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ABRANGÊNCIA DA EMATER/RS-ASCAR

Especificação 2015

Municípios no Estado 497

Unidades Operativas 494

Unidades de Classificação – credenciadas 
pelos MAPA

31

Unidades de Fronteira 12

Núcleo de Certificação de Produtos 1

Laboratórios de Análises Físico-Química 
de Certificação

1

Escritórios Regionais 12

Escritório Central 1

Centros de Formação 8

Unidades de Cooperativismo 7

3



ATENDIMENTO DE 226,3 MIL 
FAMÍLIAS (2014)

CORPO FUNCIONAL DE 2.544 
FUNCIONÁRIOS (2014)
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Sistemas de Informações, 
Acompanhamento e Controle

Gerência de Planejamento

Núcleo de Informações e Análises 

Junho  2015
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Sistemas informatizados que, usados como 

Ferramentas de Gestão, permitem a obtenção de 

informações e dados primários importantes  para 

análises da conjuntura, estudo do perfil 

tecnológico utilizado nas culturas e na construção 

de cenários e políticas públicas.
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Quem utiliza os dados além da Emater:

� Ministério da Agricultura e Pecuária
� Ministério do Desenvolvimento Agrário
� IBGE
� CONAB
� EMBRAPA
� Fundação Getúlio Vargas
� Sec. Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo
� Sec. Agricultura
� Sec. Planejamento
� Sec. Fazenda
� Empresas privadas de consultoria nacionais e estrangeiras
� Imprensa local, nacional e estrangeira
� Entidades internacionais (USDA, INIA, INTA)
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NA INTRANET
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INTENÇÃO DE PLANTIO

• Informações referentes a 
expectativa de plantio dos 
principais grãos do Estado.

• O período de postagem dos 
dados é definido de acordo
com a cultura.

• Informações oriundas de reuniões com 
produtores e entidades parceiras para 
estimar a área.

• Registro em sistema na intranet.

• Todos os EM onde a cultura 
tem importância econômica 
e/ou social.

O QUE QUANDO COMO AMOSTRA
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IPAN QUINZENAL

• Informações quinzenais sobre 
o desenvolvimento das 
principais lavouras de grãos.

• Todo o dia 8 e 23 de cada 
mês.

• Contato com produtores e parceiros 
para coleta de informações.

• Registro em sistema na intranet.

• Todos os EM onde a cultura 
tem importância econômica 
e/ou social.

O QUE QUANDO COMO AMOSTRA
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IPAN ANUAL

• Informações anuais sobre a 
tecnologia utilizada nas 
principais culturas de grãos.

• Culturas de verão – agosto.
• Culturas de inverno – janeiro 

• Contato com produtores e parceiros para 
coleta de informações.

• Registro em sistema na intranet.

• Todos os EM onde a cultura 
tem importância econômica 
e/ou social.

O QUE QUANDO COMO AMOSTRA
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SISPREÇOS MENSAL – RECEBIDOS

• Informações  sobre preços 
recebidos pela produção (grãos, 
carne, leite, frutas...)

• Encaminhamento das 
informações até o dia 20 de 
cada mês.

• Pesquisa de no mínimo 3 produtores e 
empresas.

• Encaminhamento via sistema Intranet 
(Sispreços).

• Amostra definida de 
acordo com a 
importância econômica
e/ou social da cultura no 
município

O QUE QUANDO COMO AMOSTRA
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SISPREÇOS MENSAL – PAGOS

• Informações  mensais de preços 
pagos pelos insumos utilizados 
na produção agrícola.

• Encaminhamento das 
informações até o dia 20 de 
cada mês.

• Pesquisa de no mínimo 3 produtores e 
empresas.

• Encaminhamento via sistema Intranet 
(Sispreços).

• Amostra definida de 
acordo com a 
importância econômica
e/ou social da cultura no 
município

O QUE QUANDO COMO AMOSTRA
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PREÇOS DE TERRAS

• Informações do preço do hectare de 
terra em suas diversas formas, 
como terra nua, arrendamento, etc.

• Semestralmente em julho e 
janeiro.

• Pesquisa de no mínimo 3 produtores 
e empresas.

• Encaminhamento via sistema Intranet 
(Sispreços).

• Amostra definida de 
acordo com as
características regionais.

O QUE QUANDO COMO AMOSTRA
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PREÇOS SEMANAIS – RECEBIDOS

• Informações sobre preços dos 
principais grãos e pecuária no 
Estado.

• Semanalmente.
• Envio da informação até 

quarta -12h.

• Pesquisa de no mínimo 3 produtores e 
empresas.

• Encaminhamento via sistema Intranet 
(Sispreços).

• Amostra definida de 
acordo com a importância 
econômica e/ou social da 
cultura no município

O QUE QUANDO COMO AMOSTRA
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ACOMPANHAMENTO PLUVIOMÉTRICO

• Informação referente ao regime 
pluviométrico da semana.

• Semanal.
• Coleta com pluviômetro próprio ou 

consulta a parceiros.
• Registro em sistema na intranet

• Todos os EM.

O QUE QUANDO COMO AMOSTRA
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LEVANTAMENTO DE PERDAS – SISPERDAS

• Levantamento de perdas por 
eventos climáticos eventuais.

• De acordo com a 
ocorrência.

• Levantamento de perdas direto 
no campo.

• Registro em sistema na intranet.

• Amostra definida de acordo com a 
ocorrência.

O QUE QUANDO COMO AMOSTRA
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SUPER

• Sistema de busca de 
informações.

• Atualização é feita pelo 
Escritório Central – GPL.

• Consulta a diversos sistemas da 
Instituição e sites externos.

• Disponível a todos os 
funcionários as Instituição.

O QUE QUANDO COMO AMOSTRA
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SISPLAN

• Informações gerais das 
atividades técnicas e sociais 
desenvolvidas no campo.

• Diariamente.
• Registro das ações desenvolvidas 

no campo.
• Todos os Escritórios 

Municipais.

O QUE QUANDO COMO AMOSTRA
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- CADASTRO DE PÚBLICO
- PLANEJAMENTO
- ACOMPANHAMENTO



INFORMATIVO CONJUNTURAL

• Informações conjunturais 
das principais culturas e 
da pecuária do município.

• Remete informações aos ESREG 
entre sexta e segunda-feira.

• Coleta informações da agropecuária, como fases da 
cultura, seu desenvolvimento e comercialização etc.

• Repassa via Internet ao ESREG.

• Definida pelo 
ESREG

O QUE QUANDO COMO AMOSTRA
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OBRIGADO !

EMATER/RS-ASCAR
www.emater.tche.br
Gerência de Planejamento
(gpl@emater.tche.br)
Núcleo de Informações e Análise
Renan Corá de Lima ( rivac@emater.tche.br ) 
Ricardo Machado Barbosa (rbarbosa@emater.tche.br)
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