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A Plataforma de Gestão Agropecuária – PGA SIGSIF possui o Módulo Mapas Estatísiticos (Mapas 

Nosográficos) que tem o intuito de coletar informações de interesse do Serviço de Inspeção Federal – 

SIF de forma clara e segura, a fim de subsidiar decisões adotadas pelo Departamento de Inspeção de 

Produtos de Origem Animal – DIPOA/SDA/MAPA. 

O acesso à essa funcionalidade é restrito aos servidores do Serviço e usuários externos 

vinculados às empresas registradas no SIF. 

Ao acessar o Menu PROCESSO > MAPAS ESTATÍSTICOS serão apresentadas três opções de 

lançamento de dados: 

1. Mapa de Abate; 

2. Mapa de Comercialização; 

3. Mapa de Produção. 

 

 

 

1. Mapa de Abate 
 

O intuito dessa ferramenta é coletar os dados da Guia de Trânsito Animal do lote abatido, 

informações do abate (data, número de animais, SIF, detalhamento do sexo dos animais abatidos, 

peso...) e das condenações e destinações que ocorreram no abate. 
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No Mapa de Abate serão apresentadas as opções abaixo: 

• CONSULTAR: para que o usuário possa visualizar os mapas já iniciados (concluídos ou 

não), podendo editá-los (ficando a ocorrência do responsável pela edição, com 

detalhamento do nome do usuário, data e horário para auditoria); 

• IMPRIMIR RELATÓRIO: ferramenta disponível para dados consolidados para consulta ou 

análise; 

• “+ NOVO”: para inclusão de um novo mapa de abate; 

•  LIMPAR: para que sejam removidos os dados preenchidos nos campos de consulta.   

 

1.1 + Novo 

 

Para inclusão do mapa o usuário deve clicar no botão “+ NOVO” onde será apresentada a tela 

abaixo para preenchimento: 

• Abate: opção SIM ou NÃO. “Sim” no caso de abate naquele dia e “Não” para os dias em 

que não ocorrer abate no estabelecimento. Todos os dias do mês devem ter ocorrência 

(“sim” para caso de abate, com o devido detalhamento e “não” para os dias em que não 

houve qualquer animal abatido); 

• Data do abate: onde deverá ser detalhado o dia que o abate ocorreu. Não devem ser 

agrupados abates de diferentes dias em uma única data; 

• Nº de Registro do Estabelecimento: na lupa de consulta o usuário poderá visualizar os 

estabelecimentos os quais possui acesso. Gestores nos estados poderão visualizar todas 

as empresas localizadas nas suas Unidades Federativas e os usuários externos só 

deverão ter acesso às empresas as quais possuem vínculo (procedimento realizado 

pelos Gestores Regionais e Nacionais da Plataforma). 

• Nome do estabelecimento: preenchimento automático após inserção do Nº de Registro 

do Estabelecimento; 

• Âmbito de Inspeção: preenchimento automático após inserção do Nº de Registro do 

Estabelecimento; 

Manual Módulo Mapas Estatísticos PGA SIGSIF (13617642)         SEI 21000.083749/2020-14 / pg. 3



 

 

 

3 

• Situação: sempre estará como “Aberto” para novos lançamentos; 

• Data de inclusão: preenchimento automático. Subsidiará o Serviço para detecção de 

possíveis atrasos nas prestações de informações das empresas, visto que registra a 

ocorrência juntamente com o nome do usuário responsável pelo lançamento do dado. 

