
Aplicativo SISS-Geo

SISS-Geo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=siss.ui
SISS-Geo iOS: https://apps.apple.com/us/app/siss-geo/id1291912325

Android iOS
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Faça o seu cadastro no SISS-Geo. É importante ler o Termo de Uso e conhecer as 
garantias de seus dados, como suas informações estão seguras e serão usadas pela 
Fiocruz. 

Inclua seus dados pessoais no cadastro. Em caso de necessidade de verificação de 
um registro, poderemos entrar em contato direto com você por e-mail e telefone.

O SISS-Geo funciona on-line, off-line e até sem chip de celular, desde que o 
aplicativo esteja no aparelho.



Para fazer seu cadastro no 
SISS-Geo:

1. Abra o aplicativo após 
instalação.

2. TOQUE PARA INICIAR…

3. Toque em: Meu Cadastro

Obs.: Você pode optar por fazer 
o cadastro após ter feito 
registros de animais, mas só 
conseguirá enviá-los para o 
SISS-Geo após se cadastrar.
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Para fazer seu cadastro no 
SISS-Geo:

4. Toque em: CADASTRAR

5. Leia o Termo e Condições de 
Uso e caso concorde toque em: 
   
"Declaro que li e concordo com o 
termo"
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Para fazer seu cadastro no 
SISS-Geo:

6. Preencha seus dados pessoais.
  

Obs.: Preencha o máximo de 
informações que puder. Campos 
obrigatórios são marcados com o 
asterisco ao lado do campo.



7. Após preencher os campos, toque 
    em: AVANÇAR

8. Pronto! Você já está cadastrado
    no SISS-Geo!
  

Para fazer seu cadastro no 
SISS-Geo:
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Observação 1: Repare que se 
você fechar o aplicativo e entrar 
novamente você já estará logado.



Observação 2: Para rever o Termo e Condições de Uso siga os próximos passos:

Toque em “ Termo e 
Condições de Uso” 
localizado na parte 
inferior da tela 
inicial do aplicativo.

OU

TOQUE PARA INICIAR...



No menu, toque em 
“Sobre”

                    Em seguida, toque em
"TERMO E CONDIÇÕES DE USO"





DÚVIDAS?



Crie um registro de um animal de sua escolha, usando a localização por GPS obtida 
automaticamente do seu aparelho. Esse registro deve ser fictício, portanto não utilize fotos de 
animais reais e indique que é um registro de treinamento nas observações. Vá até o fim do 
registro e observe que existem campos obrigatórios e campos que podem ser preenchidos ou 
não. Quando terminar seu registro, se não houver nada para complementar e estiver online, 
envie seu registro.

Os registros enviados estão localizados na opção “Meus Registros” dentro da aba “NO 
SISS-GEO” e não podem ser editados nem excluídos. Caso não tenha enviado, o seu registro 
estará em “Meus Registros” dentro da aba “NO APARELHO”. Enquanto o seu registro estiver no 
aparelho você poderá complementar informações, corrigir, excluir ou enviar. 



1. Toque em: TIRAR FOTO
      ou NOVO REGISTRO.

Crie um registro de um 
animal:

Obs.: A diferença entre as 
duas opções é que na 
primeira você fotografa o 
animal no exato momento 
que está vendo depois 
preenche os dados.

Já na segunda opção, você 
começará informando os 
dados do animal para 
depois selecionar ou tirar 
a(s) foto(s).



 2. Se estiver no local da observação,    
     selecione a opção SIM.

Atenção: certifique-se que o GPS está 
ligado e se você deu permissão para o 
SISS-Geo utilizá-lo.

Obs.: Caso você selecione NÃO informe o 
Local manualmente depois.

Crie o registro de um animal:
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  3. Selecione o Tipo de animal.
 
  4. Selecione o grau de certeza
      sobre o animal identificado.

Obs.: Caso o animal não esteja 
listado você pode selecionar a 
opção OUTRO no final da lista e 
descrever o animal observado.

Crie o registro de um animal:
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5.  Selecione se o animal está  
      Vivo, Morto ou é apenas um  
      vestígio.
 

 Obs.: Para cada uma das opções 
selecionadas outras opções serão 
abertas para mais detalhes.

Crie o registro de um animal:

Vestígio

Morto

Vivo



6. Indique quantos animais você viu.

7. Toque em avançar. 

8. Observe se o animal está magro,  
    normal ou gordo (não confunda  
    com inchaço depois de morto) 
    (condição física do animal). 
 

