SISTEMA DE DEFESA SANITÁRIA VEGETAL - SDSV

MANUAL DO USUÁRIO – PERFIL RT
AÇÕES RELACIONADAS À UP

VERSÃO 28/04/2021

SUMÁRIO
1. INTRODUÇÃO.................................................................................................................

3

2. ENDEREÇO PARA ACESSO, LOGIN E TELA INICIAL.................................................

3

3. MENU BOLETO...............................................................................................................

5

4. MENU UP.........................................................................................................................

6

4.1. FLUXO DAS ETAPAS RELACIONADAS AO MENU UP .............................................

6

4.2 DEMONSTRAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS AO MENU UP............

7

4.2.1. Inscrição de UP..........................................................................................................

7

4.2.2. Inclusão da Produção Estimada.................................................................................

12

4.2.3. Fiscal da ADAPAR Fiscaliza a Área e Libera a UP no SDSV....................................

14

4.2.4. Inclusão da Produção Efetiva.....................................................................................

14

4.2.5. Formação de Lote(s)..................................................................................................

16

4.2.6. Emissão de CFO........................................................................................................

19

4.2.7. Solicitação de PTV.....................................................................................................

24

4.2.8. Liberação da PTV pelo FDA da ADAPAR..................................................................

27

4.2.9. Impressão da PTV......................................................................................................

28

4.2.10. Finalização da Produção..........................................................................................

30

4.2.11. Manutenção Anual da UP de Cultura Perene..........................................................

32

4.2.12. Cultura Não Perene e a Manutenção Anual.............................................................

35

4.2.13. Cancelamento da UP, Alteração de Dados da UP e Substituição ou Inclusão de
RT na UP..............................................................................................................................

35

4.2.14. Pesquisar UP...........................................................................................................

36

4.2.15. Pesquisar manutenções realizadas nas UP.............................................................

38

4.2.16. Pesquisar Produção.................................................................................................

38

4.2.17. Pesquisar Estoque (Saldo) da UP............................................................................

39

4.2.18. Descartar Estoque (Saldo) da UP............................................................................

40

4.2.19. Pesquisar Lote da UP..............................................................................................

42

4.2.20. Descartar Lote da UP...............................................................................................

43

3
1. INTRODUÇÃO

Este é o manual do usuário perfil RT da nova versão do Sistema de Defesa
Sanitária Vegetal – SDSV. Esta nova versão possui duas melhorias principais:
a) Possibilitar a solicitação de PTV fundamentada em CFO (PTV de produto que

sai da UP) listando mais de uma variedade/cultivar.
b) Tornar o sistema mais intuitivo, mais auto-explicativo e portanto, mais fácil de

ser utilizado.
Para isso foram necessárias alterações na estrutura do menu da UP, que
portanto, está com algumas diferenças em relação à versão anterior do sistema. O menu
da UC não sofreu alterações.

2. ENDEREÇO PARA ACESSO, LOGIN E TELA INICIAL

O

endereço

eletrônico

para

acesso

ao

SDSV

continua

o

mesmo:

www.sdsv.adapar.pr.gov.br .

Se você já possui usuário e senha, mas não está conseguindo acessar o
sistema, clique em “Recuperar/Alterar Senha”, e siga as instruções de acordo com o seu
caso.
Se você é um novo RT que ainda não possui login, clique em “Ainda não sou
cadastrado” e siga as instruções para se cadastrar na Central de Segurança do Estado (é
a mesma Central utilizada para acessar outros serviços disponibilizados pelo Governo do
Paraná). Guarde com cuidado a senha gerada. Em seguida, envie um email para
gat.consulta@adapar.pr.gov.br solicitando a liberação de acesso ao SDSV, informando
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seu nome, CPF, RG, telefone e e-mail atualizado. Após ter seu acesso liberado, você
poderá então logar no www.sdsv.adapar.pr.gov.br.
Após logar no sistema, será exibida sua tela inicial:

No campo indicado com o número 1 na imagem acima aparecerá seu nome. No
campo indicado com o número 2 estarão os seus dados cadastrais. Caso algum deles
esteja incorreto, entre em contato com o e-mail sdsv.pr@adapar.pr.gov.br. No campo
indicado com o número 3 constam os treinamentos (habilitações) que você tem para as
diferentes pragas. Fique atento para manter seus treinamentos sempre atualizados. Caso
a data de validade de algum deles expire você não conseguirá emitir CFO/CFOC para
produtos que sejam hospedeiros da praga cujo treinamento está vencido. Segundo a
legislação vigente o treinamento é válido por 5 anos, sendo prorrogável por igual período
mediante solicitação do profissional. Mais informações sobre renovações de treinamentos
podem ser obtidas no portal da ADAPAR (www.adapar.pr.gov.br), menu Serviços e
Produtos>Registros e Cadastros Agropecuários>Credenciamento CFO/CFOC.
O campo indicado com o número 4 mostrará as UP e UC sob sua
responsabilidade técnica que vencerão dentro de 90 dias, sendo necessária a realização
da manutenção da UP (no caso de UP de cultura perene) ou renovação do Registro da
UC. Quando necessária, a manutenção da UP deverá ser realizada pelo RT por meio do
próprio SDSV, por meio de uma funcionalidade que será liberada em breve. Informações
sobre a renovação do Registro de UC podem ser obtidas no portal da ADAPAR
(www.adapar.pr.gov.br),

