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Acesso ao Sistema
Abrindo Sessão
A visualização das páginas na internet é feita através do navegador.
A primeira janela que aparece quando você ativa o SDA é de identificação do
usuário. Nela, você informa o CPF e a senha do usuário com no máximo 8 posições.

Com este procedimento, você está abrindo uma sessão do SDA, a qual só será
encerrada quando você fechar ou sair do sistema (veja o tópico Encerrando a
sessão).
Enquanto você está numa sessão, todos os processos realizados são
registrados como tendo sido feitos por você. Portanto, nunca deixe uma sessão
aberta no seu computador, com a sua senha, pois caso alguém utilize o
computador e faça alguma alteração no sistema, ficará registrado como tendo sido
feita por você. Pelo mesmo motivo, nunca deixe que alguém conheça a sua senha.
Para poder entrar no sistema, você já deve ter sido previamente autorizado a
utilizá-lo. Ao ser cadastrado no SOE WEB você visualiza uma senha expirada que
deve ser alterada no primeiro acesso ao sistema.

Alterando a própria senha
Ao ingressar no sistema com a senha inicial, é exibida a janela Alteração de
Senha para que você altere a senha inicial por uma nova senha de seu
conhecimento exclusivo.
Observe as regras abaixo para a criação de senha:
• a senha não pode ser igual à matrícula;
• a senha não pode ser igual às partículas do nome;
SDA-Defesa Animal – Módulo Bloqueio
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•
•

a senha deve conter somente letras e números;
a senha é sempre transformada para caracteres maiúsculos (não
importa como for digitada).
• a senha deve possuir no máximo 8 caracteres.
Siga os passos abaixo para alterar a senha:
Na janela Alteração de Senha, informe os campos e clique no botão Alterar
Senha.

Janela Alteração de Senha
Existem outras duas maneiras de se acessar a janela de
alteração de senha.
Através do botão
da barra de ações, ou através do menu
Produtor Rural, botão Alterar Senha, no módulo Produtor
Rural.
Botão

e primeira troca de senha

Menu Produtor Rural

Ao clicar no botão OK ou Alterar Senha você visualiza uma pequena janela
com a seguinte mensagem: "Senha alterada com sucesso".

Encerrando a sessão
A sessão pode ser encerrada de três formas:
• Time out: a sessão do operador é encerrada após 20 minutos sem
interação com o sistema, pois existe um tempo de segurança que
encerra a sessão e novamente é necessária a identificação.
•
•

Botão
: clique neste botão para encerrar a sessão do SDA sem
fechar o navegador.
Fechando o navegador: clique no botão Fechar
do navegador,
você encerra a sessão e também fecha o navegador.

Informações de Uso do Sistema
O comportamento de todos os elementos gráficos do sistema de Defesa
Agropecuária segue o padrão World Wide Web (WWW).
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Neste manual são documentados os itens de interface referente à aplicação do
SDA. Não são descritas as opções disponíveis nos navegadores existentes no
mercado.

Página Principal
A janela principal é a primeira janela que aparece após a identificação do
usuário ter sido aceita. É na área de trabalho onde você irá interagir com o sistema
para executar suas tarefas diárias.
Visualmente a janela principal possui os seguintes elementos:

Seleção Módulo > Menu

Barra de Ações
SDA-Produtor Rural – SOBRE
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Esta barra contém ações que podem
independente do perfil que estiver selecionado.

ser

executadas

pelo

sistema

Permite efetuar a troca da senha atual de
acesso ao sistema.
Encerra sessão do SDA.

Área de Trabalho
Esta área apresenta as informações do módulo selecionado. Após clicar no
menu desejado você visualiza na área de trabalho, as ações que podem ser
realizadas com o respectivo item.
Em geral, conforme o nível de permissão do usuário, é possível pesquisar,
consultar, editar, incluir e excluir informações.

Janela de Pesquisa
A janela de pesquisa permite realizar a consulta de informações a partir da
definição de critérios e da combinação destes entre si.

Janela de Resultado da Pesquisa
A janela de lista é apresentada sempre que você realiza uma pesquisa no SDA.
As listas são exibidas, inicialmente, numa ordem definida pelo sistema, mas você
pode alterá-la por qualquer tipo de informação contida, para isso, clique no título
da coluna que deseja classificar para realizar a ordenação (ascendente ou
descendente) desejada.

