
COMO FAZER O CADASTRO DE PROPRIEDADE PRODUTORA DE SOJA 

Para iniciar tenha em mãos informações completas: 

 Do produtor (incluindo e-mail e telefone); 

 Da propriedade (incluindo coordenadas geográficas) e dos cultivares (área, data de 

plantio e colheita, semeadura, genética); 

 Caso seja ARRENDATÁRIO, será necessário fornecer CPF do proprietário da terra. 

PASSOS 
1. Clique em INICIAR CADASTRO  

2. Forneça o CPF do produtor, MARQUE a ciência das 
responsabilidades e clique em OK 

Caso haja dados do produtor de safras anteriores 
essas informações serão resgatadas e poderão ser 
atualizadas caso haja necessidade 

3. Informe/revise as informações do produtor e clique 
em CONTINUAR CADASTRO 

Será fornecido o nome e endereço residencial 
completo do produtor, incluindo e-mail e telefone 
 
 

4. Para iniciar um cadastro de Propriedade clique em 
NOVO CADASTRO na parte superior 

Para sair da tela de cadastro em qualquer 
momento clique em SAIR DO CADASTRO (você 
perderá informações de cadastros não 
finalizados) 

5. Nesse momento será possível escolher uma 
propriedade já cadastrada em levantamentos 

anteriores (clique em   ) ou cadastrar uma nova 

Fique atento para que uma propriedade não seja 
cadastrada mais de uma vez (em duplicidade) 

6. Se a propriedade que será cadastrada não estiver na 
lista, na parte inferior clique em NOVA PROPRIEDADE 

Caso haja dados da propriedade de safras 
anteriores essas informações serão resgatadas 

7. Informe/revise as informações da propriedade e 
clique em SALVAR PROPRIEDADE na parte inferior  

Será fornecido endereço e coordenada da 
propriedade, classificação do produtor, CPF e 
nome do informante, entre outras informações. 
Se ARRENDATÁRIO, será necessário fornecer CPF 
e nome do proprietário da terra. 

8. Em seguida serão inseridas as informações de plantio 
de safrinha. Caso não haja, clique em PRÓXIMO 
PASSO 

Para cada cultivo será indicado a cultura e área, 
tantas vezes quanto necessário para descrever os 
plantios de safra/safrinha 

9. Por último serão indicados os cultivares que serão 
plantados na propriedade. Clique em NOVO 
CULTIVAR para cadastrar 

Para cada cultivar será indicado o tipo, área, data 
de plantio e colheita, aplicações de agrotóxicos e 
semeadura. Clique em SALVAR CULTIVAR para 
adicionar um cultivar 

10. Após adicionar todos os cultivares, clique em 
FINALIZAR CADASTRO DE PROPRIEDADE para que seja 
gravado o cadastro e gerado o link para impressão do 
comprovante 

 

 

O produtor é responsável por todas as informações prestadas. 
 

ATENÇÃO: 

 Não finalize o cadastro de propriedade sem certificar que todas as informações foram 

devidamente digitadas (especialmente as informações de cultivares). 

 Caso haja alguma dúvida no cadastro, entre em contato por telefone (69 8486-9866) 

ou e-mail (idaron.siafro@gmail.com) 