 

 

 

 

1.2 Consultar 

 

Após início da inclusão em “+ Novo” o usuário deverá consultar o mapa para inserção dos dados 

de detalhamento. Após preenchimento dos campos e clicar em consultar, serão apresentados os 

mapas existentes para a pesquisa realizada. O usuário deverá selecionar o mapa desejado e clicar em: 

• “Visualizar Ocorrência”: para apresentação do detalhamento sobre o responsável pelas 

informações prestadas e edições realizadas;  

• “Alterar”: para o caso de detalhamento das informações do abate ou edição de dados; 

• “Excluir”: para mapas que o usuário deseja excluir da Plataforma, mantendo o registro 

do responsável pela operação realizada. Após exclusão esse mapa não poderá ser 

editado ou reaproveitado para novo registro. 
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Clicando em “Alterar” o sistema irá abir a tela para detalhamento das informações de abate: 

• Dados do mapa de abate: serão apresentadas as informações já inseridas pelo usuário 

no início do processo, podendo ser editados os campos: 

o  “Abate”: o usuário poderá alterar para SIM (se houve abate no dia) ou NÃO (se 

não houve abate no dia); 

o “Data do Abate”: poderá ser corrigido o campo que especifica o dia que o abate 

ocorreu; 

o “Situação”: poderá ser “Aberto” no caso de um mapa ainda sendo trabalhado 

(lembrando que o sistema muda esse status para “Concluído” no mês 

subsequente ao de inclusão do mapa), “Concluído” para a situação em que o 

usuário já inseriu todas as informações necessárias no mapa em questão, ou 

“Em correção” para os casos em que o mapa havia sido concluído mas o usuário 

deseja corrigir alguma informação.  

IMPORTANTE: Somente os mapas com situação “CONCLUÍDO” e não excluídos serão 

considerados para levantamento de dados estatísticos. É importante que os usuários 

representantes das empresas e servidores do Serviço de Inspeção Federal estejam sempre 

atentos para a conclusão (fechamento) do mapa. 
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• Saldos: o usuário deve clicar na opção “Novo” para inclusão de saldo, onde deverão ser 

informados: 

o UF: estado de origem do lote a ser abatido; 

o Nº da GTA: inserção do número de referência da Guia de Trânsito Animal que 

subsidiou o transporte dos animais até o estabelecimento de abate; 

o Nº da série: número da série que compõe o número da GTA; 

o Espécie: ao clicar na lupa o usuário poderá consultar a espécie desejada para 

lançamento do mapa; 

o Quantidade machos e Quantidade fêmeas: campo para detalhamento do 

número da animais machos e fêmeas. Para as espécies em que o detalhamento 

do sexo não seja possível, deverão ser lançados os valores totais de animais 

abatidos no campo “Quantidade machos”. É obrigatório informar o número de 

machos e fêmeas, mesmo se o valor for igual a “0” (zero). 
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• Lotes: a partir do saldo informado, poderão ser vinculados diferentes lotes ao clicar no 

botão destacado na seta abaixo, após selecionar o saldo desejado: 

 

 

 

 

 

 

 

o Ao clicar no ícone de vinculação o sistema irá abrir a tela abaixo para para 

detalhamento do lote, onde deverão ser apresentados os dados: 

▪ Tipo de lote: emergência, necropsia, normal ou sanitário (de acordo 

com as orientações legais do Serviço de Inspeção Federal); 
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▪ Número do lote: numeração de controle no estabelecimento; 

▪ Quantidade Macho: número de animais machos que compõe o saldo 

que fazem parte do lote abatido que está sendo informado; 

▪ Quantidade Fêmea: número de animais fêmeas que compõe o saldo e 

que fazem parte do lote abatido que está sendo informado; 

▪ Peso Morto/Peso de Carcaça Macho (Kg): valor em quilogramas 

correspondente à quantidade de machos informados no lote abatido; 

▪ Peso Morto/Peso de Carcaça Fêmea (Kg): valor em quilogramas 

correspondente à quantidade de fêmeas informadas no lote abatido; 

 

 
 

* Os animais que constam em uma GTA podem ser distribuídos em diferentes lotes de 

abate, bem como animais de diferentes GTAs podem ser vinculados a um único lote. 

* É possível extrair um relatório de todos os saldos existentes para o mapa que está 

sendo trabalhado ao clicar nas opções “Exportar XLS” ou “Exportar CSV”. 

