filhotes.  
 

 
 
1º Filhote a 6º Filhote 
Digite a anilha dos filhotes. Permite letras e números, sem espaço entre eles. Cadastre apenas 
o número ou se quiser a sigla mais o número. Demais informação da anilha utilize o campo 
observação. Cuidado para não ter duplicidade. Pode conter até 11 dígitos. Estes campos 
influenciam no resultado da Estatística de reprodução da Fêmea. 
 
Agora o registro de reprodução pode ser gravado, para isso clique no botão gravar dados 

conforme a imagem abaixo: 

 
 

Vai surgir a janela de confirmação. 
 

 
 

 

LOCALIZANDO REGISTRO DE REPRODUÇÃO 
 

Você pode localizar o registro utilizando a barra de navegação, conforme a imagem abaixo: 
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ALTERANDO REGISTRO DE REPRODUÇÃO 
 

1º - Localize o registro de reprodução 

2º - Faça as alterações, respeitando o preenchimento de campo conforme as orientações 

citadas em Incluindo Registro de Reprodução (página 15 a 18) 

3º - Clique no botão gravar dados conforme a imagem abaixo: 
 

 
 

4º - Vai surgir à janela de confirmação, clique em OK 
 

 
 

EXCLUINDO REGISTRO DE REPRODUÇÃO 
 
1º - Localize o registro de reprodução que deseja excluir 
2º - Clique no botão Excluir Registro Atual conforme a imagem abaixo: 
 

 
 

3º - Vai surgir a janela de confirmação de exclusão conforme a imagem abaixo, confirme-a. 
 

 
 

4º - Vai surgir a janela informando que o registro foi excluído. 
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IMPRIMINDO REGISTRO DE REPRODUÇÃO 
 
1º - Localize o registro que deseja imprimir 
2º - Ligue a impressora e verifique se ela esta apta para impressão 
3º - Clique no botão Imprimir, conforme a imagem abaixo: 
 

 
 

 

INCLUIR FILHOTES NO PLANTEL (CADASTRO DE PÁSSAROS) 
 
Existem dois métodos para incluir os filhotes nascidos no cadastro de pássaros, uma é manual, 
ou seja, você entra no Cadastro de Pássaro e digita manualmente as informações mostradas 
anteriormente na página 07 ou você utiliza o botão incluir filhotes no plantel.  
 
Segue o passo a passo para utilizar o botão incluir filhotes no plantel: 
 
1º - O cadastro de reprodução deverá estar devidamente preenchido e já salvo. 
 (página 15 a 18) 

2º - Tanto o macho como a fêmea deveram constar no Cadastro de Pássaros. 

3º - A data de nascimento precisa estar preenchida, a data informada vai ser inserida 
automaticamente para todos os filhotes incluídos, caso sejam datas diferentes de nascimento, 
você pode realizar a alteração após a inclusão. 

4º - As anilhas dos filhotes deveram estar corretas, e só vão ser incluídas as anilhas que não 
estão cadastradas no cadastro de pássaro, para evitar duplicidade. 

5º - Clique no botão Incluir filhotes no plantel, conforme a imagem abaixo: 

 

 
 
6º - Surgirá à janela informando das anilhas incluídas e das não incluídas (já Cadastradas).  
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CADASTRO DE DOENÇAS 

 
 

É o local aonde você pode cadastrar os tipos de doenças. O programa já vem com o cadastro 
de 35 doenças, informando a causa, os sintomas, tratamentos e prevenção.  
 
Possuiu o mesmo sistema de inclusão, alteração, exclusão, impressão e navegação entre 
registros que os cadastros citados anteriormente por isto e pelos campos serem de fácil 
compreensão não dificultando o seu devido preenchimento não entraremos com maiores 
detalhes. 
 
Os pássaros possuem um metabolismo muito acelerado em relação aos mamíferos, por isso as 
doenças atingem grandes proporções em pequeno espaço de tempo. Cabe ao 
mantenedor/criador uma grande atenção diária.  Por este motivo surgiu à necessidade desta 
base de dados, apenas para que o mantenedor/criador saiba o que observar em seu plantel.  
 
Muitas doenças apresentam sintomas parecidos, por isso somente um profissional pode 
diagnosticar a causa, na grande maioria baseada nos resultados de exames.  
 

Não utilize medicamentos sem consultar um médico veterinário. 
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CADASTRO DE CANTOS 

 
 

É o local aonde você pode cadastrar as modalidades de cantos. Este cadastro é vinculado com 
o campo Modalidade de Canto do Cadastro de Pássaros. Possuiu o mesmo sistema de inclusão, 
alteração, exclusão e navegação entre registros que os cadastros citados anteriormente por 
isto não entraremos com maiores detalhes. 

