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Plano Verão

Conjunto de ações do Governo do Estado, por meio do Sistema

 SEPROR, para ofertar alternativas ao retorno de atividade econômicas dos 

Agricultores Familiares e demais produtores rurais do Estado do Amazonas, 

baseado principalmente em programas de fomento e assistência técnica.

Serão efetivadas ações e  medidas  administrativas para o acesso 

a programas centrais, em destaque ao Programa de  Correção de 

Solos – PRÓCALCÁRIO,  Programa  de  Mecanização  Agrícola – 

PRÓMECANIZAÇÃO, Programa de Intervenção em Áreas Intrafegáveis 

– S.O.S Vicinais e o acesso a tecnologias em atividades prioritárias pela 

Assistência Técnica – ATER.

Serão realizados processos de divulgação das ações, por meio de 

mobilizações (alinhamentos, reuniões e demais alternativas), com vistas a 

um amplo acesso de informações e instrumentos a serem ofertados, para 

o alcance do objetivo nos 62 (sessenta e dois) municípios do estado do 

Amazonas. 

O período estabelecido compreende o do verão amazônico, observando 

que ocorre o principal momento de planejamento e preparo de área para 

a implementação de atividades econômicas dos empreendedores das 

áreas rurais. 



O calendário de efetivação do referido plano contará com:
• Alinhamento dos prestadores de serviços (mecanização), e

     fornecedores de insumos (calcário);

• Levantamento e avaliações da trafegabilidade;

• Alinhamento técnico com as equipes nos municípios;

• Reuniões com lideranças locais;

• Estabelecimento de metas.

O Governo do Estado terá aplicação direta de aproximadamente 
R$ 34 milhões  para a execução, além de um montante indireto de equipe, 

estrutura, equipamentos e veículos. 

Desta forma, estaremos efetivando um esforço Institucional para contribuir 

com a permanência do homem no campo e assim oportunizando de 

forma justa, saudável e economicamente sustentável.



PromecanizaçãoPromecanização

R$ 8,83 MILHÕES
* Valores estimandos sujeitos a alteração!



Promecanização

O Programa de Mecanização Agrícola - PROMECANIZAÇÃO foi 
criado por meio do Decreto nº 36.171 de 26 de agosto de 2015.
No momento , é considerado uma das artérias do desenvolvimento 
regional, com tecnologia e raciocionalidade no aproveitamento do 
solo. 
Ele é uma linha de crédito subvencionada pelo Governo do Estado, 
através da Secretaria de Estado de Produção Rural (SEPROR), ou seja, 
o produtor paga uma parte e o governo estadual paga o restante. 
O produtor beneficiado receberá uma subvenção econômica 
de 85%, sobre o valor do crédito concedido, como bônus de 
adimplência, desde que apresente assiduidade no pagamento. Isso 
significa que o produtor só vai pagar 15% do que financiou. 
O Programa é destinado a produtores rurais e agricultores familiares, 
para incentivar a mecanização de áreas degradadas e promover o 
aumento da produção nas atividades de mandiocultura, fruticultura, 
culturas alimentares, culturas industriais, pecuária de corte e pecuária 
de leite.



• Conceder financiamento para mecanizar áreas no Estado do Amazonas;

• Fomentar o desenvolvimento do agronegócio de floresta, a partir da 
agricultura familiar;

• Aumentar a produtividade agrícola;

• Incentivar a adoção de técnicas e tecnologias de produção de baixo 
impacto ambiental;

• Aumentar a produção do Estado sem a necessidade de novos 
desmatamentos;

• Maior rendimento e humanização da mão-de-obra no processo de 
preparo de área;

• Conceder financiamento para o desenvolvimento das atividades 
agropecuárias.

OBJETIVOS DO PROGRAMA

ORGÃOS ENVOLVIDOS

Repasse de recursos para financiamento aos produtores rurais, taxa de 
assistência técnica e taxa de administração.

Liberação de recursos para os prestadores de serviços (que executam 
as operações de mecanização).

Assistência técnica aos produtores rurais.