Crie o registro de um animal:
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  9. Observe se o animal tem 
algum problema. Selecione se 
observar algum. 

   

Obs.: Você pode selecionar mais 
de uma opção.

Crie o registro de um animal:

Para usuários de iOS:
Se você estiver com pressa 
e não puder preencher todos 
os campos, toque em voltar. 
Seu registro será salvo 
como rascunho e você 
poderá completá-lo depois 



10. Se o animal do registro foi  
apreendido por uma ação de 
fiscalização, selecione SIM.

Neste caso selecione, informe se 
o local do registro é o local da 
apreensão. 
Caso o registro seja feito em 
outro local, informe-o no campo 
de texto.

Crie o registro de um animal:



11. Até aqui você preencheu os 
campos obrigatórios.

Se puder fornecer mais dados do 
animal selecione SIM. Estes 
campos são opcionais.

Crie o registro de um animal:



 12. Nos campos opcionais se você preencher    
       o nome científico do animal, informe a 
       "Fonte do nome científico", de  
       preenchimento obrigatório.

 13. Sexo do animal e Idade são opcionais.
       Toque em Avançar.

Crie o registro de um animal:
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  14. Você terminou de preencher os   
        dados do animal. Agora você deve  
        ir para a aba LOCAL e FOTOS.

  15. Clicando em AVANÇAR você  
        irá informar os dados do LOCAL.

Crie o registro de um animal:
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  16. Informe os impactos 
observados no local e Avance. 

  17. Informe as características do 
local e Avance.

   18. Se desejar forneça mais 
dados do local.

   19. Os próximos passos não são 
obrigatórios.

Crie o registro de um animal:
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Observe que, como você selecionou 
que estava no local no momento do 
registro, as coordenadas geográficas 
foram automaticamente registradas 
pelo GPS do aparelho. 

Crie o registro de um animal:



20. Seu registro está quase pronto. Se você 
      tirou muitas fotos, pode selecionar 
      as que deseja enviar, abrindo as 
      fotos que estão na câmera do seu 
      aparelho através do botão GALERIA ou
      tirar uma foto através do botão CÂMERA.

21. Toque em Avançar.

22. O aplicativo perguntará se você deseja 
      enviar no mesmo momento ou se deseja
      aguardar para enviá-lo posteriormente.

Crie o registro de um animal:
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23. Caso você esteja offline poderá optar por    
      enviar seu registro depois. Seu registro 
      ficará salvo "NO APARELHO" e será 
      possível completá-lo ou excluir as 
      informações que quiser. 

24. Se estiver tudo OK você deverá 
      tocar em "Enviar Registro(s)" 

Atenção: Após enviar não será mais possível 
editá-lo e ele será transferido para a aba "NO 
SISS-GEO".

25. Parabéns! Você fez seu primeiro registro no 
SISS-Geo!

Crie o registro de um animal:
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DÚVIDAS?



Você está no meio da mata e não possui conexão com a Internet, 
crie um registro para ser enviado posteriormente, contendo dois 
animais de espécies distintas (devem ser fictícios), um vivo que 
esteja doente ou com comportamento estranho, e um morto. Salve 
esse registro, e quando você tiver acesso a Internet envie-o pelo 
menu "Meus Registros".



1. Volte a tela inicial do aplicativo.

2. Você irá criar o registro do primeiro 
animal. Toque em NOVO 
REGISTRO.

3. Preencha os campos até chegar na 
condição do animal. Selecione 
Vivo.

Para criar um registro com dois 
animais de espécies distintas e 
enviá-los posteriormente siga 
os seguintes passos:
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4. Agora, basta selecionar Doente ou  
    Estranho e preencher as demais    
    questões como mencionado no     
    exercício 2.

5. Lembre-se de dar mais detalhes
    neste comportamento se possível.

Para criar um registro com dois 
animais de espécies distintas e 
enviá-los posteriormente siga 
os seguintes passos:
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  4. O registro do seu primeiro animal
      Vivo foi criado.

  5. Toque novamente em INCLUIR
      ANIMAL para a criação do segundo
      animal que estará morto.

   6.  Desta vez selecione a condição do
        animal como Morto. Prossiga até o
        final do preenchimento.

Para criar um registro com dois 
animais de espécies distintas e 
enviá-los posteriormente siga 
os seguintes passos:
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  7. Defina o Local onde estes animais
      foram observados.

