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Instrutivo para utilização da plataforma inspeção a campo para lançamento de atividades a campo 
 
 

A plataforma Inspeção à campo, irá compreender todas as atividades realizadas, ou seja, 
lançamento de todos os RAVEs utilizados atualmente serão neste formato digital. Inicialmente, 
estão disponíveis para as atividades de Vigilância de Febre Aftosa, Contagem de 
Rebanho e para Fiscalização de Trânsito. 

Os dados deverão ser inseridos através do aplicativo de celular Inspeção à Campo, 
disponível somente para Android no momento, o App deve ser baixado na loja da PlayStore. 
Também é possível acessar o Inspeção a Campo pelo computador em: 
http://inspecao.rs.gov.br/#/login. 

 

 
As atividades deverão ser programadas no SDA – Módulo Defesa Animal – Inspeção à 

Campo através do Desktop (ou diretamente pelo link http://sda.rs.gov.br/#/login). No 
momento da atividade, o servidor deverá abrir o aplicativo Inspeção à Campo, verificar se as 
programações de atividades estão sincronizadas e se deslocar ao local da atividade. 

O aplicativo funciona mesmo sem internet, só é necessária a sincronização dos dados 
online, prévia à atividade. A tecnologia substitui o preenchimento do RAVE em papel e o 
lançamento dos dados no Módulo Gerencial, facilitando o trabalho e permitindo a inserção 
dos dados diretamente através da plataforma. 
  

http://inspecao.rs.gov.br/#/login
http://sda.rs.gov.br/#/login
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Para familiarização com essa nova ferramenta, encaminhamos, abaixo, os links dos 
TUTORIAIS em vídeo com informações mais detalhadas desde a programação da atividade no 
Desktop, quanto da realização da mesma no APP, os vídeos de Fiscalização de Trânsito não 
foram produzidos, mas a lógica da atividade é a mesma dos outros módulos, colocamos algumas 
imagens da utilização do aplicativo. 
 

1. Vigilância em FA:  
1.1 Vídeo 1: SDA Visão Geral; 

1.2 Vídeo 2: SDA Nova Inspeção; 

1.3 Vídeo 3: SDA Ações; 

1.4 Vídeo 4: App Visão Geral; 

1.5 Vídeo 5: App Iniciar Inspeção; 

1.6 Vídeo 6: App Inspeção Visual; 

1.7 Vídeo 7: App Exame Clínico; 

1.8 Vídeo 8: App Notificações; 

1.9 Vídeo 9: App Finalizar. 

 

2. Contagem e Classificação de Rebanho:  

2.1 Vídeo 1: App Iniciar Contagem e Classificação de Rebanho; 

2.2 Vídeo 2: App Notificações; 

2.3 Vídeo 3: App Extrato de Inconsistências; 

2.4 Vídeo 4: SDA Consulta Inspeção – Contagem 

 

3. Fiscalização de Trânsito: 
 

3.1 SDA: abrir a aba trânsito no Inspeção à Campo – Nova Inspeção; 
 

 
  

https://drive.google.com/file/d/1VK1vZcrwfzqiUO1ewyiWnnsSXSWv8VcN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NKUDHq1SPnGayzZ8Xl1dbRstGiMvcF50/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ni0t0nRekGaQr4AMErQDXhzpyS3ZNLKh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AGmhELtg3CTkWmpywudCdN2YZ8hwtLlR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p72TPTIQe2j_bJbkhWcjKP4gTihxwL2C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B3YrXZS4DIPhm11N6ZV46I9RbHNqVF-D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aHgeGs1WeOPquiOQV3knHXXNUGbc5U9v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yj8a1-ghIOYa-E7Br8e9IyD1M8d2Jmp8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FyokT1hIQw85gAH5DF6RIh9VJVteAx56/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cl8ZnW8NJygiB4zaNNb3EhQgTJQDivj2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KStESdSBbV2GEiQhfo_-QlGQdafkX_6m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1toUiYrzlZDX-eR3x3nRKMLmsKKgCZlmZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VeBFtaDjFsDBqF0UyUF5n1gANLn0GFAj/view?usp=sharing
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3.2 SDA: Preencher os dados solicitados, nos moldes dos outros módulos; 

 

 
O local do ponto de encontro pode ser diverso ao município da atividade de Barreira. 

 
Escolher a Atividade Barreira, o Motivo e adicionar o Responsável/Executor  e os executores da 

barreira. Nos executores sempre clicar em adicionar a cada servidor selecionado. 
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3.3 App: Iniciar a Barreira (deve ser iniciado primeiro pelo responsável da barreira); 

 
Acessar o app com sua matrícula, sem o número vínculo, e senha (mesma do SDA). 

 
Sincronizar as atividades, fazer esta ação com internet. 
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Clicar em Barreira, abrirá as barreiras programadas para o servidor. 
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Selecionar a barreira que será executada. 