SEPROR – COORDENAÇÃO DO PROGRAMA

AFEAM (AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS)

IDAM (INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E 
FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS)



SELEÇÃO

O IDAM fará a seleção dos produtores a serem beneficiados e o 
cadastramento dos prestadores de serviços.
Prestador de serviço: pessoa física ou jurídica possuidora de 
máquinas agrícolas que executará a mecanização das aéreas.

Para fins de CADASTRAMENTO, os interessados deverão apresentar a 
documentação abaixo relacionada, original ou cópia devidamente 
autenticada;



PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA

a) Cédula de Identidade - RG; a) Cópia do ato constitutivo com suas 
alterações ou consolidado;

b) Cadastro de Pessoa Física -CPF; b) Cópia do RG e CPF do representante legal;

c) Comprovante de Inscrição no CNPJ;

d) Certidão de regularidade com as fazendas 
municipal, estadual e federal;

e) Certidão de quitação de débito junto 
ao INSS e FGTS.

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
(CNDT), conforme ART.29 Inc. 5 da 
Lei Nº 8.666/93.

g) Apresentar Responsável Técnico -RT, mecanização 
agrícola; com competência profissional na área de 
mecanização agrícola, de posse da ART
da atividade.

OBS: A ART define para os efeitos legais, os respon-
sáveis técnicos pelos serviços de engenharia e 
agronomia. Sua obrigatoriedade é amparada pela 
Lei Federal no. 6.496/77 que, em seu art. 1º., 
determina: " Todo contrato escrito ou verbal, para 
execução de obra ou prestação de quaisquer 
serviços referentes a engenharia e agronomia ficará 
sujeito à ART.

e) Preenchimento completo das fichas de  
Cadastramento, conforme modelos apresenta-
dos pelo IDAM.

d) Apresentar Responsável Técnico - com 
competência profissional na área RT, mecaniza-
ção agrícola, de posse da ART de da atividade.

c) Certidão de regularidade com as fazendas  
federal, estadual e municipal;

h) Preenchimento completo das fichas de  
cadastramento, conforme modelos apresenta-
dos pelo IDAM.

CADASTRAMENTO



Limites de financiamento 

• Agricultura - até 15 hectares:
Trator de esteira -até 150 horas (10h /ha); 
Trator de pneu - até 165 horas (11h,/ha);
• Pecuária - até 25 hectares:
Trator de esteira -até 150 horas (6h/ha);
 Trator de pneu - até 225horas (9h/ha).

Valores:
• Hora/máquina trator de esteira: até 
R$ 450;
• Hora/máquina trator de pneu com 

Implementos:  até R$ 200.

Prazos:
Carência: até 48 (quarenta e oito) meses; 
Amortização: até 96 (noventa e seis) 
meses; 
Prazo total: até 144 (cento e quarenta e 
quatro) meses. 

Inadimplência:  
O financiado que inadimplir com os 
pagamentos, além da perda do Bônus 
de adimplência, ficará sujeito a:
•  Mora de 1% a.a.;
•  Multa de 2%.



DISPONIBILIDADE  

Para participar do programa, o agricultor deve 
ter disponível área de capoeira, área degradada 
ou área de recuperação de pastagem para a 
mecanização. 
O programa não realiza desmatamento de mata 
primária. 

Antes de começarmos precisamos ter alguns 
 cuidados na escolha da área a ser mecanizada.  
A avaliação da área, para saber se é adequada para 
a mecanização, deve considerar a combinação das 
condições físicas do solo, da cobertura vegetal e da 
cultura a ser implantada.

ESCOLHA DE ÁREA 



PROCALCÁRIO PROCALCÁRIO 

R$ 5,18 MILHÕES
* Valores estimandos sujeitos a alteração!



CALCÁRIO

O produtor já deve ter o calcário nesta etapa para não atrasar as 
operações seguintes. 
Se não tiver recursos próprios para adquirir o calcário, o produtor 
pode pedir a participação no Programa de Incentivo ao Uso do 
Calcário na Correção de Solos (PROCALCÁRIO) no momento da 
elaboração do projeto de mecanização.