SDA-Produtor Rural – SOBRE
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Clique nas colunas que estão nomeadas em azul para organizar a lista em
ordem alfabética ou numérica, dependendo do conteúdo da coluna.

O ícone
e
apresentado ao lado do título da coluna representa a ordem
(Ascendente / Descendente) em que as informações estão ordenadas.

Barras de Rolagem
As barras sombreadas ao longo das janelas do SDA, permitem deslocar-se
vertical e horizontalmente, apresentando outras informações contidas na janela.
Para isso, arraste a caixa ou clique nas setas na barra de rolagem.

Links
Os links disponíveis nas janelas exibidas permitem o acesso às informações do
sistema. Você também pode encontrar os links nos mais diversos locais, mas
sempre é identificado por um texto sublinhado e em cor diferenciada. Por exemplo:

SDA-Produtor Rural – SOBRE
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Guias (Abas)
As guias possibilitam uma melhor distribuição de informações em uma janela,
uma vez que agrupam informações correlacionadas, facilitando a pesquisa refinada
e qualificando a análise das informações.

SDA-Produtor Rural – SOBRE
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Campos
As ações do SDA dependem do correto preenchimento dos campos. Em geral,
existem algumas particularidades que devem ser apresentadas:
• Os campos obrigatórios são assim chamados por necessitarem do seu
preenchimento para efetivação dos processos, tais campos apresentam
sua denominação em negrito. Todos os demais campos são opcionais,
ou seja, podem ser ou não preenchidos.
•

Os campos que surgirem com o botão
, o botão
e o botão
quando clicados, exibem as opções disponíveis no preenchimento do
respectivo campo.

Botões
O botão é um elemento da interface que ao ser clicado executa uma ação no
sistema. Os botões apresentam uma padronização de funcionamento conforme
descrito a seguir:
Botão

Descrição

Auxilia no preenchimento de campos filtrando os
registros cadastrados no sistema.
A filtragem permite que utilize uma parte da palavra
listando todos os registros com o termo informado.

Clique neste botão para selecionar a data desejada no
calendário.
Você visualiza a janela com o calendário.

Clique neste botão para apagar somente o campo
preenchido correspondente a este botão.
SDA-Produtor Rural – SOBRE
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Limpar

Clique neste botão para apagar todos os campos
preenchidos da janela.

Salvar

Clique neste botão após incluir informações ou alterar
informações já existentes. O botão Salvar grava as
informações no sistema.
Clique neste botão para imprimir as informações
existentes na janela ativa.
Você visualiza a janela Imprimir.

OK

Clique neste botão para executar uma ação. Somente
após clicar neste botão é que a ação é realmente
efetivada no banco de dados.

Cancelar

Clique neste botão para sair da janela que você se
encontra sem realizar alterações.

Fechar

SDA-Produtor Rural – SOBRE
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Funcionalidades
Apresenta os módulos e menus
documentações de auxílio ao usuário.

existentes

do

sistema

que

possuem

Menu Produtor Rural
Consultar Cadastro do Produtor Rural
Para alterar os dados para contato ou endereço para correspondência, siga os
passos abaixo:
1. No módulo Produtor Rural, clique no menu Produtor Rural.
Você visualiza a janela Consulta do Cadastro de Produtor Rural.
2. Consulte as informações desejadas.
Clique no botão Alterar Cadastro para alterar as
informações do seu registro de produtor ou clique no botão
Alterar Senha para trocar a senha do seu usuário. Para
obter mais informações, consulte os tópicos Alterar
Cadastro Do Produtor Rural (página 11) e Alterar Senha
de Usuário (página 12).

Janela Consulta do Cadastro de Produtor Rural

SDA-Defesa Animal – Menu Produtor Rural
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Alterar Cadastro Do Produtor Rural
Para alterar os dados para contato ou endereço para correspondência, siga os
passos abaixo:
1. No módulo Produtor Rural, clique no menu Produtor Rural.
Você visualiza a janela Consulta do Cadastro de Produtor Rural.
2. Clique no botão Alterar Cadastro.
Você visualiza os campos de Contato e Endereço habilitados para edição.
3. Altere as informações necessárias.
4. Clique no botão Salvar Cadastro.

Janela Edição do Cadastro de Produtor Rural

Botão / Campo

Descrição
Informações para Contato

Telefone

Altere,
se
necessário,
estabelecimento.

o

telefone

do

Celular

Altere, se necessário, o celular do estabelecimento.