• Diagnóstico: trata-se dos dados relativos à condenação de animais, sejam por doenças 

identificadas durante o abate, seja por alterações não relacionadas diretamente à 

doenças. O usuário deverá clicar no ícone de vinculação detacado abaixo para que seja 

aberta a janela para inserção dos dados. 
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o O sistema irá apresentar a tela abaixo onde será possível consultar os diferentes 

tipos de diagnósticos, de acordo com o que é padronizado pelo Serviço de 

Inspeção Federal. Na mesma janela o usuário deverá informar o número de 

animais acometidos: 
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* É possível extrair um relatório de todos os diagnósticos das condenações que 

compõem o mapa que está sendo trabalhado ao clicar nas opções “Exportar XLS” ou 

“Exportar CSV”. 

 

• Partes Afetadas: após inclusão do diagnóstico o usuário deverá iniciar o seu 

detalhamento, clicando no ícone de vínculo para inclusão dos dados relativos às partes 

afetadas: 
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o Após clicar no ícone de vinculação, o sistema irá apresentar a janela abaixo, 

onde deverão ser informadas as partes afetadas, sua quantidade e a destinação 

dada, obedecendo a legislação e orientações vigentes do Serviço de Inspeção 

Federal – SIF: 

 
 

Após inclusão de todos os dados, o usuário deverá clicar na opção CONFIRMAR no canto 

inferior direito da janela de inclusão do mapa de abate para validação dos dados informados e 
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salvamento no banco de dados do MAPA. Caso o usuário deseje que os dados informados não 

sejam salvos, basta clicar no botão CANCELAR. 

 

O Sistema deverá apresentar a mensagem “Registro Alterado Com Sucesso” 

confirmando a operação: 
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1.3 Imprimir Relatório 

 

Relatórios cosolidados poderão ser consultados a qualquer tempo por usuários internos 

e externos utilizando a opção “Imprimir Relatório”, onde serão exibidas várias opções de filtros 

que permitirão gerar planilhas em diferentes extensões de arquivos (PDF, XLS ou CSV): 

 

 

1.4 Limpar 

 

Ferramenta utilizada para limpar os campos de consultas para que não seja prejudicada 

com informações incluídas em uma consulta anterior. 
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2. Mapa de Comercialização 
 

Tanto o recebimento de matéria-prima, quanto a comercialização nacional e internacional 

deverão constar nesse Mapa. 

É importante destacar que o lançamento de estoque não é mais necessário na Plataforma de 

Gestão Agropecuária – PGA SIGSIF. 

No Mapa de Comercialização serão apresentadas as opções abaixo: 

• CONSULTAR: para que o usuário possa visualizar os mapas já iniciados (concluídos ou 

não), podendo editá-los (ficando a ocorrência do responsável pela edição, com 

detalhamento do nome do usuário, data e horário para auditoria); 

• IMPRIMIR RELATÓRIO: ferramenta disponível para dados consolidados para consulta ou 

análise; 

• “+ NOVO”: para inclusão de um novo mapa de abate; 

•  LIMPAR: para que sejam removidos os dados preenchidos nos campos de consulta.   

 

2.1 + Novo 

 

Para inclusão do mapa o usuário deve clicar no botão “+ NOVO” onde será apresentada a tela 

abaixo para preenchimento: 

• Período de Comerialização: os dados informados podem ser lançados para um período 

específico dentro de um mesmo mês, como também pode ser lançado para uma data 

específica (nesse caso o preenchimento da data inicial deverá ser igual ao da data final). 

Dessa forma, é possível que o estabelecimento compile a comercialização total de um 

mês em um único lançamento, sem necessidade de detalhamento por dia, desde que 

toda a comercialização tenha mesma origem ou destino, visto que há necessidade de 

detalhar a operação de comercialização realizada; 

• Nº de Registro do Estabelecimento: na lupa de consulta o usuário poderá visualizar os 

estabelecimentos os quais possui acesso. Gestores nos estados poderão visualizar todas 

as empresas localizadas nas suas Unidades Federativas e os usuários externos só 
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deverão ter acesso às empresas as quais possuem vínculo (procedimento realizado 

pelos Gestores Regionais e Nacionais da Plataforma). 

