
Explicando a Instrução Normativa 
SEAPDR nº 40/2021 

Estabelece a obrigatoriedade da inserção da coordenada 
geográfica da propriedade na receita agronômica no Estado 

do Rio Grande do Sul. 



Quando entra em Vigor: 60 dias da publicação – 11 de 
Novembro de 2021. 

É para todos os agrotóxicos? Sim, toda receita 
agronômica emitida a partir do dia 11 de Novembro. 



Como é a coordenada geográfica que devo informar? 
 
Art. 2º § 3º As coordenadas geográficas devem ser informadas no formato decimal, com 
seis casas depois da vírgula, de forma que a coordenada geográfica seja inserida com os 
oito dígitos, no seguinte layout padrão: -XX.XXXXXX; -XX.XXXXXX, longitude e latitude, 
respectivamente.  

-30.056701  S    -51.221749 W 
 
  

Errata a ser publicada para 
definir Latitude e longitude, 
respectivamente. 
Pode ser (W) West ou Oeste  
(O) 



Como é a coordenada geográfica que devo informar? 
§ 2º As leituras das coordenadas geográficas, latitude e longitude, deverão 
ser realizadas no Sistema Geodésico Brasileiro em vigor. Caso não seja 
possível a leitura no sistema geodésico brasileiro, o sistema adotado para 
a leitura deverá ser indicado junto com as coordenadas geográficas . 

Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas 
 SIRGAS 200 

O SIRGAS é o sistema oficial definido pela IBGE. 



Meu aplicativo não tem o SIRGAS, como fazer? 

Caso não seja possível a 
leitura no sistema geodésico 
brasileiro, o sistema adotado 
para a leitura deverá ser 
indicado junto com as 
coordenadas geográficas . 



Onde indico a coordenada geográfica? 

Indica no campo 
“localização” 



Propriedade rural com sede 

coordenadas geográficas de referência 
da propriedade para a qual o produto agrotóxico será 

recomendado. 

Utilizar a Coordenada da sede da propriedade ou outro 
ponto que identifique o local de produção/lavoura. 



Propriedade rural sem sede 

Geralmente áreas de lavouras arrendadas, onde não há 
uma sede física da propriedade rural. Neste caso 

devem ser informadas as coordenadas geográficas da 
área de cultivo. 



Receita na venda futura 

Receita 
Agronômica 
emitida antes de 
11 de novembro 
de 2021 

Receita Agronômica 
emitida após 11 de 
Novembro de 2021 

Coordenadas 
Geográficas 
na receita 
agronômica 

Não Sim 



Dúvidas 
E-mail: insumos@agricultura.rs.gov.br  

Telefone: 51 3288-6296 
51 3288-6298 

mailto:insumos@agricultura.rs.gov.br

