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1. Sistema de Defesa Agropecuária de Goiás (SIDAGO)

O Sistema de Defesa Agropecuária de Goiás (SIDAGO) será a plataforma
única de sistemas da AGRODEFESA e engloba vários sub-sistemas que registram e
monitoram a atividade de defesa agropecuária em Goiás.

Atualmente temos em operação para o produtor: Declaração de vacinação,
Cadastro  de  lavouras,  Autorização  para  aquisição  de  mudas,  emissão  de  GTA,
consulta e impressão da 2ª via da GTA emitida ou recebida, Emissão de DARE,
extrato  de  movimentação  de  rebanho,  ficha  completa  da  propriedade  contendo
dados cadastrais, saldos.

1.1. Endereço de Acesso

O endereço para acesso ao Sistema de Defesa Agropecuária de Goiás é:

http://sidago.agrodefesa.go.gov.br

2. Primeiro Acesso do Produtor

Caso o produtor nunca tenha utilizado o sistema, deverá cadastrar uma senha
de acesso, clicando no botão azul “Primeiro Acesso Produtor”, conforme a imagem
a seguir:
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Preencha as informações de CPF/CNPJ e Inscrição Estadual e clique em “Próximo”.

Após a digitação, aguarde um momento, enquanto os documentos serão 
verificados no banco de dados da AGRODEFESA e da SEFAZ.
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Observação:  será  permitida  a  criação  de  senha  de  acesso  ao  sistema  apenas  para
produtores que possuem Inscrição Estadual (I.E.). Para o caso de produtores com mais de
uma I.E., será necessário efetuar o cadastro apenas uma única vez.

Uma vez localizadas as informações do produtor, a próxima tela trará o “Termo de
Compromisso” de utilização do sistema. Leia-o até o final.

No final da tela, marque a opção “Concordo com todos os termos acima citados” e
clique em “continuar Cadastro”.



6Núcleo de TI Revisão 01/03/2018

A seguir  são  mostrados  os  dados  cadastrais  do  produtor.  Preencha  os  campos
faltantes, arrastando a barra de rolagem até o final. Obrigatoriamente deverão ser
preenchidos os campos marcados com asterisco *, como “e-mail” e “senha”.
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Ao terminar o preenchimento dos campos, clique em “Prosseguir com o cadastro”.

Se tudo foi informado corretamente, será exibida uma a confirmação do sistema. O 
usuário e senha serão enviados para o e-mail informado.
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O produtor receberá o e-mail automático semelhante a este:

2.1. Entrando no Sistema

Na tela inicial do SIDAGO, entre com o Login e senha informados no e-mail e clique 
em “Efetuar Login”.
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Se as informações estiverem corretas, você entrará no sistema e será exibida uma 
tela semelhante a esta:

3. Solicitação do  Cartão do Produtor

Para solicitar o “Cartão Rural”, clique no menu correspondente:
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Selecione o Escritório local que deseja retirar o cartão, quando estiver pronto. Ele 
demora cerca de 15 dias para ser confeccionado.
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Após  salvar,  a  solicitação  será  exibida  conforme  a  imagem  abaixo.  O  produtor
poderá acompanhar o andamento do seu cartão sempre que desejar, através desta
tela:
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4. Financeiro – Emissão de DARE

Clique no botão “home” , no canto superior direito da página, para acesso aos 
Módulos.

Clique em Financeiro.

4.1. Cadastro/Visualização de Cobranças
Para  o  cadastro  de  uma  nova  cobrança  ou  visualização  de  DAREs  já

emitidas, clique em DARE:

Após a abertura da tela de DARE digite algum dos parâmetros de pesquisa
para realizar a busca, pode ser:  Nome, CPF, Situação ou Número da DARE. O
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sistema irá auto completar o restante da informação necessária. Clique em cima do
nome escolhido, e posteriormente em “Pesquisar”.

4.1.1. Adicionar DARE

Clique no botão “Incluir” no canto superior direito da página, para adicionar uma 
nova DARE no Sistema:
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4.1.2. Seleção de Cobranças

O nome do produtor já virá preenchido. Clique em “Adicionar Cobranças +”.

Observação:  DAREs deverão ser  emitidos normalmente no CPF/CNPJ do
produtor rural/pessoa/empresa a ser cobrado(a).

