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1. Pré-Cadastro SICAN
Para iniciar o cadastro no SICAN, acesse:
www.conab.gov.br, clique em:
• Produtos e Serviços
o Carta de Serviços ao Cidadão
Cadastro de Produtor Rural e Demais Agentes
Acessar o Sistema

Clique aqui para
iniciar seu
cadastramento

Inicialmente você deve preencher as informações abaixo:
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Preencha todas as informações, pois são todas obrigatórias.
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1 – Após o preenchimento de todos os campos, ao clicar no botão Confirmar, o sistema
enviará uma mensagem com o título “SICAN/Conab - Confirmação de Cadastro de
Usuário” para o e-mail informado, como mostrado abaixo:

Clique aqui para confirmar o
seu Pré-cadastro

Ao visualizar a mensagem no e-mail, clique em Acessar o sistema para validar o précadastro.
O sistema apresentará a seguinte página:

Mensagem de ativação de
cadastro

O código de segurança deve ser
preenchido no campo ao lado

Preencha os campos acima com o CNPJ e a senha informados anteriormente no précadastro.
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2. Preenchimento do cadastro
Após a validação e autenticação como usuário do SICAN, o sistema apresenta a página
inicial do sistema com algumas informações importantes:
• Texto retirado do Código Penal Brasileiro referente ao fornecimento de informações
falsas;
• “Lista dos CNPJs da Empresa” que apresenta a relação de todas as filiais da
empresa.

Essa mensagem permanecerá até que
todos os dados obrigatórios sejam
preenchidos e o cadastro tenha sido
finalizado

Clique aqui para iniciar
o preenchimento do
cadastro

Clique em “Cadastrar Novo” e efetue o cadastro completo das informações necessárias para
a participação dos programas e operações da Conab.
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3. Novo Cadastro
Ao selecionar a opção “Cadastrar Novo”, será apresentada a seguinte página:

Dados
cadastrais
básicos

Lista de
Sócios/Dirigentes

Informações
sobre
endereço

Informações
bancárias

As informações desta página só estarão salvas quando o botão confirmar for acionado.
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3.1. Dados do Cadastro
Este conjunto de informações refere-se a documentação básica que o agente deve prestar.

Informe qual o tipo de agente
você é

Tipo de agente: O tipo de agente informado indica quais operações você irá realizar junto a
Conab bem como quais informações você deverá preencher neste cadastro.
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Para o tipo de agente “Associação” os dados cadastrais terão a seguinte aparência:

Os campos marcados com * são de preenchimento obrigatório.
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3.2. Informações de sócios e dirigentes
Ao preencher o cadastro é obrigatório informar ao menos um sócio dirigente.

1

2

3
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1 – Informe o CPF ou CNPJ do sócio/dirigente a ser adicionado e depois clique em
“Consultar”;
2 – Caso o sócio/dirigente já esteja cadastrado o nome dele será apresentado aqui, do
contrário, caso a pessoa ainda não tenha sido cadastrada será apresentada uma mensagem
perguntando “CPF/CNPJ não encontrado! Deseja cadastrá-lo agora?”, se a mensagem for
confirmada, uma página para o cadastramento desse sócio/dirigente será exibida;
3 – Informar o cargo ocupado pelo dirigente.
4 – Clique aqui para adicionar o sócio ou dirigente à lista.
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3.3. Informações sobre endereço
Deve ser informado o endereço onde a associação exerce suas atividades e o endereço para
onde a Conab enviará correspondências. Conforme a operação, o endereço (e as respectivas
atividades exercidas neles) servirá para habilitar sua participação em operações com a
Conab, portanto é fundamental seu correto preenchimento.

Para incluir um
endereço, clique aqui!

Clique aqui para selecionar ou
informar o endereço para
correspondências

Após informar os
dados bancários,
clique aqui para
inseri-los na lista.

