
Do que trata as Instruções 
Normativas?
Das medidas fitossanitárias para controle 
da Ferrugem Asiática e do 
Bicudo-do-Algodoeiro no Estado de Mato 
Grosso respectivamente. 

Qual o objetivo? 
Estabelecer normas para o controle da 
Ferrugem Asiática e do 
Bicudo-do-Algodoeiro no estado de Mato 
Grosso.

Do Cadastro das 
Propriedades
O cadastro ou a atualização do cadastro 
das propriedades com plantio de soja e 
algodão no estado de Mato Grosso deverá 
ser realizado anualmente através de 

sistema eletrônico disponibilizado pelo 
INDEA-MT.

Onde cadastrar ou atualizar o 
cadastro?
No sistema eletrônico SISDEV (Sistema de 
Defesa Vegetal)
http://vegetal.indea.mt.gov.br/SISDEV/

Qual o prazo para o cadastro ou 
sua atualização?
• Soja – logo após o término do plantio da 
lavoura, não podendo ultrapassar 15 de 
fevereiro para as propriedades produtoras de 
Soja.
• Algodão - logo após o término do plantio 
da lavoura, não podendo ultrapassar 15 de 
março para as propriedades produtoras de 
Algodão.
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MAIS INFORMAÇÕES:

CADASTRO DAS
PROPRIEDADES DE

SOJA E ALGODÃO
INDEA-MT

A Partir da Safra 2019/2020 as propriedades que já são 
cadastradas, não precisarão mais lançar todos os dados 
novamente no SISDEV, o sistema do INDEA foi alterado 
atendendo a solicitação da FAMATO e todos os dados já 
cadastrados serão buscados automaticamente, o pro-
dutor deverá somente atualizar as informações referen-
te a data de plantio, variedades utilizadas na safra e os 
dados das sementes nos prazos estipulados para cada 
cultura, bem como informar o aumento ou redução de 
área ou qualquer outra alteração que houver em rela-
ção ao cadastro anterior.

NOVIDADE: 

SOJA - Instrução Normativa Conjunta Sedec/Indea-MT nº 002/2015. 
ALGODÃO - Instrução Normativa Conjunta Sedec/Indea-MT nº 001/2016.

PRODUTOR

Não deixe 
para última 

hora!

Realize o seu 
cadastro ou 

atualize logo 
após o término 

do plantio da sua 
lavoura. 

Fique atento 
para não perder 

o prazo.

OBSERVAÇÃO: O produtor deverá continuar fornecendo 
o croqui da lavoura com as coordenadas geográficas dos 
talhões sempre que solicitado pela fiscalização.