E-mail

Altere, se necessário, o e-mail de contato com o
produtor rural.

SDA-Produtor Rural – Menu Produtor Rural
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Site

Altere, se necessário, o site de contato com o
produtor rural.
Endereço para Correspondência

Município
Tipo Logradouro
Logradouro

Informe o município e clique no botão
selecionar o município do endereço na lista.

para

Clique no botão
e selecione o tipo de logradouro
do produtor rural.
Altere,
se
necessário,
estabelecimento.

o

logradouro

do

Número

Altere, se necessário, o número do logradouro do
estabelecimento.

Complemento

Altere, se necessário, o complemento do logradouro
do estabelecimento.

Bairro

Altere, se necessário, o bairro do logradouro do
estabelecimento.

CEP

Altere, se necessário, o CEP do estabelecimento.

Alterar Senha de Usuário
1. No módulo Produtor Rural, clique no menu Produtor Rural.
Você visualiza a janela Produtor Rural com as informações de sua
propriedade rural.
2. Clique no botão Alterar Senha.
Você visualiza a janela Alterar Senha.
3. Informe a sua senha atual.
4. Nos dois campos abaixo informe e confirme a nova senha de usuário.
5. Clique no botão Alterar Senha.

Janela Alterar Senha

SDA-Produtor Rural – Menu Produtor Rural
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Menu Propriedade Rural
Consultar informações da Propriedade Rural
Utilize esta ação para visualizar a imagem por satélite da propriedade rural, para
consultar as informações da propriedade e a quantidade de animais atual por
espécie. Para consultar essas informações, siga os passos abaixo:
1. No módulo Produtor Rural, clique no menu Propriedade Rural.
Você visualiza a janela Propriedade Rural.
2. Clique no nome da sua propriedade.
Você visualiza a janela Cadastro da Propriedade Rural com a guia
Identificação.
Figura
Descrição
Clique nesta figura para acessar as imagens da propriedade
rural por satélite.
Você visualiza a janela Imagens Por Satélite.
Consulte as informações desejadas.
Clique no botão
para sair da janela.
3. Consulte as informações desejadas.
4. Clique na guia Exploração Animais.
Nesta guia você visualiza as informações por espécie animal.
5. Consulte as informações desejadas.
Campo
Descrição

Nome de
uma espécie
animal

Caso deseje visualizar as informações por espécie, clique no
nome da espécie animal desejada.
Você visualiza a janela (Nome da espécie) - Produtor
Rural (Nome do produtor).
Neste tópico o exemplo utilizado de espécie e produtor foi o
seguinte:
Janela Bovinos - Produtor Rural Teste.

SDA-Defesa Animal – Módulo Propriedade Rural
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Consulte as informações desejadas.
Para imprimir este saldo ou o saldo referente
a outro dia, clique no botão Imprimir Saldo.
Para imprimir de outro dia, primeiro selecione
a data e depois clique no botão de impressão.

Clique na guia Vacinação para conferir todas as datas em
que os animais foram vacinados.
Clique no botão Lançamentos para conferir um histórico de
acontecimentos registrados no sistema sobre a espécie
selecionada, neste caso os bovinos.
6. Clique na guia Declarações.
7. Consulte as informações desejadas.

SDA-Produtor Rural – Menu Propriedade Rural
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Janela Propriedade Rural
Apresenta a lista de propriedade(s) rural(is) do produtor rural.
Clique no nome da propriedade para consultar mais informações.
Você visualiza a janela Cadastro da Propriedade Rural.

Janela Cadastro da Propriedade Rural
Nesta janela são apresentadas as informações da propriedade, a sua
localização e área própria, animais explorados e as quantidades por espécie.

Guia
Identificação

Guia
Exploração
Animais

SDA-Produtor Rural – Menu Propriedade Rural

Guia
Declarações

15

Janela Imagens Por Satélite

Imprimir Saldo
O produtor rural pode imprimir o mesmo extrato do agronegócio que é possível
obter na inspetoria. Para imprimir esse extrato, siga os passos abaixo:
1. No módulo Produtor Rural, clique no menu Propriedade Rural.
Você visualiza a janela Propriedade Rural.
2. Clique no nome da sua propriedade.
Você visualiza a janela Cadastro da Propriedade Rural com a guia
Identificação.
3. Clique na guia Exploração de Animais e clique no nome da espécie animal
desejada.
Você visualiza a janela (Nome da espécie) - Produtor Rural (Nome do
produtor).
Neste tópico o exemplo utilizado de espécie e produtor
foi o seguinte:
Janela Bovinos - Produtor Rural Teste.