menu

Serviços

Agropecuários>Credenciamento CFO/CFOC.

e

Produtos>Registros

e

Cadastros
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3. MENU BOLETO
O primeiro menu desta nova versão do SDSV chama-se Boleto, e está indicado
pela seta vermelha na figura abaixo.

Nesse menu o usuário poderá pesquisar utilizando os filtros disponíveis a fim de
verificar se existem boletos utilizados para emissão de PTV e que não foram pagos,
bloqueando a solicitação de PTV para a UP ou UC, conforme imagem abaixo:
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4. MENU UP

4.1 FLUXO DAS ETAPAS RELACIONADAS AO MENU UP
O fluxo das etapas a serem seguidas no menu da UP desde a inscrição da UP
até chegar à emissão da PTV é o seguinte:

*Liberações condicionadas à não identificação de inconformidades pelo Fiscal da ADAPAR
** Manutenção anual da UP poderá ser necessária a qualquer tempo, dependendo da data de validade informada pelo RT quando da
inscrição da UP

Caso alguma(s) etapas já tenha(m) sido realizada(s) anteriormente, o RT
continuará o processo de onde parou. Exemplo: se a UP já está inscrita na ADAPAR e ele
já incluiu a produção efetiva, pode continuar o processo a partir da etapa denominada “RT
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forma lote(s) de produto(s) da UP no SDSV”. Outro exemplo: se há CFO emitido dentro do
prazo de validade, continuará da etapa “RT solicita PTV”, até que expire a validade do
CFO. A seguir serão demonstrados os procedimentos para realização de cada uma
dessas etapas no SDSV.

4.2 DEMONSTRAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS AO MENU UP
4.2.1. Inscrição de UP

Para inscrever uma nova área como Unidade de Produção (UP), o RT deverá
logar no SDSV e acessar o menu UP>Inscrição, conforme abaixo:

Em seguida será aberta a tela a seguir, onde o RT deverá utilizar algum dos
filtros disponíveis para encontrar a propriedade onde deseja inscrever a UP. Não é
necessário utilizar todos os filtros ao mesmo tempo. Uma vez selecionados os filtros, deve
clicar no botão Pesquisar, na parte inferior da tela para que sejam listadas as
propriedades.
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Assim, o RT deverá encontrar a propriedade em que deseja inscrever a UP, e
clicar no ícone da coluna Exibir, conforme indicado na imagem abaixo, para conferir os
dados da propriedade, certificando-se de que realmente é aquela a propriedade em que
se deseja inscrever a UP:

Ao clicar no ícone da coluna Exibir serão apresentados os dados da
propriedade, que devem ser conferidos pelo RT:
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Constatando-se que aquela é realmente a propriedade em que se deseja
inscrever a UP, deve se clicar no botão Voltar, realizar novamente a pesquisa, e então
clicar no ícone da coluna Inscrever, na frente dos dados da propriedade, como indicado
na imagem abaixo:

Caso não encontre a propriedade onde se deseja inscrever a UP certifique-se de
que os dados utilizados para a pesquisa estão corretos; confirmando-se que os dados
estão corretos e mesmo assim a propriedade não seja encontrada, isto indica que ela não
está cadastrada no banco de dados da ADAPAR. Para cadastrá-la deve-se preencher o
formulário disponível no portal da ADAPAR (www.adapar.pr.gov.br), menu Defesa
Agropecuária>Registros

