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DECLARAÇÃO DE NASCIMENTO 

 

Para declarar nascimento de animais no plantel, deve ser utilizado exclusivamente o menu 

“Entradas” do empreendimento. 

Só podem declarar nascimento do plantel, empreendimentos com Autorização de Uso e Manejo 

(AM) emitida, que tenham em sua autorização a permissão de reprodução dos animais, e que 

estejam regulares perante a SIMA. 

Só será permitido declarar nascimento para as espécies que constem na AM vigente. 

Na tela de Declaração de Entrada – Nascimento, ficam listadas as declarações em elaboração, 

mas podem ser filtradas as finalizadas e ainda outras de interesse, utilizando-se os filtros do 

sistema. 

 

O primeiro passo para declarar nascimento é selecionar se a declaração será para lotes 

(invertebrados ou vertebrados não individualizáveis, espécies já cadastradas no plantel como 

lote) ou para indivíduos. Para tanto, deve-se selecionar o tipo de cadastro e então clicar em 

“+Novo”. 

Aparecerá na tela uma mensagem de confirmação do tipo de declaração a ser preenchida. 

  
Declarando nascimento de indivíduos: 

A mensagem será assim: 

 

Clique em “OK” para continuar. Ou clique em “Cancelar” para retornar à Declaração. 

Será apresentada uma tela para preenchimento dos dados, conforme abaixo: 
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Poderá ser cadastrado, na mesma declaração, mais de um nascimento para o mesmo casal e 

mesma data. 

Dos campos apresentados, município, UF e país já vem preenchidos com os dados do 

empreendimento que está declarando o nascimento. 

Data de nascimento: é a data de nascimento do indivíduo ou dos indivíduos – campo obrigatório 

Espécie: só serão listadas as espécies que constam na AM vigente do empreendimento – campo 

obrigatório 

Recinto: serão listados os recintos cadastrados no empreendimento – campo obrigatório 

Os ascendentes serão obrigatórios em determinadas situações, e quando isso acontecer e o 

campo estiver vazio ao atualizar ou finalizar a declaração, será exibida uma mensagem na tela 

informando: 

 

Clique em “OK” para continuar. 

Campo Mãe: o sistema listará as fêmeas do plantel, somente daquela espécie que está sendo 

declarado o nascimento, apresentando na lista suspensa a ID 1 seguida do código do indivíduo 

no GEFAU. O campo permite digitar os 3 primeiros dígitos da ID 1 para filtrar as mães, caso a 

lista seja extensa. 
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Após a seleção da Mãe na lista suspensa, o sistema preencherá automaticamente as 

informações dos campos da ID da Mãe.  

Campo Pai: o sistema listará os machos do plantel, somente daquela espécie que está sendo 

declarado o nascimento, apresentando a ID 1 seguida do código do indivíduo no GEFAU. O 

campo permite digitar os 3 primeiros dígitos da ID 1 para filtrar os pais, caso a lista seja extensa. 

Após a seleção do Pai na lista suspensa, o sistema preencherá automaticamente as informações 

dos campos da ID do Pai.  

Ainda, existe a possibilidade de informar que o Pai não faz parte do plantel do empreendimento, 

ao selecionar a opção “0 / Outros”. Então, deverão ser preenchidos manualmente os campos 

que identificam aquele Pai, como o nome do indivíduo no campo “qual” e as informações da ID. 

 

* Importante: Caso o indivíduo esteja com o sexo indeterminado no cadastro do plantel, ele não 

será listado nem no campo “mãe” e nem no campo “pai”. 

Após o preenchimento dos ascendentes, clicar em “Atualizar”. A tela será atualizada e o botão 

“+Adicionar Novo Indivíduo” ficará disponível. 
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* Neste ponto, a Declaração de nascimento já foi criada e está com a situação “em elaboração”, 

portanto, caso seja necessário interromper o procedimento, basta voltar depois nessa 

declaração (número da declaração criada aparece como primeiro campo da tela), para continuar 

de onde parou. 

Os dados do indivíduo devem ser preenchidos, sendo que o Nome é único e não poderá se 

repetir. 

Caso o indivíduo tenha nascido morto, ele deve constar na declaração de nascimento, para 

então ser dada a baixa no plantel. Ao selecionar o estado “morto”, o sistema já preencherá a 

data de óbito do animal igual à data de nascimento. 

