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1. CADASTRO DO PROFISSIONAL NO SISTEMA 

O profissional deverá estar habilitado perante o CREA (Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia) para emissão de receita agronômica. 

Para obtenção da senha de acesso é necessário o envio do formulário do ANEXO I 

devidamente preenchido para o e-mail siga@agricultura.rs.gov.br. 

ATENÇÃO: O e-mail a ser informado no formulário deve ser o e-mail particular do 

profissional. 

 

2. LOGIN E SENHA DE ACESSO 

O login de acesso é o CPF do profissional. 

A senha inicial gerada pelo sistema é enviada para o e-mail cadastrado. 

 

3. ACESSO À PÁGINA INICIAL DO SIG@ 

Para acessar o sistema digite o endereço abaixo na barra do navegador de internet 

(https://secweb.procergs.com.br/sdae/soe/PRSoeLogon.jsp). 

https://secweb.procergs.com.br/sdae/soe/PRSoeLogon.jsp
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Informe seu CPF e senha e clique em Entrar. 

 

OU 

 

O sistema também poderá ser acessado pela página da Secretaria da Agricultura, 

Pecuária e Irrigação (http://www.agricultura.rs.gov.br/inicial). 

http://www.agricultura.rs.gov.br/inicial
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Clique no botão do sistema conforme indicado pela seta. 

 

Informe seu CPF e senha e clique em Entrar. 
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4. RECEITA AGRONÔMICA 

Após acessar o sistema e de acordo com o nível de acesso, determinado pelos 

administradores do sistema, no módulo Receita Agrotóxico o usuário poderá 

acessar três opções: 

 Emissão Receita - Utilizado para EMITIR uma NOVA receita agronômica. 

 Cadastro Manual - Utilizado para CADASTRAR uma receita agronômica gerada 

fora do sistema. 

 Upload Receituário - Utilizado para CARREGAR para o sistema um conjunto de 

receitas agronômicas emitidas em outro programa. 
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5. EMISSÃO DA RECEITA 

5.1 Pesquisar Receita Emitida 

Ao clicar em Emissão Receita no menu esquerdo abrirá a tela para pesquisa de 

receita emitida. 

 

Para pesquisar é necessário preencher no mínimo o campo UF e mais um 

campo de critério da pesquisa e clicar em Ok. 

Nos campos em que aparece o botão  é necessário digitar o critério da 

pesquisa e clicar no botão para confirmar o critério e depois clicar em Ok. Para 

apagar um critério de pesquisa destes campos clique no botão . 
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5.2 Emitir Nova Receita 

Ao clicar em Nova... localizado no canto superior direito abrirá a tela de emissão 

de receita. 

  

Preencher os campos Número ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) e o 

campo Número Receita e clicar em Validar. 

O número da receita é fornecida pelo CREA, sendo sequencial por profissional, por 

ano. Exemplo: primeira receita do ano de 2016 – número receita 160001. 
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Selecionar a resposta para a pergunta Buscar dados de uma receita cadastrada 

anteriormente? 

Selecionar a opção Tipo de Pessoa: Pessoa Física ou Pessoa Jurídica. 

Preencher os campos: 

 CPF – Informar o CPF do 

proprietário da propriedade rural 

onde serão utilizados os 

agrotóxicos. 

OU 

 

 CNPJ - Informar o CNPJ da 

empresa rural onde serão 

utilizados os agrotóxicos. 

 

 Nome – Informar o nome 

completo do proprietário da 

propriedade rural onde serão 

utilizados os agrotóxicos 

OU  Razão Social – Informar a razão 

social da empresa rural onde 

serão utilizados os agrotóxicos. 
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 UF – Selecione o estado em que se localiza a propriedade rural onde serão 

utilizados os agrotóxicos. 

 Município – Informar o município em que se localiza a propriedade rural onde 

serão utilizados os agrotóxicos e clicar no botão . Para apagar este campo 

clique no botão . 

 Tipo Logradouro – Selecionar o tipo de logradouro do endereço da propriedade 

rural onde serão utilizados os agrotóxicos. 

 Logradouro – Informar o logradouro do endereço da propriedade rural onde 

serão utilizados os agrotóxicos. 

 Número – Informar o número no logradouro do endereço da propriedade rural 

onde serão utilizados os agrotóxicos. 

 Complemento – Informar o complemento do endereço, se houver. 

 Localidade/Bairro – Informar a localidade ou bairro do endereço da propriedade 

rural onde serão utilizados os agrotóxicos. 

 CEP – Informar o CEP do endereço da propriedade rural onde serão utilizados os 

agrotóxicos. 
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5.2.1 Preenchimento das Recomendações Técnicas da Receita Agronômica 

Clicar no botão Adicionar para preencher as recomendações técnicas da receita. 

ATENÇÃO: Observe se o seu navegador está com o bloqueio de popups 

desabilitado, caso contrário observe que logo abaixo da barra de endereços 

aparecerá uma aba com o botão Opções onde deve ser selecionada a opção 

Permitir popups de secweb.procergs.com.br.  
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Preencher os campos: 

 Cultura – Informar o nome da cultura, clicar no botão  e selecionar a cultura 

na lista para confirmar. Para apagar o nome da cultura inserido clique no botão 

. 

Exemplo: 
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 Diagnóstico - Informar o nome comum ou nome científico da doença ou praga, 

clicar no botão  e para confirmar selecione a opção desejada na lista. Para 

apagar o diagnóstico inserido clique no botão . 