e

Cadastros

Agropecuários>Cadastro

de

Produtores,

Propriedades e Explorações Agropecuárias e entregá-lo na unidade da ADAPAR com
circunscrição sobre a área.
Após clicar no ícone da coluna Inscrever, será aberta a tela intitulada Inscrever
Unidade de Produção, onde o RT deverá mais uma vez conferir os dados da propriedade
e preencher os dados solicitados:
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Conforme imagem exposta, deve ser preenchidos os campos:
Tipo de Unidade de Produção: selecionar Certificada, para UP visando emissão
de CFO e PTV.
Produtor: indicar se o produtor é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica e seu
respectivo CPF ou CNPJ; no momento que você informar o produtor, caso ele possua
DAP cadastrada na ADAPAR, o sistema buscará automaticamente seu número e
validade. Caso o produtor possua DAP válida mas ela não apareça no sistema, o RT deve
solicitar sua inclusão à unidade da ADAPAR com circunscrição sobre a área, informando
o nome do produtor, CPF, número da DAP e sua validade.
Gênero: selecionar o gênero da espécie vegetal da UP que está sendo inscrita.
Espécie: selecionar a espécie da espécie vegetal da UP que está sendo inscrita.
Área: Informar a área da UP que está sendo inscrita; atentar-se que essa área
deve ser menor que a área total da propriedade.
Latitude e Longitude: Informar a latitude e longitude da UP que está sendo
inscrita, usando apenas números (sem ponto e sem vírgula, pois o sistema fará os ajustes
automaticamente). Os campos referentes aos graus e minutos devem ser preenchidos
com dois dígitos e o campo referente aos segundos deve ser preenchido com três dígitos.
Na marcação do ponto deve ser utilizado o sistema geodésico SIRGAS 2000 ou, na
ausência desse, o WGS 84.
Altitude: Informar a altitude média da UP que está sendo inscrita, em metros.
Data de validade: informar a data de validade da UP que está sendo inscrita, a
qual poderá ser de até um 1 ano. Exemplo: se a UP está sendo inscrita em 11/04/2017
sua validade poderá ser até 10/04/2018.
Observações: Campo destinado ao RT anotar as observações que porventura
julgue necessárias. Exemplo: um ponto de referência para a localização da UP.
Na imagem abaixo encontra-se um exemplo de preenchimento desses campos:
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Após preenchidos os campos, deve-se clicar no botão Salvar, na parte inferior da
tela, conforme indicado pela seta vermelha na imagem acima.
Na caixa de diálogo que abrir confirme a intenção de inscrever a UP. Assim, será
aberta a tela abaixo:

Certifique-se de que o bloqueador de pop-up do seu navegador esteja
desabilitado e então clique no botão Gerar Boleto, na parte inferior da tela, para gerar o
boleto referente a taxa de inscrição da UP. Se o bloqueador de pop-up do navegador não
for devidamente desabilitado é possível que o mesmo bloqueie a visualização do boleto.
Caso o produtor possua DAP o mesmo será isento do pagamento da taxa e por isso não
haverá o botão Gerar Boleto nessa tela.
Observe que na parte superior e inferior da tela aparecerá a mensagem: “UP
inscrita com sucesso! Anote o número da nova UP, pois você vai precisar dele:
XXXXXXXXXXXXXXX. Prossiga incluindo a produção estimada para cada uma das
cultivares/variedades

existentes

na

nova

UP

por

meio

do

menu

UP>Produção>Incluir>Estimada”. Assim, o RT deve anotar o número da nova UP e seguir
a instrução dada pelo próprio sistema, que será abordada na próxima etapa.
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4.2.2. Inclusão da Produção Estimada
A produção estimada é a quantidade de produto prevista para ser produzida na
UP dentro de um prazo específico de colheita, que é informado pelo RT. Para a nova UP
deve ser incluída logo após a inscrição da UP. Nas UP que já existem ela deve ser
informada tão logo a produção atual seja finalizada.
Para incluir uma produção estimada o RT deverá acessar o menu UP>
Produção>Incluir>Estimada, conforme abaixo:

Na tela que abrir, intitulada Incluir Produção Estimada, o RT deverá informar o
número da UP, Variedade/Cultivar, Classificação (se é fruto, mudas, etc) e o produto, e
então clicar no botão Incluir, conforme abaixo:
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Na sequência, será aberta outra tela, onde deverá ser informada a data
aproximada de plantio, a área cultivada com aquela variedade/cultivar na UP, quantidade
estimada a ser produzida (em Kg) e a data aproximada de início e fim da colheita,
clicando em seguida no botão Salvar, conforme abaixo:

Assim, será exibida esta tela:

Caso haja outras variedades/cultivares na UP que está inscrevendo, o RT
deve fazer a inclusão da produção estimada dessas outras variedades/cultivares,
informando-as nessa tela e clicando no botão Incluir. Finalizando a inclusão da produção
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estimada de todas as variedades/cultivares que existem na UP que está sendo inscrita, o
RT deverá entrar em contato com a unidade da ADAPAR com circunscrição sobre área e
solicitar a liberação dessa nova UP, informando o número da UP, conforme orientado pela
mensagem que apareceu na parte superior e inferior da tela do sistema. Não se esqueça
de pagar o boleto que foi gerado na inscrição da UP (caso o produtor não tenha DAP
cadastrada na ADAPAR), senão a UP não poderá ser liberada. Salientamos que a
solicitação de liberação da UP pelo RT após a inclusão da produção estimada e a
liberação da UP pelo Fiscal da ADAPAR aplica-se somente quando da inscrição de
uma nova UP no SDSV. Assim, o Fiscal da ADAPAR fará a liberação somente uma única
vez durante toda o período de existência da UP. Portanto, caso a produção estimada que
foi incluída seja de uma UP que já foi liberada anteriormente, não é necessária nova
liberação, sendo então a próxima etapa a Inclusão da Produção Efetiva próximo a
colheita.