CADASTRO DE SUBESPÉCIES 

 
 

  



CCP - CONTROLE PARA CRIAÇÃO DE PASSERIFORMES 

23 Eduardo Fonseca - registrarprograma@gmail.com - www.sites.conhecendo.com.br/ccp 

 

 
É o local aonde você pode cadastrar as subespécies. Este cadastro é vinculado com o campo 
Subespécie do Cadastro de Pássaros. Possuiu o mesmo sistema de inclusão, alteração, 
exclusão e navegação entre registros que os cadastros citados anteriormente por isto não 
entraremos com maiores detalhes. 

CADASTRO DE CARACTERÍSTICAS 

 
 

É o local aonde você pode cadastrar as características físicas do pássaro. Este cadastro é 
vinculado com o campo Características do Cadastro de Pássaros. Nele você pode criar 
características físicas padrões para o foco de sua criação.  Lembre-se que só vai ser exibida a 
sigla criada no campo Característica no Cadastro do Pássaro. Possuiu o mesmo sistema de 
inclusão, alteração, exclusão e navegação entre registros que os cadastros citados 
anteriormente por isto não entraremos com maiores detalhes. 

CADASTRO DE DESPESAS 
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É o local aonde você pode cadastrar as despesas de sua criação.  Possuiu o mesmo sistema de 
inclusão, alteração, exclusão e navegação entre registros que os cadastros citados 
anteriormente por isto não entraremos com maiores detalhes. 
 
Nele você pode visualizar os totais de uma forma geral ou entre datas 
 

 
 

CADASTRO DE VENDAS (NOTAS FISCAIS) 

 
 

Este cadastro é utilizado por criadores comerciais. É o local aonde você pode cadastrar as 
vendas de acordo com a nota fiscal gerada.  
 
Os campos de preenchimento obrigatório são Nº da Nota Fiscal e o Nome, porem para o 
relatório ser funcional existe a necessidade de informar a Data de Emissão. 
 
Possuiu o mesmo sistema de inclusão, alteração, exclusão, navegação entre registros e 
pesquisa que os cadastros citados anteriormente por isto não entraremos com maiores 
detalhes. 
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CADASTRO DE PÁSSAROS (PAIS) DE OUTRO CRIATÓRIO 

 
 

 
É o local aonde você pode cadastrar os pássaros de outros criatórios com a finalidade de ter a 
árvore genealógica completa no relatório e geração de pdf. 
 
Os únicos campos de preenchimento obrigatório são: Anilha, Nome e Sexo. 
 
Possuiu o mesmo sistema de inclusão, alteração, exclusão e navegação entre registros que os 
cadastros citados anteriormente por isto não entraremos com maiores detalhes. 
 
Observação: A estrutura de vinculação dos pássaros é feita pela anilha e não pelo nome do 
pássaro. 
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RELATÓRIOS 

RELATÓRIO DO PLANTEL 
 
Aqui você pode visualizar e imprimir todos os pássaros do plantel que são ativos. Não vão 
constar os pássaros lançados como cedido, fuga, óbito e roubo. Para acessá-lo clique no menu 
Relatórios, em seguida clique na opção Plantel, surgirá à visualização, clique em Imprimir. 
 

 
 

ÁRVORE GENEALÓGICA 
 
Para visualizar e/ou imprimir a árvore genealógica de um pássaro, clique no menu Relatórios, 
em seguida clique na opção Árvore Genealógica, clique em pesquisa por nome ou pesquisa 
por anilha, digite a  informação  e clique em OK, surgirá à visualização, clique em Imprimir. 
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NASCIDOS POR PERÍODO 
 
Aqui você pode visualizar e/ou imprimir todos os pássaros nascidos em um determinado 
período, desde que eles estejam devidamente incluídos no Cadastro de Pássaros. Para isso 
clique no menu Relatórios, em seguida clique na opção Nascido por Período, digite a Data 
Inicial, clique em OK, digite a Data Final, clique em OK, surgirá à visualização, clique em 
Imprimir. 
 

 
 
 

FILHOS DE UM DETERMINADO PÁSSARO 
 
Aqui você pode visualizar e/ou imprimir todos os filhos de um determinado pássaro, desde que 
seus filhos estejam incluídos no Cadastro de Pássaros, e devidamente preenchidos os campos 
que constam a anilha e o nome dos pais. Para isso clique no menu Relatórios, em seguida 
clique na opção Filhos de um determinado Pássaro, digite a Anilha, clique em OK, surgirá à 
visualização, clique em Imprimir. 
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FILHOS DE UM DETERMINADO CASAL 
 
Aqui você pode visualizar e/ou imprimir todos os filhos de um determinado casal, desde que os 
registros estejam incluídos no Cadastro de Reprodução, e devidamente preenchidos os 
campos que constam as anilhas dos filhotes. Para isso clique no menu Relatórios, em seguida 
clique na opção Filhos de um determinado Casal, digite a Anilha do Pai, clique em OK, digite a 
Anilha da Mãe, clique em OK, surgirá à visualização, clique em Imprimir. 
 