Após  clicar  em “Adicionar  Cobranças”,  o  sistema oferecerá  a  tela  abaixo.
Então,  deve-se clicar  no botão de  “+”  para abertura das opções de sub-nível  e
seleção da cobrança desejada.
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4.1.3. Preenchendo Informações de Cobrança

Ao localizar a cobrança desejada, marque a quadrícula correspondente a esta
cobrança e preencha as informações sobre a mesma, e clique em “Confirmar”:

4.1.4. Finalização de Adição de Serviços e Geração de Boleto

Após a adição dos serviços a serem cobrados, confira os dados, a data de 
vencimento, e clique em “Salvar” para confirmar a Cobrança.
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4.1.5. Emissão da DARE – BOLETO

Para a impressão do Boleto da DARE basta clicar na opção “Gerar Boleto”.

Outra opção é clicar no botão “Gerar Boleto Bancário” na tela de pesquisa.
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5. Cadastro de Lavouras

Para o cadastro de áreas produtoras de Soja, Algodão, Tomate ou Feijão, siga os
passos abaixo:Menu de Acesso

Na página inicial do sistema, clique no menu “Cadastro”, conforme destacado:

Posteriormente, clique em “Lavouras”

Aparecerá uma tela de pesquisa das lavouras já cadastradas.
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5.2. Adicionando Lavoura

Para adicionar uma nova lavoura, clique no botão “Incluir” no canto superior direito
da página:

Antes do inicio do cadastro,  o sistema verifica junto a Secretaria da Fazenda as
Inscrições Estaduais vinculadas no nome do produtor,  bem como a situação das
mesmas. Dependendo da situação, este processo pode demorar alguns minutos.
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O sistema exibirá então as informações deste produtor para sua(s) inscrição(ões)
estadual(is). Para prosseguir o cadastro, clique no número da Inscrição Estadual,
conforme imagem a seguir.

Será aberto o formulário para preenchimento das informações. Não será necessário
preencher Nome do Produtor, Nome da Propriedade ou IE, pois estes dados já virão
preenchidos. As demais informações devem ser preenchidas pelo próprio produtor.
Após o preenchimento, clique em “Salvar” para confirmar o cadastro.
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No cadastro acima, ao clicar em Adicionar produto, será possível informar a cultura, 
cultivar plantada, estimativa de produção e datas de cultivo, conforme abaixo:
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Após o preenchimento das informações, o sistema dará a opção para imprimir o 
boleto, conforme abaixo.
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Ao clicar no botão “Gerar Boleto”, o mesmo é disponibilizado:

O cadastro somente será considerado válido após o pagamento do boleto.

Após realizado o pagamento, a rede bancária recebe as informações e retorna
para o Estado.  Assim,  o pagamento constará em nosso sistema após as
09:30 da manhã do dia útil seguinte a realização deste pagamento.

Observação1:  Mantenha  as  janelas  pop-up  desbloqueadas  de  seu  navegador  para
impressão do boleto.

Observação2: Para o cadastro de cultura de feijão, não será cobrada a área cadastral.

5.3. Comprovante de Cadastro

Somente após este pagamento será possível emitir o comprovante cadastral.

Para impressão de Comprovante, acesse o menu Cadastro Lavouras.

Será  visualizada  a  tela  a  seguir,  com  a  listagem  de  todos  os  cadastros  já
realizados por  este  produtor.  Caso a  situação de pagamento  deste  cadastro
esteja  “Regular”,  será  possível  imprimir  o  comprovante  cadastral  clicando no
botão com ícone de uma Impressora conforme destacado:
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Ao clicar no botão mencionado, o comprovante será disponibilizado para impressão:
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6. Autorização Para Aquisição de Mudas

6.1. Menu de Acesso

Na página inicial do sistema, clique no menu “Defesa Sanitária Vegetal”, conforme 
destacado:

Posteriormente, clique em “Autorização para Aquisição de Mudas”
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Para adicionar uma nova Autorização para Aquisição de Mudas, clique no botão 
“Incluir” no canto superior direito da página:

6.2. Realizando Autorização Para Aquisição de Mudas

Preencher as informações da Solicitação para Aquisição de Mudas, conforme consta
o formulário abaixo. Posteriormente a isto, clicar em Salvar:
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Observação: Para escolher a Origem do Trânsito, digite o CPF/CNPJ e clique em Pesquisar.
Será listado as opções bastando clicar  na opção "Selecione"  da pessoa desejada.  Para
escolher o Destino do Trânsito, é necessário informar primeiramente se será um Produtor
Rural ou Associação/Cooperativa, digite o CPF/CNPJ e clique em Pesquisar. Será listado
as opções bastando clicar na opção "Selecione" da pessoa desejada. Em caso de produtor
rural, será necessário informar a Propriedade.