4.2.3. Fiscal da ADAPAR Fiscaliza a Área e Libera a UP no SDSV

Após ser pago o boleto e o RT entrar em contato com a unidade da ADAPAR
com circunscrição sobre área solicitando a liberação da UP, o Fiscal da ADAPAR irá até a
área a fim de verificar sua adequação à legislação relacionada à Certificação
Fitossanitária de Origem, legislação específica das pragas que tenham como hospedeira
a espécie cultivada e a condição fitossanitária geral do cultivo. Caso o Fiscal constate a
necessidade de adequações o mesmo informará ao RT, e a UP não será liberada até que
as adequações sejam realizadas. Caso não sejam necessárias adequações o Fiscal
liberará a UP no SDSV.

4.2.4. Inclusão da Produção Efetiva

Uma vez liberada a UP, o RT deverá, próximo à colheita, incluir a produção
efetiva, que gerará o estoque (saldo) para emissão de CFO para a UP. Essa produção
efetiva deve refletir com a maior fidelidade possível a quantidade a ser produzida na UP
durante o período de colheita que será informado pelo RT, pois estará sujeita à
fiscalização pela ADAPAR.
A produção efetiva não precisa ser necessariamente igual à produção
estimada que foi informada anteriormente pois, devido às condições climáticas, sanidade,
etc, próximo a colheita, o RT poderá verificar que a produção efetiva (que realmente
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ocorrerá) será menor ou maior que a produção estimada (que foi informada logo após a
inscrição da UP (no caso de nova UP) ou após a finalização da produção atual (no caso
de UP já existente).
Para incluir uma produção efetiva o RT deverá acessar o menu UP>
Produção>Incluir>Efetiva, conforme abaixo:

Na tela que abrir, chamada “Incluir Produção Efetiva”, deverá informar o
número da UP, Variedade/Cultivar, Classificação (se é fruto, mudas, etc), e o produto, e
então clicar no botão Incluir, conforme abaixo:

16
Na sequência, será aberta outra tela, onde deverá ser informada a área
cultivada com aquela variedade/cultivar na UP, quantidade efetiva aproximada a ser
produzida (em Kg) e a data de início e fim da colheita, clicando em seguida no botão
Salvar, conforme abaixo:

Para cada uma das variedades/cultivares que existam na UP será necessário
cadastrar uma produção efetiva para gerar estoque (saldo) e possibilitar a emissão de
CFO para elas. Assim, caso haja outras variedades/cultivares vá novamente ao menu
UP>Produção>Incluir>Efetiva e faça a inclusão da produção efetiva delas.

4.2.5. Formação de Lote(s)

Identificando a necessidade de emissão de CFO para a UP o RT formará
então lote de produto(s) da UP no SDSV. A quantidade de produto no lote a ser
formado deve ser a mesma que o RT deseja que conste no CFO que será emitido.
Esse procedimento não existia na versão anterior do SDSV mas foi necessária sua
implantação visando possibilitar a emissão de CFO e consequentemente PTV contendo
mais de uma variedade/cultivar que porventura exista na UP. Entretanto, essa formação
de lote na UP ocorre apenas no ambiente virtual do SDSV, não havendo alteração nos
procedimentos realizados atualmente no campo pelo RT e produtor.
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Mesmo para a UP que tenha apenas uma variedade/cultivar, também será
necessário formar um lote do produto para depois conseguir emitir o CFO.
Para se formar lote de produto(s) da UP no SDSV o RT deve acessar o menu
UP>Lote>Formar, conforme imagem abaixo:

Na tela que abrir, intitulada “Formar Lote”, o RT deverá informar o número da
UP, Variedade/Cultivar, Classificação (se é fruto, mudas, etc), e o produto, e então clicar
no botão Incluir, conforme abaixo:
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Assim, o usuário será encaminhado para uma outra tela, chamada “Incluir
Lote”, onde poderá visualizar os dados do produto cujo lote está formando e o saldo atual
daquele produto na UP (quantidade que pode ser utilizada para formar lotes e emitir
CFO).
Então, no campo Quantidade o RT deve informar a quantidade de produto (em
Kg) que ele deseja usar para formar o lote de produto a granel. Se o produto estiver em
embalagens, no campo Quantidade deve ser informada a quantidade de embalagens e no
campo Quantidade na Embalagem quanto de produto existe em cada uma das
embalagens, e então clicar no botão Salvar, conforme abaixo:

Para cada uma das variedades/cultivares que existam na UP e que o RT
deseje emitir CFO será necessário formar um lote. Assim, caso haja outras
variedades/cultivares, vá novamente ao menu UP>Lote>Formação e faça a formação do
lote de cada uma delas.
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4.2.6. Emissão de CFO

Formado o lote, o RT poderá então emitir o CFO. Para isso, deve acessar o
menu CFO>Emitir, conforme imagem abaixo:

Na tela que abrir, intitulada “Emitir CFO”, o RT deverá informar o número da UP
para a qual deseja emitir o CFO e clicar no botão Incluir, conforme abaixo:
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Assim, o usuário será encaminhado para a tela “Incluir CFO”, onde inicialmente
deverá selecionar os lotes das diferentes variedades/cultivares que ele deseja que
constem do CFO. Para selecionar um lote, deve-se marcar as caixas de seleção da
coluna Incluir, conforme indicado pela seta vermelha na imagem abaixo:

Importante: caso o RT deseje que nas futuras PTV seja possível listar
mais de uma variedade/cultivar, ele deverá selecionar aqui os lotes dessas
variedades/cultivares. Isso porque se no CFO emitido constar apenas uma
variedade/cultivar, nas PTV que forem solicitadas fundamentadas nesse CFO poderá
constar apenas uma variedade/cultivar. Por outro lado, se o CFO for emitido para mais de
uma variedade/cultivar, poderá ser solicitada PTV com todas as variedades/cultivares que
estejam no CFO ou para apenas uma delas.
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Na sequência, o RT deve selecionar as Declarações Adicionais que constarão
do CFO, selecionar um dos itens disponíveis no campo Certificação, informar a data de
validade do CFO, selecionar o local de emissão e clicar no botão Salvar, conforme
imagem abaixo:

Na sequência será exibida a tela abaixo, com a mensagem de que o CFO foi
incluído com sucesso:
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Para imprimir o CFO o usuário deve acessar o menu CFO>Pesquisar/Imprimir,
conforme imagem abaixo:

Na tela que abrir, intitulada Pesquisar CFO, o usuário pode clicar direto no
botão Pesquisar, ou utilizar os filtros disponíveis para pesquisa. Assim, serão listados os
dados dos CFO emitidos pelo RT. Após identificar os dados do CFO que deseja imprimir,
o RT deve clicar no ícone Imprimir, conforme indicado pela seta vermelha na imagem
abaixo:
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Assim, será gerado um arquivo PDF do CFO, que poderá ser impresso ou
salvo pelo usuário, conforme imagem abaixo. Note que foi possível emitir um CFO
contendo duas variedades/cultivares existentes na UP e que possibilitará a solicitação de
uma PTV contendo as duas variedades/cultivares de uma só vez ou apenas uma delas de
cada vez, coforme a necessidade do momento.
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4.2.7. Solicitação de PTV

Havendo CFO dentro do prazo de validade, o RT poderá solicitar as PTV de
acordo com as necessidades. Lembrando que se no CFO emitido foram listadas mais de
uma variedade/ cultivar, a PTV poderá também conter mais de uma variedade/ cultivar
que porventura existam na UP.
Para solicitar PTV o RT deve acessar o menu PTV>Solicitar, conforme imagem
abaixo:

Assim, será aberta a tela intitulada “Solicitar PTV”, onde o usuário deverá
selecionar se o documento a ser utilizado para fundamentar a solicitação é um CFO ou
CFOC, informar o número desse documento e clicar no botão Incluir:
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Na sequência será aberta uma tela onde deverão ser informados os dados da
PTV, iniciando-se com a informação da quantidade de produto que será usada naquela
PTV (em Kg), preenchendo-se o campo Quantidade usada nesta PTV, conforme abaixo:

Em seguida, deve ser selecionado se o destinatário é Pessoa Física ou Jurídica,
digitado o CPF ou CNPJ, selecionado se para aquela PTV existem vários destinos (Sim
ou Não), se aquele destinatário que está sendo cadastrado é o último destinatário da PTV
(Sim ou Não), informado o nome do destinatário, seu CEP, endereço, número, Bairro, UF,
município, número da nota fiscal, série da nota fiscal, data de emissão da nota fiscal e
então clicar no botão Incluir, conforme indicado pela seta vermelha na imagem abaixo:

Assim, o destinatário informado foi incluído na PTV. Caso a PTV tenha outros
destinatários, com outras notas fiscais, repita esse procedimento e inclua os outros
destinatários.
Então, na mesma tela, prossiga selecionando o tipo de transporte (Rodoviário/Aéreo
Doméstico/Ferroviário/Hidroviário/Outros) e informando a placa do veículo, a UF e município do veículo, se
a rota de trânsito é definida (Sim ou Não), se porventura a partida foi lacrada na origem (Sim ou Não), a
data de saída da carga, a validade da PTV, o local da emissão e então clique no botão Salvar, conforme
indicado pela seta vermelha na imagem a seguir:

26

Atenção: O RT deve utilizar o bom senso no momento de informar a data de
validade da PTV. Se a carga sai do Paraná, com destino a Santa Catarina ou São Paulo,
espera-se que a PTV não tenha validade superior a três dias. Se carga sai do PR com
destino ao Nordeste do país, espera-se que a PTV não tenha validade superior a 7 dias.
Prazos maiores serão aceitos em casos específicos, como quando a PTV vá fundamentar
a emissão de CF para exportação, sendo necessário um tempo maior para os
procedimentos relativos ao fisco, vigilância sanitária e a própria emissão do CF.
Na caixa de diálogo que abrir, confirme a inclusão da PTV. Assim, será aberta
uma tela informando que a inclusão da PTV foi realizada com sucesso, conforme imagem
abaixo:

Então, certifique-se de que o bloqueador de pop-up do seu navegador esteja
desabilitado e então clique no botão Gerar Boleto, na parte inferior da tela, para gerar o
boleto referente à taxa de emissão de PTV. Se o bloqueador de pop-up do navegador não
for devidamente desabilitado é possível que o mesmo bloqueie a visualização do boleto.
Se o boleto não for pago dentro de seu prazo de validade o sistema bloqueará a emissão
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de PTV para o produtor até que os boletos não quitados sejam pagos. Caso o produtor
possua DAP o mesmo será isento do pagamento da taxa e por isso não haverá o botão
Gerar Boleto nessa tela.

4.2.8. Liberação da PTV pelo FDA da ADAPAR

Após a solicitação pelo RT, a PTV será analisada pelo Fiscal da ADAPAR, por
meio do próprio SDSV, a fim de verificar os dados informados, em especial a data de
validade do documento, que, como já exposto, deve ser condizente com o tempo
necessário para a viagem entre a origem e o destino do produto.
Caso seja verificada alguma inconformidade, o Fiscal da ADAPAR alterará o
estado da solicitação da PTV para Não Liberada, impossibilitando sua impressão pelo
interessado. Nesse caso, a quantidade de produto informada pelo RT na PTV será
estornada automaticamente para o estoque (saldo) da UP e o boleto será desvinculado,
não sendo necessário seu pagamento. Essa PTV não poderá mais ser utilizada, devendo
o RT solicitar uma nova PTV com os dados corrigidos, caso haja interesse.
Por outro lado, caso não seja identificada inconformidade no documento
solicitado, o Fiscal da ADAPAR alterará o estado da solicitação da PTV para Liberada,
permitindo sua impressão pelo interessado.

4.2.9. Impressão da PTV

Uma vez liberada pelo Fiscal da ADAPAR, a PTV poderá ser impressa pelo
interessado. Para isso, o usuário deverá acessar o menu PTV>Pesquisar/Imprimir,
conforme imagem abaixo:
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Na tela que abrir, intitulada Pesquisar PTV, o usuário pode clicar direto no
botão Pesquisar, ou utilizar os filtros disponíveis para pesquisa. Assim, serão listados os
dados das PTV solicitadas pelo RT. Após identificar os dados do PTV que deseja
imprimir, o RT deve clicar no ícone Imprimir, conforme indicado pela seta vermelha na
imagem abaixo:
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Assim, será gerado um arquivo PDF da PTV, que poderá ser impresso ou salvo
pelo usuário, conforme imagem abaixo. Note que foi possível emitir uma PTV contendo
duas variedades/cultivares existentes na UP:
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4.2.10. Finalização da produção

Ao fim do período de colheita que foi informado quando da inclusão da
produção efetiva, o RT deverá finalizar a produção no SDSV. Para isso, deve acessar o
menu UP>Produção>Finalizar, conforme demonstrado abaixo:

Assim, será aberta a tela intitulada Pesquisar Produção, onde o RT deverá
informar o número da UP cuja produção deseja finalizar e então clicar no botão Pesquisar.
Desta forma, serão listados os dados das produções das diferentes cultivares existentes
na UP. Após identificar qual produção deseja finalizar, o RT deverá clicar no ícone da
coluna Finalizar Produção, conforme indicado pela seta vermelha na imagem abaixo:
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Na sequência, será aberta da tela Finalizar Produção, sendo exibidos os dados
da produção, onde o RT deverá se certificar de que realmente aquela é a produção que
ele deseja finalizar e então clicar no botão Salvar, na parte inferior da tela:

Na caixa de diálogo que abrir, confirme a finalização da produção. Caso na UP
exista mais de uma variedade/cultivar, será necessário finalizar a produção de cada uma,
de acordo com o fim do período de colheita delas. Caso o RT não finalize a produção, na
próxima safra ele não conseguirá incluir uma nova produção estimada e produção efetiva
para a UP, impossibilitando a geração de saldo para a emissão de CFO.
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4.2.11. Manutenção Anual da UP de Cultura Perene

Conforme já abordado na página 4 deste manual, na tela inicial do SDSV, que
aparece logo após o RT logar no sistema, são listadas as UP e UC sob sua
responsabilidade técnica que vencerão dentro de 90 dias, sendo necessária a realização
da manutenção da UP de cultura perene ou renovação do Registro da UC, conforme
indicado no campo 4 da imagem abaixo:

Assim, o RT deve estar sempre atento a esse campo. Os procedimentos para
renovação do registro da UC já foram abordados na página 4. Já a manutenção anual da
UP de cultura perene deve ser realizada pelo próprio RT por meio do SDSV, acessando o
menu UP>Manutenção>Incluir, conforme imagem abaixo:
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Na seqüência será aberta a tela denominada Incluir Manutenção, onde o RT
deverá informar o número da UP cuja manutenção deseja realizar, e em seguida clicar no
botão Incluir:

Assim, será aberta a tela abaixo, onde o RT deverá conferir os dados da UP,
certificando-se de que aquela é a área cuja manutenção deseja realizar, e então clicar no
botão Salvar:
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Na caixa de diálogo que abrir, confirme a inclusão da manutenção. Desta
forma, o usuário será encaminhado para a tela Exibir Boleto:

No campo 1 dessa tela aparecerá a data de validade atual da UP (data antes
da efetivação da manutenção), os dados da UP no campo 2, no campo 3 os dados do
boleto que precisa ser gerado e pago para que a manutenção seja efetivada, e no campo
4 a mensagem de que a manutenção será efetivada somente após a compensação do
boleto bancário, o que leva em média 2 dias úteis, podendo levar até 4 dias úteis caso o
boleto seja pago em um correspondente bancário. A data de validade da UP somente
será alterada no SDSV após a efetivação da manutenção, ou seja, após o pagamento e
compensação do boleto.
Certifique-se de que o bloqueador de pop-up do seu navegador esteja
desabilitado e então clique no botão Gerar Boleto, na parte inferior da tela, para gerar o
boleto referente a taxa de Manutenção Anual de UP de Cultura Perene. Se o bloqueador
de pop-up do navegador não for devidamente desabilitado é possível que o mesmo
bloqueie a visualização do boleto. Caso o produtor possua DAP o mesmo será isento do
pagamento da taxa e por isso não será exibida essa tela para geração do boleto. Nesse
caso, a data de validade da UP no SDSV será alterada logo após a realização da
manutenção no sistema.
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4.2.12 Cultura Não Perene e a Manutenção Anual

Conforme o fluxograma constante da página 6 deste manual, a manutenção
anual aplica-se somente às UP de culturas perenes. Assim, para culturas não perenes, a
UP se extingue no campo com a colheita do produto, mas não é cancelada
automaticamente pelo SDSV (se fosse cancelada automaticamente não seria mais
possível emitir CFO para produtos que foram colhidos na UP e estão armazenados).
Recomendamos que o RT solicite o cancelamento da UP de cultura não perene
assim que verificar que não haverá mais a necessidade de emitir CFO para o produto que
foi colhido e que porventura esteja armazenado, como no caso de sementes. Enquanto a
UP não for cancelada é necessário manter seu livro de acompanhamento atualizado,
anotando inclusive a realização e o resultado de eventuais análises laboratoriais que
venham a ser realizadas em amostras do produto armazenado.
Caso identifique que haverá a necessidade de emitir CFO para a futura safra
de cultura não perene, uma nova UP deverá ser inscrita e um novo livro de
acompanhamento iniciado.

4.2.13. Cancelamento da UP, Alteração de Dados da UP e Substituição ou Inclusão de
RT na UP
Caso deseje cancelar uma UP, alterar os dados da UP, substituir ou incluir RT
na UP, o RT deve preencher e entregar na unidade da ADAPAR com circunscrição sobre
a UP a Ficha de Alteração/Cancelamento de RT/UP/UC, disponível no portal da ADAPAR
(www.adapar.pr.gov.br), menu Defesa Agropecuária>Sanidade Vegetal>Certificação e
Rastreabilidade Vegetal> Formulários Úteis ao RT Habilitado para Emissão de
CFO/CFOC:
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4.2.14. Pesquisar UP

Para pesquisar sobre suas UP, o RT deve acessar o menu UP>Pesquisar,
conforme indicado abaixo:

Na tela que abrir, intitulada Pesquisar Unidade de Produção, poderá clicar
direto no botão Pesquisar, ou utilizar os filtros disponíveis para pesquisa. Assim, serão
listados os dados das UP sob sua responsabilidade técnica e, desejando visualizar os
detalhes de uma dada UP, deve clicar no ícone da coluna Exibir na frente dos dados da
UP, conforme imagem abaixo:
Assim, será aberta da tela denominada Exibir Unidade de Produção Consulta,
onde serão exibidos diversos dados da UP, como localização da propriedade,
informações sobre o produtor, cultura, latitude e longitude:
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4.2.15. Pesquisar manutenções realizadas nas UP

Para pesquisar sobre as manutenções já realizadas nas UP sob sua
responsabilidade técnica, o RT deve acessar o menu UP>Manutenção>Pesquisar, e na
tela que abrir, intitulada Pesquisar Manutenção, deve informar o número da UP e, caso
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deseje, pode utilizar os demais filtros disponíveis para pesquisa, clicando então no botão
Pesquisar na parte inferior da tela:

4.2.16. Pesquisar Produção

Para pesquisar sobre as produções que foram incluídas numa dada UP, o RT
deve acessar o menu UP>Produção>Pesquisar e na tela que abrir, chamada Pesquisar
Produção, informar o número da UP e clicar no botão Pesquisar. Assim, serão listados os
dados das produções que foram incluídas na UP. Caso deseje visualizar detalhes de uma
dada produção, basta clicar no ícone da coluna Exibir, conforme indicado pela seta
vermelha na imagem abaixo:
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Na tela que abrir, chamada Exibir Produção, poderão ser visualizadas, dentre
outras informações, as quantidades, data de início e fim da colheita:

4.2.17. Pesquisar Estoque (Saldo) da UP

Para pesquisar sobre o estoque (saldo), que é a quantidade de produto
disponível

para

ser

certificada

naquela

UP,

o

RT

deve

acessar

o

menu

UP>Estoque>Pesquisar e na tela que abrir, chamada Pesquisar Estoque, informar o
número da UP e clicar no botão Pesquisar. Assim, será listado o estoque existente na UP.
Caso deseje visualizar detalhes do estoque, basta clicar no ícone da coluna Exibir,
conforme indicado pela seta vermelha na imagem abaixo:
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Assim, serão exibidos detalhes da UP e do estoque:

4.2.18. Descartar Estoque (Saldo) da UP

Caso deseje descartar a totalidade ou frações do estoque da UP, devido à
perda de produtos por motivações climáticas, venda sem certificação, doação, etc, o RT
deve acessar o menu UP>Estoque>Descarte>Descartar, conforme indicado abaixo:

41
Na tela que abrir, chamada Descartar Estoque, deve informar o número da UP
cujo estoque deseja descartar e clicar no botão Pesquisar. Assim, serão listados os
estoques existentes na UP. Identificado qual o estoque que se deseja descartar, deve
clicar no ícone da coluna Descartar, conforme imagem abaixo:

Assim, será aberta a tela chamada Incluir Descarte, onde o RT deve
selecionar o motivo do descarte, informar a quantidade a ser descartada e clicar no botão
Salvar:

Na caixa de diálogo que abrir confirme a inclusão do descarte.
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4.2.19. Pesquisar Lote da UP

Para pesquisar sobre o(s) lote(s) formado(s) na UP, o RT deve acessar o menu
UP>Lote>Pesquisar e na tela que abrir, chamada Pesquisar Lote, informar o número da
UP e clicar no botão Pesquisar. Assim, serão listados os lotes existentes na UP. Caso
deseje visualizar detalhes de um dado lote, basta clicar no ícone da coluna Exibir,
conforme indicado pela seta vermelha na imagem abaixo:

Assim, serão exibidos detalhes da UP e do lote:

43
4.2.20. Descartar Lote da UP

Caso deseje descartar a totalidade ou frações do(s) lote(s) da UP, devido à
perda de produtos por motivações climáticas, venda sem certificação, doação, etc, o RT
deve acessar o menu UP>Lote>Descarte>Descartar, conforme indicado abaixo:

Na tela que abrir, chamada Descartar Lote, deve informar o número da UP cujo
lote deseja descartar e clicar no botão Pesquisar. Assim, serão listados os lotes existentes
na UP. Identificado qual o lote que se deseja descartar, deve clicar no ícone da coluna
Descartar, conforme imagem abaixo:
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Assim, será aberta a tela chamada Incluir Descarte de Lote, onde o RT deve
selecionar o motivo do descarte, informar a quantidade a ser descartada do lote e clicar
no botão Salvar:

Na caixa de diálogo que abrir confirme a inclusão do descarte.