  8. Escolha a imagens da sua galeria ou
      através da câmera.

Para criar um registro com dois 
animais de espécies distintas e 
enviá-los posteriormente siga 
os seguintes passos:
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Para criar um registro com dois 
animais de espécies distintas e 
enviá-los posteriormente siga 
os seguintes passos:

  9. Caso escolha 
     "SIM. Pode enviar agora" 
      note que o aplicativo tentará
      enviar o registro porém como você
      não tem acesso a internet no
      momento seu registro ficará 
      armazenado no aparelho.

     Caso selecione 
     "NÃO. Enviarei depois"
     o seu registro ficará armazenado 
     NO APARELHO do mesmo jeito.
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Para criar um registro com dois 
animais de espécies distintas e 
enviá-los posteriormente siga 
os seguintes passos:

   10. Quando tiver acesso à internet volte
         no seu registro, selecione-o e
         envie-o como exercitado nos
         exercícios anteriores.



* Atenção: 
A identificação da espécie dos animais depende das características da própria 
espécie. Umas são fáceis de serem identificadas,  outras são difíceis até para 
pesquisadores e taxonomistas experientes.
A fotografia e as descrições do observador podem revelar detalhes do animal e 
auxiliar na identificação da espécie e também podem auxiliar a identificar uma 
doença que pode ser transmitida para humanos e animais domésticos.
Com isso, seguem algumas dicas para um melhor fotografia do animal que ajudará 
posteriormente na sua identificação:



EVITE 
Fotos à distância

FAÇA 
Fotos de corpo inteiro 



EVITE 
Fotos que escondem detalhes 

INCLUA
Fotos de cabeça, orelhas, 
rabos, patas e outros detalhes 



EVITE 
Fotos de animais em sacos ou 
caixas

DESTAQUE 
Crânio e mandíbula



DÚVIDAS?



Você está na Trilha da Serra Fina, entre Minas Gerais, São Paulo e Rio de 
Janeiro, o céu está encoberto e o seu aparelho demora a registrar a localização 
do animal que você fotografou. Toque em “Local” e verifique a precisão obtida 
pelo GPS (verifique em +/-), se o erro for grande, pressione "Redefinir a 
localização” e perceba o quanto a precisão da localização pode melhorar. O 
refinamento de localização é um recurso importante do SISS-Geo, onde é 
possível utilizar o GPS para buscar uma melhor precisão enquanto ainda estiver 
no local do registro.



1. Inicie a criação do registro 
normalmente.

2. Informe que você está no local 
da ocorrência.

3. Preencha os campos do 
ANIMAL.

4. Na aba LOCAL toque em: 
       REDEFINIR LOCALIZAÇÃO

Para refinar a localização do 
GPS siga os seguintes passos:
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  5. O aplicativo irá refinar a 
localização do GPS. 

  6. Toque em 
      PARAR AJUSTE DO GPS… 
      para verificar se a precisão
      da sua posição aumentou. 

  7. Note a acurácia, longitude e
      latitude.

  8. Você pode observar também sua 
posição através do MAPA.

  9. Pronto!

Para refinar a localização do 
GPS siga os seguintes passos:
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  Obs.: Você também pode alterar o 
modo em que o mapa é exibido.

Para refinar a localização do 
GPS siga os seguintes passos:



DÚVIDAS?



Você estava navegando pela galeria do seu celular e encontrou algumas fotos que 
foram tiradas de um grupo de muriquis em uma trilha no dia 07/11/2018 às 15:43h, no 
Dedo de Deus no Parnaso. Crie um registro usando suas fotos da galeria e os dados da 
localização, data e hora descritos acima. 
É possível que você tenha as coordenadas geográficas de onde viu o animal. Veja que é 
possível incluir as coordenadas posicionando a localização do registro pelo Google 
Maps, ou apenas informar o município onde está, neste caso, descreva o local.



1. Inicie a criação do registro 
normalmente.

2. Informe que você NÃO está no 
local da ocorrência.

3. Preencha os campos do 
ANIMAL.

4. Na aba LOCAL toque em: 
       SELECIONAR NO MAPA

Para criar registros usando os 
dados da localização anterior 
siga os seguintes passos:
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  5. Selecione o local aproximado em
      que você realizou a fotografia no mapa.