 
 
 

PÁSSAROS ADQUIRIDOS 
 
Aqui você pode visualizar e imprimir todos os pássaros do plantel que foram adquiridos, desde 
que o campo adquirido esteja preenchido. Para acessá-lo clique no menu Relatórios, em 
seguida clique na opção Pássaros Adquiridos, surgirá à visualização, clique em Imprimir. 
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PÁSSAROS CEDIDOS 
 

Aqui você pode visualizar e imprimir todos os pássaros do plantel que foram cedidos, desde 
que o campo cedido esteja preenchido. Para acessá-lo clique no menu Relatórios, em seguida 
clique na opção Pássaros Cedidos, surgirá à visualização, clique em Imprimir. 
 

 
 

ÓBITO, FUGA E ROUBO 
 

Aqui você pode visualizar e imprimir todos os pássaros do plantel que foram lançados como 
Óbito, Fuga e Roubo, desde que o campo Motivo da Saída esteja preenchido. Para acessá-lo 
clique no menu Relatórios, em seguida clique na opção Óbitos, Fuga e Roubo, surgirá à 
visualização, clique em Imprimir. 
 

 
 

ESTATÍSTICA DE REPRODUÇÃO DA FÊMEA 
 

Aqui você pode visualizar e imprimir a estatística de reprodução de uma determinada fêmea. 
Para acessá-lo clique no menu Relatórios, em seguida clique na opção Estatística de 
reprodução da Fêmea, surgirá à visualização, clique em Imprimir. 
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VENDAS (NOTAS FISCAIS) POR PERÍODO 
 

Aqui você pode visualizar e imprimir todas as vendas cadastradas por período, desde que o 
campo Data de Emissão esteja preenchido. Para acessá-lo clique no menu Relatórios, em 
seguida clique na opção Vendas (nfs) por Período, digite a data inicial e final, surgirá à 
visualização, clique em Imprimir. 
 

 
 
 

RELATÓRIO POR SEGMENTO 
 

Aqui você pode visualizar e imprimir os pássaros por segmentos. Exemplo: Vamos supor que 
possua ambientes separados, para machos, para fêmeas e para os filhotes. No Cadastro de 
Pássaros você pode utilizar o campo segmento e criar o seu próprio padrão, A para o ambiente 
dos machos, B para o ambiente das fêmeas e C para os filhotes.  
 
Como o campo segmento aceita 2 dígitos você pode ter 99 separações do seu plantel. 
 
Para acessá-lo clique no menu Relatórios, em seguida clique na opção Relatório por 
Segmento, informe o segmento, surgirá à visualização, clique em Imprimir. 
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IMPRESSOS 

CONTROLE DE REPRODUÇÃO 
 
Esta ficha serve para ser utilizada durante o período de reprodução. O criador pode deixá-la no 
criatório para ir anotando todas as ocorrências. A utilização desta ficha facilita no momento de 
dar entrada no Cadastro de Reprodução, alem de ter um controle manual no caso de não 
possuir um computador perto do criatório. O Impresso foi elaborado com três fichas por 
página.  Para acessar clique no menu Impressos, em seguida clique na opção Controle de 
Reprodução, surgirá à visualização, clique em Imprimir. 
 

 
 

FICHA DE MARCAÇÃO DE CANTO 
 

Esta ficha é utilizada para anotar os cantos do pássaro na modalidade fibra. Para acessar clique 
no menu Impressos, em seguida clique na opção Ficha de Marcação de Canto, surgirá à 
visualização, clique em Imprimir. 
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CRACHÁ PARA GAIOLA 
 

 
 
 

Nesta opção você pode imprimir crachás dos pássaros para serem colocadas nas gaiolas. Para 
isso clique no menu Impressos, em seguida clique na opção Crachá para Gaiola, surgirá a 
janela com os pássaros cadastrados. Você pode imprimir cinco crachás de cada vez. Mais 
primeiro você deve selecionar, para isso no inicio de cada linha de registro existe o botão para 
seleção.  Veja abaixo as dicas de seleção: 
 
Ao clicar no botão seleção vai ser selecionado apenas um registro 

 
 
Ao clicar no botão seleção com a tecla CTRL pressionada você pode selecionar registros 
distintos, ou seja selecionar pássaros fora de uma sequência. 