SDA-Produtor Rural – Menu Propriedade Rural
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4. Clique no botão Imprimir Saldo.
Os passos descritos a seguir foram feitos com o
navegador Internet Explorer 9.

5. Clique no botão Salvar.
O download do arquivo está completo.

6. Clique no botão Abrir.
Você visualiza a janela do visualizador de arquivos pdf.

SDA-Produtor Rural – Menu Propriedade Rural
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7. Clique no botão
para imprimir.
8. Selecione a impressora e as configurações de impressão desejadas.
9. Clique no botão Imprimir.

SDA-Produtor Rural – Menu Propriedade Rural
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Menu GTA
Pesquisar por GTA
Utilize esta ação para refinar a lista de GTAs ou pesquisar e localizar uma GTA
específica. Para pesquisar por GTAs, siga os passos abaixo:
1. No módulo Produtor Rural, clique no menu GTA.
Você visualiza a janela GTA.
2. Clique no botão Pesquisar.
Você visualiza a janela Pesquisa de GTA.
3. Informe os critérios de pesquisa para localizar a GTA desejada.
4. Clique no botão Buscar para realizar a pesquisa.
Você visualiza a janela GTA anterior filtrada pelos dados preenchidos na
janela de pesquisa.
5. Consulte as informações desejadas, caso desejar, clique sobre o número da
GTA para visualizar as informações detalhadas.
Você visualiza a janela Consulta de GTA com a guia Identificação.
6. Consulte as informações desejadas.

Janela GTA
Permite visualizar a listas de GTAs emitidas para a sua propriedade Rural.
Após uma pesquisa, lista as GTAs conforme os critérios de busca preenchidos.

Ao clicar sobre o código e série da GTA desejada você visualiza a janela onde
poderá consultar os dados detalhados.
SDA-Produtor Rural – Menu GTA
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Janela Pesquisa de GTA
Permite preencher os critérios de busca por GTAs.
O resultado da pesquisa é apresentado na janela GTA.

Botão / Campo

Descrição

Série GTA

Informe a letra da série da GTA que deseja localizar.
Exemplo: I-555000.

Número GTA

Informe o número completo da GTA que deseja
localizar.
Exemplo: I-555000.

Período de
emissão

Situação

Preencha o campo com o período em que a GTA foi
emitida para localizá-la ou clique no botão
selecionar a data na janela do calendário.

para

Clique no botão
e selecione se deseja pesquisar e
localizar GTA em situação pendente ou liberada.
As GTAs em situação pendente são as que estão
aguardando a confirmação de recebimento dos
animais em sua propriedade. Utilize esta opção
quando for confirmar no sistema os animais que
foram recebidos na sua propriedade rural.
Procedência

UF

SDA-Produtor Rural – Menu GTA
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Município

Clique no botão
e selecione o município de
origem dos animais da GTA que deseja pesquisar e
localizar.
Destino

UF

Clique no botão
e selecione a UF de destino dos
animais da GTA que deseja pesquisar e localizar.

Município

Clique no botão
e selecione o município de
origem dos animais da GTA que deseja pesquisar e
localizar.

Janela Consulta de GTA
Permite visualizar os dados de registro de uma GTA específica.
Guias:
• Identificação;
• Vacinação;
• Quantidades.

Guia
Identificação

SDA-Produtor Rural – Menu GTA
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Confirmar Recebimento de Animais
Utilize esta ação para confirmar o recebimento de animais após localizar a GTA em
que o processo de transferência está registrada. Para confirmar o recebimento, siga
os passos abaixo:
1. Pesquise e localize a GTA que registra a transferência dos animais para sua
propriedade rural. Para obter mais informações, consulte o tópico
Pesquisar por GTA (página 19).
Pesquise pelas GTAs em situação Pendente. Essas são as
que estão sem a confirmação de recebimento.
2. No resultado da pesquisa, na janela GTA, clique no número da GTA
desejada.
Você visualiza a janela Consulta de GTA com as informações da GTA
selecionada.
3. Clique no botão Confirmar Recebimento de Animais.
Você visualiza a mensagem de confirmação do saldo de animais.

4. Clique no botão OK.

SDA-Produtor Rural – Menu GTA
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