 
Verificar as informações da barreira, pode ser utilizado o Georreferenciamento para acessar um 

aplicativo de Mapas e se deslocar até o Ponto de Encontro da Barreira. Clicar em Iniciar 

Inspeção. 
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No primeiro uso é necessário cliar no ícone de localização para permitir o suo do GPS do 

aparelho celular, após clicar em confirmar. 
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3.4 App: Cadastrar os Policiais que acompanham a barreira (resp. barreira); 

 

 
Cadastrar os policiais que estão acompanhando a barreira. 
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3.5  App: Confirmar os Servidores presentes na barreira (resp. barreira); 
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3.6 App: Cadastrando Abordagens, Ocorrências e Ações Fiscais; 

 

 
Cadastramento das Abordagens 
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Incluir a placa do veículo ou descrever CASO seja um veículo sem placa. Informar o tipo de 

Carga, clicar no ícone de coordendas e em salvar. 
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Escolher 01 tipo de documento para informar, a cada carga. 



 14 

 
Exemplo de inserção de uma GTA-RS: pode ser feito por leitor de código de barras OU 

informar a série e o número. 

 
Exemplo uma inclusão de GTA através da informação de Série e Número. 
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Informação da carga inserida. 
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Clicar em ocorrências para inserir a informação de alguma ocorrência, se houver. 
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É exposto um menu com as possíveis ocorrências para selecionar. No exemplo foi selecionado 

uma GTA vencida. 
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O App encaminha o FEA, parao modelo da Infração do Manual de Barreiras que deve ser 

utilizado. 
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É possível adicionar imagens da carga. 



 20 

 
Clicar na aba autos de infração e informar o número do AI. 



 21 

 
Informar Série e Número da AI. 
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Clicar em Adicionar e para salvar a Ocorrência e o AI informado. 
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Inserir alguma ação fiscal, caso tenha ocorrido. 
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No exemplo a informação de apreensão de 15 bovinos. 
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Exemplo de uma abordagem de Produtos. 

 
Selecionar o documento utilizado ou informar a falta de documento. 
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As notas fiscais eletrônicas, podem ser lidas o código de barras através da câmera do 

celular. Os dados serão extraídos automaticamente da Nota Fiscal dessa forma, assim que 

os dados foram sincronizados. 
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Inserindo uma Ocorrência, no exemplo Produto Sem Inspeção. 
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Pop-Up com o enquadramento da infração, para auxílio do FEA. 
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Inserindo uma ação fiscal. 
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Exemplo da Ação fiscal, apreensão, autuação e inutilização do POA. 
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Após os lançamentos dos dados deve ser encerrado a abordagem. O App traz um resumo 

da abordagem para ser confirmado. 
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3.7 App: Finalizando a Barreira; 

 

 
Qualquer lançamento pode ser corrigido ou excluído, basta clicar e arrastar para a esquerda sobre 

a abordagem. Abre-se dois ícones o azul de edição do lançamento e o vermelho para deletar o 

lançamento. 
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Item para ser adicionada alguma observação sobre a barreira se for necessário. 
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Exemplo de observação informada da barreira. 
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Para encerrar a barreira, clicar em “ENCERRAR BARREIRA”. 
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O App traz o resumo das atividades na barreira. Visualizar se estiver correto, clicar em 

“Encerrar”. 

 

 
Aviso de alerta, de que a atividade ficará pendente de revisão. 
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Visualização da atividade pendente de revisão. O Encerramento final deverá ser realizado no 

SDA. 

 

 

3.8 SDA: Revisão dos dados no Desktop e encerramento da atividade. 

 

 
Visualização das atividades no SDA, aparecendo a barreira “Pendente de Revisão” 
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Verificar as abas da barreira, ainda é possível nesse passo complementar a observaçao. Estando 

tudo ok, clicar em “Finalizar”. 

 

 
Após finalizar uma barreira está pode ser reaberta, caso necessário e as alterações podem ser 

feitas novamento no App. 

 

 

Atenção 
 

Após a finalização das atividades no APP, as mesmas constarão como Pendente de 

Revisão, quando então o responsável pela atividade deverá acessar o Inspeção à Campo no 

Desktop verificar se todas as informações estão conformes e finalizar. 

Caso seja necessário reabrir alguma atividade, elas devem ser primeiro finalizadas para 

depois ser reaberta e editada no App. 
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Versão de Homologação 
 

Está disponível também uma versão de homologação (TESTE) para que possam fazer os 

testes e conhecer os módulos de vigilância para FA, Contagem de Rebanho e Fiscalização de 

Trânsito. Os dados lançados nessa versão em homologação não serão salvos, então podem 

treinar a vontade, sem medo de errar. Seguem abaixo os respectivos links: 

 

NO DESKTOP (computador): 

1. Link de TESTE para PROGRAMAR as atividades no SDA, via desktop, 

(HOMOLOGAÇÃO):  

Programar Atividades 
 
2. Link de TESTE para EXECUTAR das atividades programadas no SDA, via 

desktop, (HOMOLOGAÇÃO):  

Executar Atividades 
 

Abaixo, segue a relação de usuários de teste criados e senhas destinadas ao acesso no 

ambiente de HOMOLOGAÇÃO (SDA–Programação e App–Execução) a serem utilizados 

temporariamente pelos servidores envolvidos em cada Supervisão Regional, visando o 

conhecimento e para praticarem o uso do ferramenta. 

 
 

file:///C:/Users/marcelo-gocks/Downloads/sda02.hml.rs.gov.br
file:///C:/Users/marcelo-gocks/Downloads/inspcampo01.hml.rs.gov.br

