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Do campo para a mesa das famílias cearenses. 

   

 

Adquira produtos da agricultura familiar do nosso estado. Desta forma você está 

contribuindo com o fortalecimento da economia local melhorando a vida de 

muitos cearenses. O Portal de Produtos da Agricultura Familiar é uma iniciativa 

da Secretaria do Desenvolvimento Agrário para dinamizar e integrar cada vez 

mais você ao que é produzido no campo. 
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 Apresentação 

Os tempos mudaram. Modos criativos e eficientes de comercializar são mais do que bem-vindos 

enquanto a saúde de todos estiver em primeiro lugar. Nesta perspectiva a Secretara do 

Desenvolvimento Agrário do Governo do Ceará resolveu dar um passo para estimular que agricultores 

familiares de todo o estado possam ganhar um aliado na venda de seus produtos. Está no ar o Portal 

dos Produtos da Agricultura Familiar, um espaço de interação entre oferta e demanda, produtor e 

comprador. 

Agricultores dos 184 municípios poderão cadastrar seus produtos e contatos no sistema abrigado no 

sítio da SDA (www.sda.ce.gov.br). Quem desejar inserir seus dados ou atualizar informações poderá 

entrar em contato com o escritório local da EMATERCE ou a sede da cooperativa com acesso ao 

Sistema Estadual de Cadastro de Agricultores Familiares, Empreendedores Individuais e 

Empreendimentos Representativos (SECAF). 

Esta iniciativa é fruto de uma ação conjunta debatida pelo Fórum de Gestores da Agricultura Familiar 

do Nordeste. 

“O portal consiste numa ferramenta capaz de fortalecer a agricultura familiar, diminuir a 

vulnerabilidade e criar a perspectiva da renda, através da segurança alimentar” 

Pelo espaço de pesquisa da nova plataforma compradores podem procurar pelo produto, região ou 

cidade de preferência e até mesmo a cooperativa responsável pelo gênero. Assim ofertar alimentos 

como frutas, hortaliças, verduras e produtos de outros gêneros  de maneira dinâmica pode ajudar 

ainda na movimentação da economia. 

O portal vai permitir a comercialização de alimentos e a geração de renda para os trabalhadores da 

agricultura familiar. 

 

Acesso ao sistema pelo site da SDA: 

Para ter acesso ao sistema do Portal da Agricultura, acesse o site da SDA,  www.sda.ce.gov.br. Na tela 

principal do site, encontra-se o acesso para o Portal de Produtos da Agricultura Familiar, como 

mostra a figura abaixo: 

 

http://www.sda.ce.gov.br/
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1. Início - Tela principal do sistema. O sistema, aberto ao público, visa praticidade e comodidade ao 

atendimento. O sistema traz oportunidades para o produtor se cadastrar para comercializar seus 

produtos e o interessado pode fazer consultas dos produtos de seu interesse e obter um contato 

com produtores para uma possível compra desses produtos.  
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2. Sou Produtor: O sistema mostrará duas informações: Cadastrar-se e Mapa de Interessados 

 

 

2.1. Cadastrar-se 

O Produtor terá que se cadastrar para adicionar os produtos que quer comercializar. Ao clicar em 

Cadastrar-se, o sistema solicitará o CPF do Produtor para fazer a validação documento. Como mostra a 

tela abaixo. 

Digite o CPF e escolha VERIFICAR CPF 
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Ao escolher VERIFICAR CPF, se o CPF já existir aparecerá uma caixa de texto informando que o CPF já 

está cadastrado. Se o CPF ainda não foi cadastrado, o sistema mostrará o formulário para 

preenchimento dos dados do Produtor. Veja na figura abaixo:  

 

 

 

1. Dados pessoais do agricultor: O formulário já trará a informação do CPF digitado no início. 

Preencha o restante dos campos com dados verdadeiros e completos. Obs.: Os campos que 

contém asterisco (*) são de preenchimento obrigatório. 