Se a origem ou destino do trânsito não forem localizadas no sistema, entrar  em
contato com o escritório local da AGRODEFESA e solicitar o cadastramento.
Para  preenchimento  da  quantidade  de  Mudas  transportadas,  digite  sempre  a
quantidade seguida de quatro zeros após a vírgula. Exemplo: Transporte de 10.000
mudas de banana-maçã, digite então no sistema 10.000,0000.



24Núcleo de TI Revisão 13/04/2020

Após a solicitação, a Gerência de Sanidade Animal irá analisar a solicitação, e
se  julgar  procedente,  esta  será  encaminhada  para  o  email  de  origem  do
trânsito.

A situação da Autorização pode ser acompanhada no sistema através do menu
Defesa Sanitária Vegetal->Autorização para aquisição de Mudas, clicando-se
no botão Listar.

7. Declaração de Vacinação

7.1   Menu de Acesso

Na página inicial do sistema, clique no menu “Defesa Sanitária Animal -> Cadastro
-> Vacinação – Etapa Atual (Declaração), conforme destacado:
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Depois clique no botão Inserir, conforme figura abaixo:
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7.1. Declaração de Vacinação

Seguir os passos abaixo:

 1º  - Selecionar a propriedade a ser realizada a Declaração. Conforme figura abaixo.

                         Após escolhida a propriedade clicar em Próximo.
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                                2° Passo -  Atualizar Cadastro:

     Altere ou Insira os dados abaixo caso forem precisos e clique em Próximo.

Obs: Lembrando que o lançamento das Coordenadas Geográficas é obrigatório para 
realização da vacina. 

Caso sua propriedade já possuir esse registro e o mesmo estiver correto, basta clicar em 
Próximo. Se não estiver, altere.
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                          3° Passo -  Lançamento de Mortes:

 Caso tenha ocorrido alguma morte na propriedade, é necessário informar na tela abaixo:
   Exemplo: Se morreram 2 Fêmeas de 0 a 12 meses, digite 2 na coluna correspondente.

                 Em seguida clicar em Próximo, para avançar para a próxima tela.

                           4° Passo -  Vacinação Aftosa:

Declara-se os animais vacinados utilizando a linha denominada = Vacinados

Logo abaixo existe a linha para Reserva de Abate, se algum desses animais forem destinados 
ao abate, é preciso informar mesmo.

Ex: Há 100 animais Macho de 0 a 12 na propriedades, desses 100, 90 serão vacinados e 10 
entrarão para a reserva de abate. Logo no campo Vacinados será preciso digitar = 90 e no 
campo de Reserva = 10
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Informe a Data da Vacinação e role a página para baixo para adicionar informações 
sobre a nota fiscal que originou a compra das vacinas.

É necessário digitar os 44 caracteres da Chave de Acesso da nota, essa 
informações encontra-se na parte superior da nota.

O campo Revendedor será preenchido automaticamente ao digitar a chave de 
acesso da nota.

Em Município deve ser escolhido a cidade onde foi realizada a compra das vacinas.

Após isso informe a Data da Compra da vacina.
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Selecione qual foi o Laboratório utilizado para a compra:

Obs: Se o Laboratório não constar na lista, será preciso enviar um e-mail para: 
informatica@agrodefesa.go.gov.br informando o CNPJ do Laboratório, Nome da Empresa, Estado e 
Município. Após o e-mail será cadastrado o novo laboratório.

Informe a Partida, que se refere ao lote da vacina, informação esta que consta na nota fiscal e também 
informe a Validade.

É obrigatório informar a quantidade de Doses que foram compradas. Após os dados preenchidos clique em
Confirmar.

mailto:informatica@agrodefesa.go.gov.br
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                          5° Passo -  Vacinação de Antirrábica: 

Na tela de antirrábica o sistema já traz automaticamente o saldo de animais que foram digitados 
anteriormente na tela de Aftosa, confirme os dados e em seguida clique em Próximo.