  6. Automaticamente os campos 
      bairro/povoado, estado e
      município são preenchidos.

  7. Descreva o endereço ou ponto 
     de referência se este campo não   
     for preenchido.

Obs.: É possível editar estas
          informações caso não sejam
          precisas. 
          Ex.: bairro e endereço/ponto de
          referência.

          

Para criar registros usando os 
dados da localização anterior 
siga os seguintes passos:

5

6 7



  8. Caso possuam as coordenadas de 
latitude e longitude é possível 
inseri-las manualmente. Toque na 
área em destaque.

Para criar registros usando os 
dados da localização anterior 
siga os seguintes passos:



  9. Informe a data e hora aproximada 
em que realizou as fotos. Toque nas 
áreas em destaque.

  10. Selecione as fotos da sua galeria 
de imagens.

  11. Pronto! Avance e envie seu 
registro ao SISS-Geo.

Para criar registros usando os 
dados da localização anterior 
siga os seguintes passos:

9

10



DÚVIDAS?



Fale conosco: Dê sua contribuição ao SISS-Geo. Reporte um 
problema, sugira uma melhoria ou faça uma pergunta.



Envie contribuição no 
SISS-Geo: 

1. Toque em: Fale Conosco.

2. Inserir Contribuição.
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Envie contribuição no 
SISS-Geo:

 3. Selecione o Tipo de Contribuição.

 4. Escolha uma categoria de contribuição.

 5. Descreva no campo "Descrição da
     contribuição" os detalhes da sua
     contribuição.

  6. Toque em Avançar.
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Envie contribuição no 
SISS-Geo:

    7. Você pode editar ou excluir sua 
contribuição enquanto não enviar.

    8. Caso deseje você pode criar mais 
contribuições. 

    9. Selecione as contribuições que 
deseja enviar.

    10. Toque em "Enviar Contribuições" 
se tudo estiver Ok.
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Envie contribuição no 
SISS-Geo:

    9. Pronto! Após enviar sua lista de 
contribuições ficará vazia. 

Agradecemos sua contribuição ao 
SISS-Geo.



DÚVIDAS?



Exercício 1 - Faça o login com seu cadastro 
criado no aplicativo ou crie o seu  login na 
Web. Você poderá usá-lo também no app.

Acesso o site: 
https://www.biodiversidade.ciss.fiocruz.br
e clique no mapa (1) do SISS-Geo.

Você será redirecionado para o portal SISS-Geo.

1

https://www.biodiversidade.ciss.fiocruz.br


Na parte superior do site você encontrará os campos 
para realização do login (1). 

Preencha os campos de login e senha criados no 
aplicativo para acessar a aplicação.

Caso ainda não tenha criado seu login, poderá 
realizar seu cadastro clicando em (2) CADASTRE-SE.
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1- Você será redirecionado a uma 
página de escolha de seu perfil.

Clique em (1) CADASTRAR-SE COMO 
COLABORADOR

Se você é um pesquisador com 
expertise na identificação taxonômica 
de um grupo zoológico e deseja ser 
voluntário do SISS-Geo na validação 
taxonômica dos registros, poderá 
cadastre-se como especialista no 
sistema Web (2) e marcar o grupo que 
pode ajudar.

Obs: Lembrando que os casos acima 
são apenas para quem não criou 
login no aplicativo.
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Caso já tenha um login, basta 
acessar sua conta  e ir em (1) 
Dados Pessoais e clicar na opção 
(2.a) "Tornar-se especialista" ou 
clicar no botão (2.b) 
"PESQUISADOR CLIQUE AQUI"

Você será redirecionado a um 
formulário que solicitará algumas 
informações. 
Basta preencher e salvar.
 
Você receberá as instruções por 
e-mail.
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DÚVIDAS?



Exercício 2 - Encontre os 
registros que você fez utilizando 
seu celular no sistema Web. 
Repare que não é possível editar 
ou excluir registros no modo 
Web.

Ao clicar (1) Registros você terá acesso ao 
menu onde poderá consultar seus 
registros de dois modos:

Clicando em (a) Consultar registro: Tabela 
detalhando seus registros.

Clicando em (b) Visualizar no mapa: Seus 
registros no mapa.

1 a

b



a

b



DÚVIDAS?



Exercício 3 - 
Faça um novo registro:

3.a - Data 27/09/2020 às 12:50h.

Clique no campo (1) data e hora e ajuste os 
valores

3.b - Adicione mais de um animal 
para este registro.