 

É obrigatório o cadastro de pelo menos 1 ID, e podem ser cadastradas quantas Ids forem 

necessárias para identificar esse indivíduo. Após o preenchimento dos campos da ID, clicar no 

botão “+”. O sistema vai construir uma lista de todas as IDs registradas para aquele indivíduo. 

 

 

Ao finalizar a inserção do indivíduo, clicar em “Finalizar Indivíduo”. Caso queira somente 

registrar o avanço até o momento, clicar em “Atualizar Indivíduo” e caso queira fechar os 

campos de inserção de indivíduo e voltar à tela anterior, clicar em “Retornar Grid”. 

Ao finalizar a inserção de todos os indivíduos que nasceram daquele casal e naquela data, o 

sistema vai mostrar a lista de todos que constam naquela declaração. Após conferir se todos os 
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dados foram preenchidos corretamente, clicar em “Finalizar”, para finalizar a Declaração de 

estrada – nascimento. 

 

 

Será apresentada uma mensagem de confirmação na tela: 

 

Clique em “OK” para continuar. Ou clique em “Cancelar” para retornar à Declaração. 

Estando tudo certo com a sua Declaração de Nascimento, será apresentada a mensagem de 

confirmação a seguir: 

 

Clique em “OK” para continuar. 

Uma vez concluída, os indivíduos já serão inseridos automaticamente no plantel do 

empreendimento e podem ser consultados pelo menu “Plantel”. 

Caso a Declaração esteja sendo concluída fora do prazo previsto, será apresentada a mensagem 

a seguir: 

 

Clique em “OK” para continuar. 



manual DECLARACAO DE NASCIMENTO V1 

Os indivíduos constantes dessa declaração só serão inseridos no plantel após análise e 

confirmação pelos técnicos da SIMA. 

Finalizada a Declaração, o sistema retornará à tela inicial do menu “Entradas” e ao clicar em 

“Declarações finalizadas”, serão listadas todas as declarações finalizadas, com suas respectivas 

situações. 

 

 

Declarando nascimento de lotes: 

Quando deve ser feita a inserção de lote via "Declaração de nascimento" e quando pode ser 
feita dentro do plantel? 
O campo lote gerador deve ser preenchido dentro do plantel quando se tratar de mera divisão 
do lote, para possibilitar transferências de parte dele, por ex.  
No caso das declarações de nascimento, o campo Lote Gerador deve ser usado como sendo o 
que contém os progenitores daqueles animais que estão sendo declarados.  
A data de nascimento fica disponível para ser preenchida somente dentro da declaração de 
nascimento. Caso haja a divisão de um lote que possui data de nascimento conhecida, declarar 
a divisão do lote e solicitar por email para que os técnicos da SIMA lancem a mesma data de 
nascimento no novo cadastro.  
Após selecionar o tipo de cadastro e então clicar em “+Novo”, aparecerá na tela uma mensagem 

de confirmação do tipo de declaração a ser preenchida. 

A mensagem será assim: 

 

 

Clique em “OK” para continuar. Ou clique em “Cancelar” para retornar à Declaração. 

Será apresentada uma tela para preenchimento dos dados, conforme abaixo: 
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Poderá ser cadastrado, na mesma declaração, mais de um nascimento na mesma data, 

provenientes do mesmo lote gerador. Ao selecionar “espécie” o campo” Lote Gerador” é 

apresentado. 

 

Dos campos apresentados, município, UF e país já vem preenchidos com os dados do 

empreendimento que está declarando o nascimento. 

Data de nascimento: é a data de nascimento lote – campo obrigatório 

Espécie: só serão listadas as espécies que constam na AM vigente do empreendimento – campo 

obrigatório 

Recinto: serão listados os recintos cadastrados no empreendimento – campo obrigatório 

O campo Lote gerador vai listar todos os lotes daquela espécie que se encontram cadastrados 

no plantel do empreendimento, para que possa ser selecionado aquele que originou esse novo 

lote. O campo lista o nome ou identificação do lote / código do lote no Gefau, e permite digitar 

os 3 primeiros dígitos para filtrar os lotes na lista, caso seja muito extensa. 