Exemplo: 
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 Produto - Após preencher os campos da cultura e diagnóstico, automaticamente, 

será disponibilizada a lista de produtos agrotóxicos, com uso permitido no Rio 

Grande do Sul, para aquela cultura e respectivo diagnóstico.  

ATENÇÃO: Observe que na lista de produtos serão disponibilizados, inclusive, os 

adjuvantes, reguladores de crescimento, espalhantes adesivos, entre outros, que 

não tem restrição de cultura e/ou doença ou praga. 

Exemplo: 
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 Dose – Informar a dose recomendada do agrotóxico a ser utilizado. 

 Unidade – Selecione a unidade da dose recomendada do agrotóxico a ser 

utilizado. 

 Época de Aplicação – Informar a época de aplicação do agrotóxico 

recomendada. 

 Área a Tratar – Informar a área a ser tratada com o agrotóxico. 

Caso a recomendação seja de mais de uma aplicação no ciclo para a mesma 

área deve ser realizado o seguinte cálculo: área a tratar = área a ser tratada x 

número de aplicações recomendadas. O detalhamento desta recomendação deve 

obrigatoriamente constar no campo Observações. 

 Unidade – Selecione a unidade de área a ser tratada. 

 Quantidade a ser adquirida - Informar a quantidade de agrotóxico a ser 

adquirido. 

Caso a recomendação seja de mais de uma aplicação no ciclo para a mesma 

área deve ser realizado o seguinte cálculo: quantidade a ser adquirida = 

quantidade de agrotóxico para uma aplicação x número de aplicações 

recomendadas. O detalhamento desta recomendação deve obrigatoriamente 

constar no campo Observações. 

 Unidade – Selecione a unidade da quantidade de agrotóxico a ser adquirida. 

 Intervalo de Segurança – Informe o intervalo de segurança ou período de 

carência da aplicação do agrotóxico. 
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 Modalidade de Aplicação – Informe a modalidade de aplicação do agrotóxico. 

Observe que diferentes modalidades de aplicação exigem diferentes doses de 

aplicação. 

 MIP/MEP – Informe as medidas de manejo integrado de pragas ou manejo 

ecológico de pragas. 

 Observações – Preencha com outras informações necessárias. Utilize este 

campo para informar a recomendação de mais de uma aplicação preenchida nos 

campos anteriores. 

ATENÇÃO: O sistema permite copiar e colar texto nos campos intervalo de 

segurança, modalidade de aplicação, MIP/MEP e Observações. Os produtos e 

recomendações poderão ser consultados no link: 

https://secweb.procergs.com.br/sdae/consultaPublica/SDA-ConsultaPublica-

ProdutoAgrotox-Pesquisar.jsf 

Após o preenchimento de todos os campos clique no botão Salvar. 

A tela de recomendações técnicas será fechada e o produto recomendado 

aparecerá listado no item Recomendações Técnicas. 

Para adicionar mais produtos na mesma receita siga novamente os passos do 

item 5.2.1. 

Para remover produtos da receita clique no botão Remover. 

https://secweb.procergs.com.br/sdae/consultaPublica/SDA-ConsultaPublica-ProdutoAgrotox-Pesquisar.jsf
https://secweb.procergs.com.br/sdae/consultaPublica/SDA-ConsultaPublica-ProdutoAgrotox-Pesquisar.jsf
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Após confirmar que todos os produtos recomendados estão lançados no item 

Recomendações Técnicas clique no botão Emitir no canto superior direito. 

Abrirá uma tela solicitando a confirmação das informações. 

 

Clique em OK. 

Abrirá uma tela solicitando a abertura ou salvamento do arquivo da Receita 

Agronômica (ANEXO II). 
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Selecione a opção Salvar arquivo (D) e clique em OK. 

Busque o arquivo na pasta Downloads em seu computador. 
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5.3 Reimpressão da Receita Agronômica 

A reimpressão, não tem valor como nova recomendação, devendo ser usada 

apenas para atendimento dos órgãos de fiscalização ou em casos de extravio da 

via original. 

Para pesquisar a receita agronômica siga os passos do item 5.1. 

 

Clicar no botão Imprimir. 

Abrirá uma tela solicitando a abertura ou salvamento do arquivo da Receita 

Agronômica (ANEXO III). 
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Selecione a opção Salvar arquivo (D) e clique em OK. 

Busque o arquivo na pasta Downloads em seu computador. 
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5.4 Cancelamento de Receita Agronômica 

A receita agronômica poderá ser cancelada até um limite de três vezes, após estas 

tentativas deverá ser usada nova numeração de receita da respectiva ART. 

Para pesquisar a receita agronômica siga os passos do item 5.1. 

 

Clicar no botão Cancelar Receita. 

Abrirá uma tela solicitando a confirmação do cancelamento da receita. 

 

Clique em OK. 
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Observe que no campo Situação aparecerá Cancelada confirmando o 

cancelamento da receita. 
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6. ANEXO I 

Formulário de Cadastro do Profissional para acesso ao SIG@ 

Formulário de Cadastro do Profissional para acesso ao SIG@ 

Nome completo:  

CPF:       

E-mail pessoal:  

Telefone:       

Formação:       

CREA:       

Município:       UF:    

Logradouro:       N°:       

Bairro:       
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7. ANEXO II 

Modelo de Receita Agronômica emitida pelo SIG@ - Via do Agricultor 
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Modelo de Receita Agronômica emitida pelo SIG@ - Informações complementares 
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Modelo de Receita Agronômica emitida pelo SIG@ - Via do Estabelecimento 

Comercial 
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8. ANEXO III 

Modelo de 2ª Via de Receita Agronômica emitida pelo SIG@ 

 