Clique em (2) para adicionar um animal ao 
registro.
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3.b - Adicione mais de um animal 
para este registro.

Preencha as informações pertinente ao 
animal. 

Obs: As  informações de preenchimento 
obrigatório irão mudando de acordo com 
as opções escolhidas.

Após preencher os dados aperte 
(1) Adicionar Animal.
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3.b - Adicione mais de um animal 
para este registro.

Após o preenchimento das 
informações dos animais do 
registro, eles ficam disponíveis para 
alteração e exclusão até o registro 
ser finalizado.

Pressione (1) Próximo para ir aos 
campos referentes ao Local.
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3.c - Adicione o Parnaso como o 
local do registro nas opções:

● Selecionando o local com o  CEP 
(25960-602).

● Escolhendo ou aprimorando o local 
pela seleção exata no mapa.

● Informando a latitude e longitude 
da entrada do Parnaso 
(lat: -22.448433,  long: -42.983226)

O preenchimento do local pode ser 
realizado dos seguintes modos:

(a) Informando o CEP e pesquisando a 
localização clicando na lupa (1) para 
pesquisar o CEP informado.

(b) Abrindo diretamente o mapa e 
selecionado o local que deseja.

(c) Através da latitude e longitude.

a

b, c
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3.c - Para todas as opções, o mapa 
será aberto.

No caso da busca pelo CEP, o mapa 
virá com um marcador carregado 
indicando a localização recuperada de 
acordo com o CEP informado.

Nessa etapa é importante lembrar que 
poderá ser necessário arrastar o (1) 
marcador para dar maior precisão ao 
local do registro, uma vez que a 
localização por CEP funciona bem em 
algumas cidades, mas não é precisa 
quando se está em uma mata.
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3.c - Caso opte por preencher 
utilizando o mapa, terá de preencher a 
localização de seu registro (b) clicando 
sobre o mapa.

Caso opte por (c) latitude e longitude, 
terá de informar os devidos valores e 
pressionar (1) Adicionar Marcador.

Em ambos os casos, após o marcador 
estar visível no mapa, aperte (2) 
Confirmar.

c

b
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3.c - Para finalizar os dados da 
localização, preencha as demais 
informações necessárias 
referentes às características do 
local, e clique em (1) Próximo.
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3.d - Adicionar uma ou mais 
fotos de um animal que pode 
ser da sua máquina fotográfica 
ou arquivos antigos.

Clique em (1) Selecionar fotos e escolha 
as imagens do diretório de seu 
computador.

3.e - Salve o registro e 
verifique-o na listagem.

Para finalizar, basta apertar o botão de 
(2) Salvar. 

Seu registro estará disponível para 
consulta conforme exemplificado no 
Exercício 2 do sistema Web.
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DÚVIDAS?



4 - Exporte seus registros para uma planilha de 

trabalho, que será gerada no formato CSV. Você 

pode abrir a planilha de dados também no Excel 

ou LibreOffice Calc. 

a) Mantenha apenas os dados referentes ao  

tipo do animal, data, estado e município para 

realizar a exportação.

Acesse Registros -> Exportação  e clique em (1) "Registro 

em CSV"

Filtre os campos contidos em (2), mantendo ao lado direito 

da tela apenas as informações que desejar exportar e 

pressione (3) "Atualizar colunas da tabela sem filtrar".

Para exportar os valores basta clicar na imagem (4) CSV.

1
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4.b - Filtre pelos registros anteriores a 

28/09/2020 e faça a exportação.

Utilize o filtro (1) "data fim" da página e preencha 

o valor da última data a ser exibida, 27/09/2020.

Pressione (2) "Buscar" para realizar a filtragem 

selecionada; 

Para exportar os valores basta clicar na imagem 

(3) CSV.
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Exercício 5 - Crie uma 
contribuição do tipo 
"opinião/sugestão", descrevendo 
uma sugestão de melhoria do 
sistema Web ou indicando se teve 
alguma dificuldade no uso do 
mesmo.

Clique em (1) Dúvidas, sugestões ou erros, 
preencha os campos do  fomulário de 
acordo com o desejado e aperte (2) Salvar.
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Consulta das contribuições 
enviadas e respostas.

Suas contribuições podem ser 
consultadas em (1) Lista de 
contribuições.

Caso ela tenha sido respondida, 
poderá verificar a resposta clicando 
em (2).

1
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DÚVIDAS?



OBRIGADO!

Equipe SISS-Geo