Importante: Pessoas jurídicas só podem informar um único endereço por CNPJ, contudo, é
possível informar um outro endereço para o recebimento de correspondências.
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3.3.1. Novo endereço
Clique em “Novo Endereço” para cadastrar os endereços onde as atividades de produtor
rural são exercidas.
O sistema apresentará a seguinte página:

2
1

3

5
4
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1 – Caso o endereço que está sendo cadastrado não tiver um CEP, coloque o CEP geral do
município onde ele se encontra.
2 – Informe um CEP válido e acione o botão “Buscar dados do CEP”, os campos “UF”,
“Município”, “Logradouro” e “Bairro” serão preenchidos automaticamente.
3 – Como o título da coluna diz, o CNAE é a Classificação Nacional de Atividades
Econômicas. Deve ser informado o CNAE que representa o objetivo da associação. Ex.:
Caso seja uma associação de produtores de leite o CNAE é o “0151-2/02 CRIAÇÃO DE
BOVINOS PARA LEITE”, caso a associação não seja especifica para um produto deve-se
informar os principais CNAEs dos associados.
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4 – Ao digitar sua atividade o sistema irá fornecer o auxílio necessário para que você possa
preencher corretamente este campo. É possível digitar, por exemplo, a palavra “boi” e o
sistema lhe fornecerá uma lista de CNAE’s relacionados, tais como criação de gado de
corte.
5 – Após selecionar o CNAE, relativo à atividade que deseja cadastrar, clique no botão “+”
para inserir o CNAE na lista. É possível inserir vários CNAE’s para um mesmo endereço.
Quando houver mais de um CNAE relacionado ao endereço, um deles deverá ser indicado
como o CNAE principal.
6 – Acione o botão confirmar para “gravar” as informações do endereço.

12

3.3.2. Endereço de correspondências
É o endereço de recebimento das informações e comunicados enviados pela Conab. Este
endereço não precisa estar relacionado a um CNAE, podendo ser o endereço de uma casa
na cidade ou uma caixa postal.

1

2

1 – Caso esta opção seja selecionada o endereço cadastrado anteriormente, em “Dados de
Endereço”, será apresentado e usado como endereço de correspondência. Caso contrário,
poderá ser informado um endereço completamente diferente.
2 – Bairro - Se o endereço que está sendo cadastrado for fora da cidade, o bairro deverá ser
preenchido como “Zona Rural”.
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3.4. Dados bancários
Algumas operações da Conab, como operações de leilão de frete, aquisição e subvenções,
necessitam de dados bancários para que a Conab realize os pagamentos.

2

1

1 – Selecione o nome do banco na lista;
2 – Após preencher as informações de agência e número da conta, confira atentamente e
clique no botão “+”.
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3.5. Estabelecimento Rural/Área de Exploração (Opcional)
Após a confirmação e validação dos dados cadastrais básicos será disponibilizada a aba
“Estabelecimento Rural/Área de Exploração”:

1

1 – Para inserir um novo estabelecimento rural clique em “Novo Estabelecimento”, aqui
você relacionará um endereço anteriormente informado a uma propriedade, ou área de
exploração;

15

O sistema apresenta a seguinte página:

Após preencher as informações de estabelecimento clique em “Confirmar”.

16

3.5.1. Dados básicos do estabelecimento rural/área de
exploração
Informe os dados básicos do estabelecimento ou área de exploração.

1
2

3

1 – Condição do Produtor Agricultor - Estabelece qual a relação que empresa tem com a
propriedade/Área, são elas: Arrendatário, Assentado, Comodatário, Locatário, Meeiro,
Parceiro, Posse sem título, Proprietário e Usufrutuário.
2 – Área de Exploração Agropecuária (há)1 - É a área destinada à produção propriamente
dita, excluindo reservas florestais, áreas de laser ou qualquer outras áreas que não sejam
dedicadas à agropecuária.
3 – O endereço do estabelecimento rural será sempre o endereço informado em “Dados de
Endereço”.