1 

 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 
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2. Documentos do Agricultor: Preencha campos com a documentação solicitada. Não precisa 

digitar ponto e nem traço. Só números. Obs.: Os campos que contém asterisco (*) são de 

preenchimento obrigatório. 

3. Endereço do Agricultor: Preencha todos os dados com o endereço. Obs.: Os campos que 

contém asterisco (*) são de preenchimento obrigatório. 

4. Contato: Preencha com bastante atenção todos os dados de contato. O interessado vai se 

comunicar com o agricultor através desses dados.  

5. Produtos: Aqui serão adicionados os produtos que o Agricultor quer comercializar. Preencha os 

campos com valores reais e muita atenção quanto às informações. Prestar atenção na Unidade 

de medida e nas quantidades. As quantidades devem ser de acordo com a unidade de medida. 

FIGURA 1 

 

Tela seguinte: Produtos adicionados – ARROZ e OVOS CAIPIRA. Se quiser adicionar mais produtos, siga 

novamente os procedimentos da FIGURA 1. Para concluir o cadastro, escolha o botão CADASTRAR. 

 

Ao escolher essa 

caixinha, o sistema 

trará os campos para 

preenchimento dos 

produtos que serão 

comercializados. 

Campos para preenchimento 

dos dados dos produtos que 

serão comercializados. 

Preencha todos os campos 

com bastante atenção. 

Quando preencher as 

informações do produto, 

escolha o botão ADICIONAR 

① 

② 

③ 
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 Após a conclusão do cadastro, o sistema mostrará uma mensagem de cadastro finalizado.  Leia 

atentamente as informações dessa mensagem. O cadastro do Produtor encerra-se aqui. Depois desse 

cadastro o produtor aguarda o contato de algum interessado em seus produtos. 

 

 

2.2.   Mapa de interessados 
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A tela a seguir mostra as informações de produtos/interessados para o produtor poder entrar em 

contato e saber sobre uma possível compra de seus produtos. O preenchimento dos campos abaixo 

gerou as seguintes informações. Produto: Tomate.  Encontramos um interessado em Fortaleza. 

 

 

 

Junto com o mapa aparecerão essas informações. 
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Se clicarmos duas vezes no município que aparece no mapa, as informações do interessado com 

respectivos contatos serão mostradas. O produtor nesse momento pode ter a oportunidade de entrar 

em contato com o interessado e oferecer o seu produto, se esse for o caso. 

 

 

 3. Quero comprar 

Na tela abaixo nós vemos que o interessado também pode se cadastrar. Acompanharemos o cadastro 

do interessado nas informações que se seguem. 
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3.1.  Cadastrar-se 

Ao escolher o botão Cadastrar-se do item “Quero comprar”, o sistema trará um formulário de 

cadastramento para preenchimento. 

O interessado terá que se cadastrar para fazer a compra dos produtos. Ao clicar em Cadastrar-se, o 

sistema solicitará o CPF do interessado para fazer a validação documento. Como mostra a tela abaixo. 

Digite o CPF e escolha VERIFICAR CPF 

 

 

Ao escolher VERIFICAR CPF, se o CPF já existir aparecerá uma caixa de texto informando que o CPF já 

está cadastrado. Se o CPF ainda não foi cadastrado, o sistema mostrará o formulário para 

preenchimento dos dados do interessado. Veja na figura abaixo. 
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① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑦ 

⑥ 
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1. Dados pessoais do Interessado: O formulário já trará a informação do CPF digitado no início. 

Preencha o restante dos campos com dados verdadeiros e completos. Obs.: Os campos que 

contém asterisco (*) são de preenchimento obrigatório. 

2. Documentos do Interessado: Preencha campos com a documentação solicitada. Não precisa 

digitar ponto e nem traço. Só números. Obs.: Os campos que contém asterisco (*) são de 

preenchimento obrigatório. 

3. Endereço do Interessado: Preencha todos os dados com o endereço. Obs.: Os campos que 

contém asterisco (*) são de preenchimento obrigatório. 

4. Contato: Preencha com bastante atenção todos os dados de contato. O produtor irá se 

comunicar com o interessado através desses dados. O acesso restrito ao sistema só será 

permitido através da confirmação de email enviado automaticamente para o email informado. 