                            6° Passo -  Saldos Outras Espécies:

Essa tela se refere a outras espécies no sistema como: Equídeos, Suídeos, Caprinos, Ovinos, Aves e 
Animais Aquáticos

Caso haja animais para lançamento, role a tela para baixo e o sistema irá mostrar o saldo atual que há na 
propriedade e logo mais abaixo um outro campo para informar a quantidade de animais a serem vacinados,
conforme espécie e raça.
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Após todos os dados informados, basta apenas clicar em Concluir, que a confirmação do registro 
de vacina será exibido na tela.

O sistema irá dar a opção de visualizar o registro no SIDAGO, como também imprimir em PDF.
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                           7ª  Passo - Impressão da Vacina:
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                                                        7.3   Retificação de Vacinação

Caso a primeira declaração tenha sido preenchida com algum erro, a mesma poderá
ser corrigida(retificada), desde que não tenha ocorrido nenhuma movimentação ou
alteração de saldo após o lançamento da primeira declaração. A retificação também
só poderá ser lançada nos períodos de campanha de Febre Aftosa/Antirrábica.

Para lançamento da retificação, acesse a declaração já lançada em Defesa Animal
> Etapa Atual Declaração e clique no ícone de Retificar, que é mostrado com um
desenho de uma bandeira. 

Visualize a figura abaixo:
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8. Trânsito Animal

Qualquer trânsito animal necessita da emissão da Guia de Trânsito Animal – GTA. 
Na página inicial do sistema SIDAGO, clique no menu “Defesa Animal-
>Documentos->GTA”, conforme destacado:

8.1. Emissão de GTA

Clique no botão vermelho destacado para emitir uma nova GTA:



30Núcleo de TI Revisão 01/03/2018

Ao clicar no botão incluir, abrirá a tela com os 5 passos a seguir conforme imagem:

Passo 1: Escolher a especie animal e a origem da GTA:
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Passo 2 : Escolher a quantidade, idade e sexo dos animais transitados



34Núcleo de TI Revisão 01/03/2018

Passo 3: Escolha do destino, finalidade, transporte e observações
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Passo 4: Preenchimento dos Exames, Validade e Escolha da DARE para pagar o 
documento.
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Obs1: o DARE pode ser gerado automaticamente ou informado manualmente.
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 Se optar  por informar manualmente,  deve se inserir  um DARE que esteja
pago e possua valor remanescente, no CPF/CNPJ da Origem ou Destino (ou
da Integradora/Aglomeração se o emissor for um RT)

 Se optar por gerar um DARE automaticamente, o sistema irá gerar um DARE
no valor exato da GTA. E esta GTA será um rascunho, cuja a transferência do
saldo dos  animais  e  a  impressão  do  documento  só  será  liberada após  a
compensação do pagamento desta DARE, que demora aproximadamente 15
minutos.

Obs2: Não será possível gerar um novo dare automaticamente se o mesmo produtor
possuir outro rascunho de GTA. Ai neste caso, se a movimentação não ocorrer, o
rascunho da GTA deve ser cancelado, localizando este documento no menu GTA.

Obs3: Para maiores informações das regras de preenchimento da GTA, acesse o site do 
Ministério da Agricultura:
http://www.agricultura.gov.br/animal/mercado-interno/transito

8.2.Emisão da NFe

Após a emissão da GTA, caso queira gerar uma Nota Fiscal vinculada, basta 
clicar no botão “Emitir Nfe”,conforme abaixo:

Obs: A NFe apenas poderá ser gerada através do Sistema SIDAGO caso:
 O Destinatário da GTA seja de Goiás;
 A NFe seja isenta de cobrança;

Então, o sistema sistema abrirá em uma outra janela a tela abaixo. Confira o
numero da GTA e clique no botão “Prosseguir com a Emissão”

Para cada faixa etária (idade e sexo) presente na GTA, haverá uma linha como a
destacada abaixo. No exemplo a GTA foi emitida para 18 Femeas de + 36 meses.
Então clicar na Faixa etária destacada conforme abaixo.
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Após isso, identificar a raça dos animais daquela faixa etária. No exemplo 
abaixo, os 18 animais foram foram especificados em duas raças diferentes.

Se não souber a raça, escolher a opção “Gado Bovino” genérico.

Repita o procedimento para as demais faixas etárias, se houver.

Depois clique em “Prosseguir Passo 2”, conforme abaixo:
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Então efetuar o preenchimento das demais informações relativas a Nota
Fiscal. As informações que contém o * (asterisco) são de preenchimento 
obrigatório.