 
 
Ao clicar no botão seleção com a tecla SHIFT pressiona você pode selecionar uma sequência de 
cinco registros.  

 
 
Após a seleção basta clicar no botão Imprimir.  
 
Observação: Se você inserir a logomarca do seu criatório os crachás serão personalizados.  
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UTILITÁRIOS 

COPIAR BANCO DE DADOS 
 

O Banco de dados é um conjunto de registros. Nele este contido o cadastro de pássaros, 
pessoas, reprodução, doenças, cantos e subespécies. Nesta opção vai ser criada uma cópia de 
segurança local. Para acessá-lo clique no menu Utilitários, em seguida clique na opção Copiar 
Banco de Dados, surgirá à janela de confirmação. 
 

 

RESTAURAR BANCO DE DADOS 
 

Nesta opção vai ser restaurada a cópia de segurança local. Para acessá-lo clique no menu 
Utilitários, em seguida clique na opção Restaurar Banco de Dados, surgirá à janela de 
confirmação, clique em OK, conforme a imagem abaixo:  
 

SALVAR BANCO DE DADOS EM OUTRO LOCAL 
 

Existem muitas maneiras de perder informações em um computador involuntariamente. Uma 
criança brincando, uma queda de energia, vírus de computador, falha no sistema, etc. Por isto 
se faz necessário esta opção de gravar o banco de dados em outro local (HD externo, pendrive, 
etc.). Esta opção também é utilizada para copiar o banco de dados para atualizar a versão do 
CCP. Para acessá-lo clique no menu Utilitários, em seguida clique na opção Salvar Banco de 
Dados em outro Local, surgirá à janela para você selecionar o local de destino, após selecionar 
clique em OK, vai surgir à janela de confirmação.  
 

RESTAURAR BANCO DE DADOS DE OUTRO LOCAL 
 

Nesta opção vai ser restaurada a cópia de segurança gravada em outro local. Para acessá-lo 
clique no menu Utilitários, em seguida clique na opção Restaurar Banco de Dados de outro 
Local, surgirá à janela de confirmação, clique em OK, surgirá à janela para você selecionar o 
local que esta gravado a cópia, após selecionar clique no botão OK, surgira à janela de 
confirmação. 
 

GERA PDF DA ÁRVORE GENEALÓGICA 
 

Nesta opção você pode gerar um arquivo PDF da árvore genealógica dos pássaros cadastrados 
e/ou dos não cadastrados através da inserção manual das informações. Com este recurso você 
pode estar enviando o arquivo gerado para quem tiver interesse sobre o pássaro ou ter essas 
informações arquivas digitalmente.  
 

 

INSERIR LOGOMARCA DO CRIATÓRIO 
 

Nesta opção você pode personalizar os relatórios e a geração do PDF da árvore genealógica 
com a sua logomarca. A imagem da logomarca deve estar no formato JPG com a dimensão de 
300 pixels de largura e 60 pixels de altura. Para isso clique no menu Utilitários, em seguida 
clique em Inserir logomarca do criatório, abra o local e clique no arquivo da logomarca 
(300x60) em seguida no botão Abrir, surgira à janela de confirmação. 
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LEGALIZANDO O CCP EM SEU COMPUTADOR 

OBTENDO O NÚMERO PARA REGISTRO 
 

Ao instalar o programa CCP você deverá registrá-lo. Para isto você deve entrar em contato 
através do email: registrarprograma@gmail.com informando: 
 

 Seus dados para cadastro (nome, telefone, endereço completo) 
 Local que você adquiriu o programa CCP 
 Número de Instalação 
 Comprovante de pagamento 

 
Você estará recebendo por email a sua senha para Registro do programa em seu computador. 
 

COMO SABER O NÚMERO DE INSTALAÇÃO? 
 

Para você saber o número de instalação do programa, clique no menu Sobre... vai surgir à 
janela contendo o número de instalação, data de instalação, versão e local de registro. 
 

COMO REGISTRAR O MEU PROGRAMA? 
 

Após você receber a sua senha de registro conforme orientações anteriores:  
 
1º - Clique no menu Sobre... 
2º -  Clique no botão Registrar 
 Surgirá a janela de inserção 
3º -  Digite o Número de Registro 
4º-  Clique em OK 
 Surgirá a janela de confirmação 
 Conforme imagem abaixo 
5º -  Clique em OK 
 
O programa vai ser fechado. Ao abrir 
o programa novamente já vai estar 
registrado. 

 
 

 
 
 

Eduardo Fonseca 
registrarprograma@gmail.com 

http://www.sites.conhecendo.com.br/ccp  
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