5. Seu Negócio: Escolha entre as opções listadas, a informação que mais se adeque à sua 

necessidade. 

6. Acesso ao Portal: Informe uma senha para que, em breve, você possa ter acesso restrito aos 

seus dados, contactar produtores e até fazer pedidos pelo portal (escolha uma senha com até 8 dígitos) 

7. Produtos: Aqui serão adicionados os produtos de interesse do comprador. Preencha os 

campos com valores reais e muita atenção quanto às informações. Prestar atenção na Unidade 

de medida e nas quantidades. As quantidades devem ser de acordo com a unidade de medida. 

FIGURA 2 

 

 

 

 

 

 

Ao escolher essa 

caixinha, o sistema 

trará os campos para 

preenchimento dos 

produtos de interesse 

do comprador. 

Campos para preenchimento 

dos dados dos produtos de 

interesse do comprador. 

Quando preencher as 

informações do produto, 

escolha o botão ADICIONAR 

① ② 

③ 
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Tela seguinte: Produtos adicionados – ARROZ e ALFACE. Se quiser adicionar mais produtos, siga 

novamente os procedimentos da FIGURA 2. Para concluir o cadastro de comprador/interessado, 

escolha o botão CADASTRAR. 

 

 

Após o cadastro, o sistema mostrará a informação de que será enviada para o email cadastrado, uma 

mensagem de solicitação de confirmação do email, para que o cadastro seja validado e o interessado 

possa entrar com seus dados no Portal. 

 

 

 

O Interessado cadastrado receberá um email do remetente abaixo: 

 

 

 

 

Email informado no 

formulário de cadastro 
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Abrirá o email, e para completar seu cadastro no Portal, vai clicar no link que aparece no corpo do      

e-mail, indicado abaixo: 

 

 

3.2. Mapa de Produtores 

 

Clique no link para 

confirmar o cadastro no 

Portal da Agricultura 
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O sistema mostra ao interessado, as opções de consulta para o produto de interesse. A consulta abaixo 

foi feita com o produto alface. Outras opções de pesquisa também podem ser feitas. Foram mostrados 

no mapa os municípios e agricultores que comercializam o tipo de produto pesquisado. 
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4.  Entrar 

Após a confirmação do email que o sistema enviou, o interessado cadastrado terá a oportunidade de 

entrar no Portal e fazer os pedidos dos produtos de seu interesse. Veja a tela logo abaixo.  

  

4.1. Acessando o sistema 

Ao escolher ENTRAR, o sistema solicitará os dados de acesso cadastrados no formulário do 

Comprador/interessado. Coloque as credenciais de acesso ao sistema, cadastrado no formulário. 

Coloque o seu usuário, a sua senha e clique no botão ENTRAR. 
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Ao acessar com as credenciais o sistema mostrará quem está acessando, e mostrará um botão para 

iniciar o processo de solicitação de produtos. Essa tela também irá mostrar seu histórico de pedidos, 

conforme forem concluídos. 

 

 

4.2. Fazendo o pedido 

O mapa abaixo mostra onde se encontra o produto de interesse do comprador. Escolha o produto de 

sua preferência. O sistema mostra no mapa do estado onde encontrar esse produto e a quem solicitar 

esse produto. Escolha o município que mais se adéqüe a sua necessidade e escolha o produtor desse 

município. Exemplo: produto ALFACE, a busca poderá ser refinada pelas informações solicitadas nos 

outros campos, como: Regiões, cooperativas e etc. Ao fornecer as informações da consulta, clique em 

VISUALIZAR.  

Usuário que está acessando o sistema 

Clique no botão abaixo para 

fazer o pedido dos produtos 

de seu interesse 
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Ao clicar no município de sua escolha no mapa, o sistema mostrará todos os produtores e cooperativas 

que produzem o produto de interesse do comprador. Escolha a cooperativa ou produtor de seu 

interesse e clique no botão PEDIDO. 