• Nome do estabelecimento: preenchimento automático após inserção do Nº de Registro 

do Estabelecimento; 

• Âmbito de Inspeção: preenchimento automático após inserção do Nº de Registro do 

Estabelecimento; 

• Situação: sempre estará como “Aberto” para novos lançamentos; 

• Data de inclusão: preenchimento automático. Subsidiará o Serviço para detecção de 

possíveis atrasos nas prestações de informações das empresas, visto que registra a 

ocorrência juntamente com o nome do usuário responsável pelo lançamento do dado. 

 

 

• Transações: ao clicar no botão “+ Novo” o sistema irá abrir a janela para detalhamento 

das informações: 
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o Tipo de Transação 

▪ Venda: para casos de comercialização em âmbito nacional, com saída 

de produtos de origem animal do estabelecimento registrado; 

▪ Compra: para casos de recebimento de matéria-prima e produtos de 

origem animal no estabelecimento fiscalizado. 

 
o Âmbito 

▪ Nacional: caso o produto seja de origem nacional (para o caso de 

compra) ou destinado ao mercado nacional (no caso de venda); 

▪ Internacional: caso o produto seja de origem internacional (para o caso 

de compra de importados) ou destinado ao mercado internacional (no 

caso de venda para exportação do Brasil). 

 
o Tipo de Operador 

▪ Estabelecimento POA: caso haja compra ou venda para um 

estabelecimento autorizado. Ao escolher essa opção, o usuário terá a 

tela de detalhamento abaixo exibida para que insira os dados do SIF ou 

ER que está envolvido na operação. 
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▪ UF: caso haja comercialização (compra ou venda) para algum estado do 

Brasil. Ao Selecionar a opção UF será aberta a janela abaixo para 

inserção da sigla do estado. 

 

▪  Produtor: opção disponível apenas para transações de compra, onde o 

usuário deverá informar a UF e Município de origem e quantidade de 

produtores. 
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▪ Recebimentos Autorizados: opção disponível apenas para transações 

de compra, onde o usuário deverá informar a UF e Município de origem, 

além de preencher o Nome do Estabelecimento de Origem e 

Quantidade Recebida. 

 

 

▪ Estabelecimento estrangeiro: opção disponível apenas quando é 

informada transação de compra no âmbito internacional. Ao selecionar 

esse item, o sistema abrirá a janela de consulta de estabelecimentos 

estrangeiros habilitados à exportação para o Brasil: 
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Manual Módulo Mapas Estatísticos PGA SIGSIF (13617642)         SEI 21000.083749/2020-14 / pg. 19



 

 

 

19 

• Produtos: após inserção dos dados de Transações, o usuário deverá incluir as 

informações detalhadas dos produtos comercializados, clicando no ícone destacado na 

imagem abaixo. 

 

 

 

o Produto: a lupa lateral ao campo permite buscar os nomes dos produtos 

cadastrados na base de dados da Plataforma, consultando pelo nome, área ou 

categoria, confome detalhado na imagem abaixo. 
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o Quantidade: posteriormente à inserção dos dados do produto, o usuário deverá 

preencher o campo Quantidade, com atenção à unidade de medida (que tem 

seu preenchimento automático) vinculada ao produto informado. 

 

• Confirmar: com todos os campos devidamente preenchidos, o usuário deverá clicar no 

botão CONFIRMAR para concluir a ação e salvar os dados no banco de dados. O sistema 

deverá exibir a mensagem “Registro alterado com sucesso” confirmando que o 

procedimento foi finalizado com êxito. 
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2.2 Consultar 

 

Após início da inclusão em “+ Novo” o usuário poderá consultar o mapa, com possibilidade de 

edição das informações. Após preenchimento dos campos e clicar em consultar, serão apresentados 

os mapas existentes para a pesquisa realizada. O usuário deverá selecionar o mapa desejado e clicar 

em: 

• “Visualizar”: ferramenta de consulta, com exibição das informações do mapa 

selecionado; 

• “Visualizar Ocorrência”: para apresentação do detalhamento sobre o responsável pelas 

informações prestadas e edições realizadas;  

• “Alterar”: para o caso de detalhamento das informações do abate ou edição de dados; 

• “Excluir”: para mapas não concluídos que o usuário deseja excluir da Plataforma. 

