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A senha de acesso ao SDA

fornecida aos produtores rurais

pode permitir:

• Consultas e acesso ao aplicativo

Galope;

OU
• Consultas, acesso ao aplicativo

Galope e emissão de e-GTA.



Adição de 

Equídeos



Propriedades 

vinculadas ao 

CPF do produtor 

Salva dados de 

identificação do 

animal



Tela para inserção de das

informações sanitárias:

• Vacinação da Influenza Equina;

• Exame de Mormo;

• Exame de AIE.



Lista laboratórios 

cadastrados 

junto ao SVO 



Tela para inserção da 

Resenha Gráfica





Após a inserção das

informações sanitárias

(identificação, exames,

vacinação e resenha) o

produtor enviará os

registros para validação
Após fazer o envio das

informações sanitárias, o

produtor recebe está tela

orientando-o a

comparecer numa unidade

do DDA para validação das

informações.



Produtor inseriu informações no aplicativo, 

mas ainda não enviou para validação

Produtor inseriu informações no 

aplicativo e já enviou para validação

Para validar as informações sanitárias,

localize o equídeo utilizando algum

filtro de pesquisa ao lado e clique em

“Ok”.



Localize e clique sobre o nome do 

equídeo a ser validado.



Confira se as informações sanitárias lançadas

via aplicativo Galope conferem com as

constantes na documentação apresentada pelo

produtor:

• Dados do Animal;

• Resenha;

• Exame de Anemia Equina;

• Exame de Mormo;

• Vacina contra Influenza Equina;



Após a conferência da documentação apresentada pelo produtor, o

responsável pela avaliação poderá:

• Aprovar => documentação confere;

• Indeferir => inconformidade em alguma informação;

• Desativar => desativa o equídeo (desaparece do aplicativo).



Até o comparecimento

numa unidade do DDA

para validação dos

documentos sanitários,

o status do animal

permanecerá c/ este

símbolo.
Após a aprovação do

DSE, o produtor recebe

esta informação que

permite salvar o

documento aprovado

no celular e libera a

possibilidade de realizar

os registros das

movimentações (DMEI).

\



\



Lista de movimentações

(DMEIs) realizadas pelo

responsável pelo

equídeo.

Adição de registro de

novas movimentações

(DMEIs)
\



• Esporte;

• Exposição;

• Passeio;

• Retorno de Aglomeração.

• Minha Propriedade;

• Evento (cadastrados no SDA);

• Outros (não cadastrados SDA);



O aplicativo apresenta a lista de eventos cadastrados no SDA para o período. Não havendo

eventos disponíveis poderá ser escolhido “Outros”.

Caso a escolha de destino seja “Outros”, deverá ser informada, obrigatoriamente, a

“Localidade” e a “Descrição” (nome do evento).



Esta tela será apresentada ao produtor

após o registro com sucesso da

movimentação pretendida.

Após o registro com sucesso da movimentação, o

aplicativo gera o DMEI que poderá ser armazenado

no telefone do usuário para apresentação à

Fiscalização Agropecuária em fiscalizações no

trânsito ou na recepção em eventos c/

acompanhamento.