1

(ha) - Um hectare (conhecido também como hectômetro quadrado [hm²]), representado pelo símbolo ha é
uma unidade de medida de área equivalente a 100 (cem) ares ou a 10.000 (dez mil) metros quadrados.
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3.5.2. Dados de Georreferenciamento
São informações que associam dados de endereço a coordenadas geográficas.
1
2
4
3

5

0,
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1 – Inicialmente as informações de Georreferenciamento serão preenchidas com as
coordenadas geográficas, altitude e localização no mapa da área central do município do
endereço;
2 – As informações sobre latitude, longitude e altitude podem ser informados manualmente
ou podem ser preenchidos pelo sistema, conforme o CEP do município selecionado;
3 – Selecionando a opção "Atualizar Latitude, Longitude e Altitude baseando-se no
Município do endereço" e clicando no botão atualizar, os dados de latitude, longitude e
altitude serão atualizados conforme a localização do CEP do município informado;
4 – Atualiza o mapa com as informações de latitude e longitude informadas;
5 – Indica o posicionamento das coordenadas geográficas anteriormente informadas. É
possível alterar a posição do marcador clicando sobre qualquer local do mapa. Ao alterar a
posição do marcador, as coordenadas serão atualizadas.
6 – Clicando em “Confirmar” as informações desta página serão gravadas.
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3.6. Dados de Produção (Opcional)
Em dados de produção deve ser informado o que foi produzido, conforme a atividade
econômica e o estabelecimento rural previamente informado.

2
1
3

1 – Será apresentado nesta página o estabelecimento anteriormente informado;
2 – Clique na opção “Incluir/Alterar Produção” para incluir ou alterar os dados de produção
do estabelecimento selecionado;
3 – Após informar os dados de produção clique em “Confirmar” para guardar as alterações.
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3.6.1. Informar os dados de produção
Os dados de produção deverão ser informados para cada uma das atividades econômicas
cadastradas para o estabelecimento.

1

7
2
3

4

8
5

6

12
2
3

9

5

10

7
11

8

13

1 – Informações do estabelecimento rural;
2 – Código e descrição do CNAE;
3 – Identifica se o CNAE é o principal do estabelecimento rural;
4 – O ano em que as informações foram colhidas;
5 – área em que é realizado a criação ou o plantio;
6 – Quantidade de animais, cabeças, da criação;
7 – Unidade de medida associada (vem sempre preenchida com a unidade referente ao
CNAE);
8 – Botão que apresenta, ou esconde, as informações anteriormente cadastradas para o
CNAE;
9 – Período compreendido ente o preparo do solo, plantio até a colheita;
10 – Quantidade referente à produção e vinculada à unidade de medida;
11 – Mês e ano em que foi realizado o plantio;
12 – Mês e ano em que está previsto, ou ocorreu a colheita;
13 – Botão de confirmação dos dados da tela;
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3.7. Inclusão de Associados
A associação deve informar o nome de todos seus associados ativos, e que tenham cadastro
finalizado no SICAN.

4
1
2

3
5

1 – Informar um CPF, ou CNPJ, que deseja incluir na associação;
2 – Clique em “Consultar”, se o CPF/CNPJ estiver cadastrado no SICAN o nome/razão
social será apresentado na coluna “Nome”;
3 –Apresenta a situação do cadastro do associado informado, caso o cadastro esteja
finalizado (Concluído) será mostrado “SIM”;
4 – Após realizar uma consulta, quando houver um resultado válido, será exibido um botão
“+” clique sobre ele para incluir o associado na lista;
5 – Ao terminar de incluir os associados clique em “Confirmar”. Obs.: Não é necessário
incluir todos os associados de uma única vez, é obrigatório incluir neste momento ao menos
um para que o cadastro seja finalizado, os outros associados podem ser inseridos quando
for mais oportuno.
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4. Visualização dos dados do cadastro
Permite a visualização de todas as informações prestadas no cadastro, além de possibilitar a
sua impressão.

1

3
2

1 – Clique em para exibir o detalhamento das informações da linha selecionada;
2 – Para finalizar o preenchimento do cadastro clique em “Concluir Cadastro”. Será feita a
validação das informações prestadas e, caso tudo esteja certo, a situação do cadastro será
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passada para “Cadastro Finalizado” e a associação já poderá participar de programas e
realizar de operações com a Conab.
3 – Clique em “Imprimir Cadastro” para imprimir as informações apresentadas acima.
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