 

Clicando em “Alterar” o sistema irá abir a tela edição, semelhante àquela detalhada no item 2.1 

(+Novo). O sistema irá salvar a ocorrência, com o nome do usuário responsável pela alteração, data e 

versão alterada.  

IMPORTANTE: Somente os mapas com situação CONCLUÍDO serão considerados para 

levantamento de dados estatísticos. É importante que os usuários representantes das 

empresas e servidores do Serviço de Inspeção Federal estejam sempre atentos para a 

conclusão (fechamento) do mapa. 

É possível extrair um relatório dos mapas existentes ao clicar nas opções “Exportar XLS” ou 

“Exportar CSV”. 

 

2.3 Imprimir Relatório 

 

Relatórios cosolidados poderão ser consultados a qualquer tempo por usuários internos 

e externos utilizando a opção “Imprimir Relatório”, onde serão exibidas várias opções de filtros 

que permitirão gerar planilhas em diferentes extensões de arquivos (PDF, XLS ou CSV): 
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2.4 Limpar 

 

Ferramenta utilizada para limpar os campos de consultas para que não seja prejudicada 

com informações incluídas em uma consulta anterior. 

 

3. Mapa de Produção 
 

Os dados de produção subsidiam a logística de Fiscalizações do Serviço de Inspeção Federal. 

É obrigatório que todo o volume produzido pelo estabelecimento registrado esteja no Mapa de 

Produção da PGA SIGSIF, obedecendo os prazos legais para inserção dos dados. 

No Mapa de Produção serão apresentadas as opções abaixo: 

• CONSULTAR: para que o usuário possa visualizar os mapas já iniciados (concluídos ou 

não), podendo editá-los (ficando a ocorrência do responsável pela edição, com 

detalhamento do nome do usuário, data e horário para auditoria); 

• IMPRIMIR RELATÓRIO: ferramenta disponível para dados consolidados para consulta ou 

análise; 

• “+ NOVO”: para inclusão de um novo mapa de abate; 

•  LIMPAR: para que sejam removidos os dados preenchidos nos campos de consulta.   
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3.1 + Novo 

 

Para inclusão do mapa o usuário deve clicar no botão “+ NOVO” onde será apresentada a tela 

abaixo para preenchimento: 

• Período de Produção: nesse campo o usuário deverá informar o Mês/Ano em que houve 

a produção a ser lançada na Plataforma. Dessa forma, é possível que o estabelecimento 

compile a comercialização total de um mês em um único lançamento, sem necessidade 

de detalhamento por dia, desde que sejam especificados os produtos e possíveis 

condenções de produtos que ocorreram; 

• Nº de Registro do Estabelecimento: na lupa de consulta o usuário poderá visualizar os 

estabelecimentos os quais possui acesso. Gestores nos estados poderão visualizar todas 

as empresas localizadas nas suas Unidades Federativas e os usuários externos só 

deverão ter acesso às empresas as quais possuem vínculo (procedimento realizado 

pelos Gestores Regionais e Nacionais da Plataforma). 

• Nome do estabelecimento: preenchimento automático após inserção do Nº de Registro 

do Estabelecimento; 

• Âmbito de Inspeção: preenchimento automático após inserção do Nº de Registro do 

Estabelecimento; 

• Situação: sempre estará como “Aberto” para novos lançamentos; 

• Data de inclusão: preenchimento automático. Subsidiará o Serviço para detecção de 

possíveis atrasos nas prestações de informações das empresas, visto que registra a 

ocorrência juntamente com o nome do usuário responsável pelo lançamento do dado. 