  

 

Ao clicar no botão PEDIDO, o sistema mostrará a tela para escolha do(s) produto(s) de interesse do 

comprador. Escolha o produto, digite a quantidade e escolha ADICIONAR 
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A tela seguinte mostrará o produto adicionado. Para adicionar outro produto use a tela do lado para 

cadastrar um novo produto e escolha ADICIONAR novamente. 

 
 

4.3. Finalizando o pedido 

Se tiver tudo certinho com o seu pedido, escolha o botão FINALIZAR PEDIDO (esse botão só aparece 

na tela “meus pedidos”). 

 

  

A mensagem de confirmação vai aparecer na tela. Confirme, clicando em SIM. 

 

Clique em VISUALIZAR PEDIDO 

para mostrar os produtos 

escolhidos e finalizar o pedido 
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A tela seguinte mostrará os pedidos cadastrados. O interessado pode entrar em contato com o 

produtor, ou aguardar o contato do produtor para entrega dos produtos e ver a melhor maneira de 

efetuar o pagamento. 

 

 

Ao clicar em cima do nome do produtor ou da cooperativa, o sistema trará as informações da página 

do produtor e um QRcode (código de barras), para acesso a esses dados através da câmera de um 

celular, ou de um aplicativo de leitura de QRcode. 
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As informações seguir mostram dados do produtor e o QRcode. A Leitura desse código (através da 
câmera de um celular ou de um aplicativo de leitura desse código) será direcionada para a PÁGINA DO 
PRODUTOR, com informações comerciais e os produtos que ele comercializa. Pedidos também 
poderão ser feitos nessa tela.  
 

 

 

 

5.  SECAF 

Essa opção dar acesso ao Programa SECAF - Sistema Estadual de Cadastro de Agricultores Familiares, 

Empreendedores Individuais.  Só entidades e agricultores cadastrados nesse sistema têm acesso a ele. 

 

 

QRcode 

Nome do Produtor 
Cooperativa que o 

produtor pertence 

Produtos que o 

produtor comercializa 
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6. Consultas de Entidade, Produtores e Produtos 

 

 

6.1. Associações 

Nessa opção, podemos fazer consultas de Associações. Usamos só uma opção para filtrar a consulta, 

mas todos os campos poderão ser usados, se assim achar necessário.  

Exemplo: Nesse caso, escolhi município Lavras da Mangabeira e cliquei em Pesquisa. 

 

 

 O sistema trouxe as informações das Associações, como nome completo da associação, município, 

endereço, email e telefone. Em destaque, a localização em tempo real da entidade. 

 

 

Nessa opção podem-se fazer consultas 

por entidades, produtores e produtos. 

Preços, contato, localização, etc. 
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6.2.  Cooperativas 

Nessa opção, podemos fazer consultas de Cooperativas. Usei só uma opção para filtrar a consulta, mas 

todos os campos poderão ser usados, se assim achar necessário.  

Exemplo: Nesse caso escolhi a Região do CARIRI e cliquei em Pesquisa. 

 

 

 

 

O sistema trouxe as informações das Cooperativas, como nome completo, município, endereço, email 

e telefone. Em destaque, a localização em tempo real da entidade. 
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6.3. Produtores 

Nessa opção, podemos fazer consultas por Produtores. Usei só uma opção para filtrar a consulta, 

município, mas todos os campos poderão ser usados, se assim achar necessário. 

Exemplo: Nesse caso escolhi município de Acaraú e cliquei em Pesquisa. 

 

 

O sistema trouxe as informações dos Produtores, como nome completo, município, endereço, email e 

telefone.  Em destaque, a localização em tempo real da entidade. 
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6.4. Produtos 

Nessa opção, podemos fazer consultas por Produtos. Usei só uma opção para filtrar a consulta, 

produto, mas todos os campos poderão ser usados, se assim achar necessário. 

Exemplo: Nesse caso escolhi o produto REPOLHO e cliquei em Pesquisa. 

 

 

 

O sistema trouxe as informações como município, nome do produtor, a entidade que ele pertence, 

produto, unidade de medida e outras informações pertinentes. 

 