 

Após o preenchimento dos campos, clicar em “Atualizar”. A tela será atualizada e o botão 

“+Adicionar Novo Lote” ficará disponível. 
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* Neste ponto, a Declaração de nascimento já foi criada e está com a situação “em elaboração”, 

portanto, caso seja necessário interromper o procedimento, basta voltar depois nessa 

declaração (número da declaração criada aparece como primeiro campo da tela), para continuar 

de onde parou. 

Os dados do lote devem ser preenchidos, sendo que o Nome é único e não poderá se repetir. 

 

O campo “Total” é somente leitura e calcula automaticamente o total de indivíduos informados 
nos campos “Machos”, “Fêmeas” e “Indeterminados”. 
O Campos “Total” deve conter uma quantidade diferente de zero para que o sistema aceite o 
salvamento do cadastro do lote. Portanto, mesmo considerando que o lote é composto de 
animais não individualizáveis, deve ser inserido um número estimado para que se tenha noção 
de tamanho do lote. 
Caso o lote tenha nascido morto, ele deve constar na declaração de nascimento, para então ser 

dada a baixa no plantel. Ao selecionar o estado “morto”, o sistema já preencherá a data de óbito 

do lote igual à data de nascimento. 

 

Ao finalizar a inserção do lote, clicar em “Finalizar Lote”. Caso queira fechar os campos de 

inserção de lotes e voltar à tela anterior, clicar em “Retornar Grid”. 

Ao finalizar a inserção de todos os lotes que nasceram daquele lote gerador e naquela data, o 

sistema vai mostrar a lista de todos que constam naquela declaração. Clicar em “Finalizar”. 
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Será apresentada uma mensagem de confirmação na tela: 

 

Clique em “OK” para continuar. Ou clique em “Cancelar” para retornar à Declaração. 

Estando tudo certo com a sua Declaração de Nascimento, será apresentada a mensagem de 

confirmação a seguir: 

 

Clique em “OK” para continuar. 

Uma vez concluída, os lotes já serão inseridos automaticamente no plantel do empreendimento 

e podem ser consultados pelo menu Plantel. 

Caso a Declaração esteja sendo concluída fora do prazo previsto, será apresentada a mensagem 

a seguir: 

 

Clique em “OK” para continuar. 
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Os lotes constantes dessa declaração só serão inseridos no plantel após análise e confirmação 

pelos técnicos da SIMA. 

Finalizada a Declaração, o sistema retornará à tela inicial do menu “Entrada” e ao clicar em 

“Declarações finalizadas”, serão listadas todas as declarações finalizadas, com suas respectivas 

situações. 

 

 

Como solicitar o cancelamento da Declaração de entrada – nascimento de indivíduos ou 

lotes 

Após a finalização da Declaração de entrada, caso seja verificada alguma inconsistência, 

poderá ser solicitado o cancelamento da Declaração. 

Ao entrar no menu “Entradas”, deve-se selecionar “Declarações finalizadas” para que sejam 

mostradas todas as declarações finalizadas pelo empreendimento. 

 
 
E então, acessar a declaração, clicando no número dela: 
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Após conferir que se trata mesmo da declaração a ser cancelada, clicar em “Solicitar 

cancelamento”. O sistema vai abrir uma tela para que seja inserida a justificativa do pedido de 

cancelamento. 

 
Caso não deseje prosseguir com a solicitação, clicar em “Cancelar a Solicitação de 

Cancelamento”, caso deseje prosseguir com a solicitação, após preencher o campo “Justifique a 

sua solicitação”, clique em “Confirmar a Solicitação de Cancelamento”. 

Será apresentada uma mensagem de confirmação. 

 
 

Clique em “OK” para continuar. O sistema retornará para a tela inicial do menu “Entradas”. 

 
 
Para conferir que a solicitação de cancelamento foi para análise, basta clicar em “Declarações 
Finalizadas” e verificar a coluna “Situação” da declaração em questão. 
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No caso de aceite, após análise técnica, da solicitação de cancelamento, o cancelamento se dará 

para a declaração como um todo, ou seja, a entrada será cancelada para todos os indivíduos ou 

lotes registrados naquela declaração, sendo necessário realizar nova declaração de entrada. 

 