Após o preeenchimento das informações, clicar em “Prosseguir Passo 3”
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Após isso, a NFe poderá ser impressa, conforme abaixo.

8.3. Consulta de Relatório de Movimentação de Rebanho

Para visualizar o relatório de movimentação de rebanho, acesse o menu “Defesa 
Sanitária Animal->Relatóri->Relatório de Movimentação”:
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Será solicitado ao usuário que selecione o produtor, sua propriedade, o intervalo de 
data escolhido

Será então exibido o relatório.
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9. Abertura de Chamado

Em  caso  de  qualquer  problema,  dúvida  ou  necessidade  quanto  a  utilização  do
sistema, é possível, no próprio sistema, abrir  um chamado solicitando auxílio. Os
chamados entrarão em nossa fila de espera para que um técnico capacitado (de
acordo com o problema relatado) faça o devido atendimento.

9.1. Menu de Acesso

Para abertura de chamado, acesse a página inicial do sistema, clique no menu 
“Chamado”.

Posteriormente, clique em “Abrir Chamado”:

Clique  no  botão  “Incluir”  +  no  canto  superior  direito  da  página,  para  iniciar  a
abertura de um novo chamado:
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9.2. Abrindo Chamado

O sistema exibirá um formulário conforme abaixo para que seja descrito o problema 
relacionado. Preencha as informações, e clique em “Salvar”:
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9.3. Acompanhando Chamado

No mesmo menu de abertura dos chamados, pode ser feito o acompanhamento dos
chamados já abertos, conforme abaixo:

Aqueles chamados que estiverem em situação “Sem Adoção” (cor vermelha) ainda
não foram analisados por  nossa equipe. Quando chamado estiver  “Adotado pelo
técnico” (cor amarela), sinalizará que já estamos trabalhando na solução do mesmo.
Já a situação “Resolvido pelo técnico” (cor verde) referencia que o chamado já foi
solucionado.
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Ao clicar no botão “lupa”,  o  sistema dá mais detalhes sobre o andamento deste
chamado:
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9.4. Atualizando Chamado

Caso deseje fazer alguma alteração, basta clicar em “Atualizar”

A seguinte janela irá  abrir,  No campo descrição preencha as alterações que
deseja fazer, ou inclua uma nova informação. Já em “Escolher Arquivo” adicione
ou não um novo anexo. Após clique em Confirmar.
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10. Controle de Benzoato

10.1 Pedido de Habilitação Emergencial

Para inserir um pedido de habilitação emergencial, basta seguir os seguintes 
passos.
No menu “Início” localizar o modulo “Defesa Sanitária Vegetal”
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Logo após localize o modulo “Controle de Benzoato”

A seguinte Tela irá  abrir  ,  todos os seus pedidos anteriormente efetuados serão
listados. Para incluir um novo basta clicar em “Incluir “ no canto superior direito do
seu monitor.
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Na tela a seguir, preencha todos os campos obrigatorios e clique em “Salvar”
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Após realizado o Pedido , o RT de sua propriedades irá informar a comunicação da
praga no sistema (se houver a manifestação da praga). Feita a manifestação do RT,
um Fiscal agropecuario poderá Homologar ou Recusar o seu pedido Emergencial.

11. Solicitação de ATV / PTV

11.1 Menu de Acesso

Na página inicial do sistema, clique no menu “Defesa Sanitária Vegetal”,
conforme destacado:

Posteriormente, clique em “ATV/PTV”
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Por fim, clique no botão “ ”, no canto superior da página, para dar inicio ao
cadastro:
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11.2 Realizando Solicitação da ATV/ PTV

Preencher as informações da Solicitação para ATV/PTV, conforme consta o
formulário abaixo. Posteriormente a isto, clicar em Salvar:
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Obs: Para realizar a solicitação da ATV/PTV é necessário ter uma DARE paga. A 
DARE deve ser paga ao menos um(1) dia útil antes da emissão e ser emitida para o
serviço adequado PTV/ATV.
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Obs2: Após realizar a solicitação, aguardar para que um fiscal homologue o pedido.
Se homologado, o documento poderá ser impresso. Se não homologado, uma nova
solicitação deve ser feita, levando em consideração as observações apontadas pelo
fiscal.

12. Informações

Estamos à disposição para esclarecimentos no telefone ou e-mail:

(62) 3201 – 3552
informatica@agrodefesa.go.gov.br
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