• Produção: campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá selecionar SIM 

para os casos em que houve produção no período e NÃO para os casos em que não 

houve produção no período. Mesmo não tendo ocorrido produção no período a 

empresa deve registrar na Plataforma o Mapa de Produção de todos os meses do ano! 

• Observações: esse campo só fica disponível para preenchimento caso tenha sido 

informado Produção “Não”. Aqui o usuário deverá detalhar de forma sucinta o motivo 

de não ter ocorrido produção de qualquer produto de origem animal no mês 

referenciado. 
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• Produção de produtos POA: ao clicar no botão “+ Novo” o sistema irá abrir a janela para 

detalhamento das informações. 

o Produto: ao clicar a lupa o sistema irá apresentar a tela de consulta por nome 

do produto, área ou categoria; 
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o Quantidade: deve ser informado o volume produzido, com atenção à unidade 

de medida vinculada ao Produto Padronizado, e clicar no botão CONFIRMAR; 

 

 

• Condenação de Produto: caso tenha ocorrido condenação de produtos no mesmo mês 

em que foi informada a produção, o usuário deverá clicar no ícone +NOVO para que seja 

exibida a tela de detalhamento dos produtos condenados. 

*O VOLUME CONDENADO É UM PERCENTUAL DA PRODUÇÃO, OU SEJA, A QUANTIDADE 

QUE SERÁ LANÇADA COMO CONDENAÇÃO DEVE FAZER PARTE DA QUANTIDADE 

INFORMADA NA PRODUÇÃO. PARA QUE POSSA SER LANÇADO COMO CONDENADO, O 

PRODUTO DEVERÁ TER SIDO PREVIAMENTE PRODUZIDO. 
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o Produto: ao clicar na lupa desse campo o usuário poderá pesquisar o produto 

pelo nome, área e categoria. 

o Motivo: deverá ser selecionada uma das opções de preenchimento desse 

campo, obedecendo as orientações técnicas do Serviço de Inspeção Federal em 

documentos específicos. 

o Destino: deverá ser selecionada uma das opções de preenchimento desse 

campo, obedecendo as orientações técnicas do Serviço de Inspeção Federal em 

documentos específicos. 

 

3.2 Consultar 

 

Após início da inclusão em “+ Novo” o usuário poderá consultar o mapa, com possibilidade de 

edição das informações. Após preenchimento dos campos e clicar em consultar, serão apresentados 

os mapas existentes para a pesquisa realizada. O usuário deverá selecionar o mapa desejado e clicar 

em: 
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• “Visualizar”: ferramenta de consulta, com exibição das informações do mapa 

selecionado; 

• “Visualizar Ocorrência”: para apresentação do detalhamento sobre o responsável pelas 

informações prestadas e edições realizadas;  

• “Alterar”: para o caso de detalhamento das informações do abate ou edição de dados; 

• “Excluir”: para mapas não concluídos que o usuário deseja excluir da Plataforma. 

 

 

Clicando em “Alterar” o sistema irá abir a tela edição, semelhante àquela detalhada no item 3.1 

(+Novo). O sistema irá salvar a ocorrência, com o nome do usuário responsável pela alteração, data e 

versão alterada.  

IMPORTANTE: Somente os mapas com situação CONCLUÍDO serão considerados para 

levantamento de dados estatísticos. É importante que os usuários representantes das 

empresas e servidores do Serviço de Inspeção Federal estejam sempre atentos para a 

conclusão (fechamento) do mapa. 

É possível extrair um relatório dos mapas existentes ao clicar nas opções “Exportar XLS” ou 

“Exportar CSV”. 

 

3.3 Imprimir Relatório 

 

Relatórios cosolidados poderão ser consultados a qualquer tempo por usuários internos 

e externos utilizando a opção “Imprimir Relatório”, onde serão exibidas várias opções de filtros 

que permitirão gerar planilhas em diferentes extensões de arquivos (PDF, XLS ou CSV): 
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3.4 Limpar 

 

Ferramenta utilizada para limpar os campos de consultas para que não seja prejudicada 

com informações incluídas em uma consulta anterior. 
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