No Programa de Incentivo ao Uso do Calcário na Correção do 
Solo - PROCALCÁRIO (Lei nº 29.003/2004, Decreto nº 36.517/2015) o 
Governo viabilizou uma linha de subvenção de 50% do preço (na 
compra) do calcário dolomítico. No Amazonas, não basta apenas 
mecanizar o solo, é preciso corrigir com calcário, porque a maioria 
dos nossos solos são ácidos (pH baixo), o que dificulta a absorção 
dos nutrientes que estão disponíveis no solo, pelas raízes. 
A incorporação do calcário no solo, a calagem, é uma das práticas 
que mais contribui para o aumento da eficiência dos adubos 
e, consequentemente, da produtividade e da rentabilidade 
agropecuária. 

LEMBRE-SE: 
O produtor poderá adquirir no máximo até 100 toneladas de calcário, 
desde de que responsável técnico do IDAM possa atestar a necessidade 
de aplicação.

PROCALCÁRIO



PROCALCÁRIO 

• Fornece Cálcio e Magnésio como nutrientes;

• Eleva o pH para valores maiores, diminuindo a acidez do solo;

• Diminui ou elimina os efeitos tóxicos no solo;

• Aumenta a disponibilidade dos nutrientes no solo;

• Aumenta a eficiência dos fertilizantes;

• Aumenta a atividade microbiana, que é bom para as plantas;

• Aumenta a produtividade das culturas.

• Melhora as propriedades físicas do solo, proporcionando melhor 
aeração, circulação de água, favorecendo o desenvolvimento das 
rafzes;

BENEFÍCIOS DA CALAGEM

ÉPOCA E MODO DE APLICAÇÃO

A calagem pode ser feita 
em qualquer época do ano, 

o Ideal é a aplicação do 
calcário pelo menos 60 dias 

antes do plantio.

O calcário deve ser 
incorporado a maior 

profundidade 
permitindo o melhor 
contato do corretivo 

com o solo.

O calcário deve ser 
espalhado o mais 

uniformemente 
possível.

ÉPOCA DE APLICAÇÃO DISTRIBUIÇÃO INCORPORAÇÃO

LEMBRE-SE

No PROCALCÁRIO caso não seja possível realizar a análise de solo, recomenda-se aplicar 2 
toneladas de calcário por hectare para pastagens e mandiocultura; e 3 toneladas por hectare para 
as demais culturas agrícolas.

No caso de não possível aplicar o calcário com antecedência necesssária, pode-se utilizar produtos 
com maior Poder Real de Neutralização Total (PRNT).

No PROCALCÁRIO, a recomendação mínima do PRNT é de 80%.

Recomenda-se a análise de solo para verificar a quantidade necessária de calcário a ser aplicado 
por hectare.



R$ 20 MILHÕES
* Valores estimandos sujeitos a alteração!



S O S VICINAIS

A maioria das comunidades rurais do Estado do Amazonas está 
interligada por malhas de estradas vicinais em situação precária 
e deficiente, que devido a fatores climáticos apresentam pontos 
críticos que dificultam o escoamento da produção agrícola e limitam 
o acesso dos agricultores aos serviços sociais básicos de saúde e 
educação. O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de 
Estado de Produção Rural (Sepror), preocupado em melhorar as 
condições de trafegabilidade das vicinais, criou o Programa “S.O.S 
Vicinais”, que executa serviços de manuteção e recuperação
 de trechos de vicinais no perímetro rural de Manaus, programa
 que será expandido para outras áreas rurais do Estado.

O “S.O.S Vicinais” realiza os seguintes serviços: terraplenagem, 
limpeza nas laterais, remoção de material imprestável, escavação 
e carga de material, compactação de aterro, regularização do 
sub-leito, sub-base e base, a fim de mantê-las em boas condições 
de acesso, durante todo o ano, assegurando o escoamento da 
produção e comercialização dos produtos, com inclusão social e 
geração de renda no meio rural. Os critérios de seleção de vicinais 
para o acesso ao  programa serão os seguintes:



S O S VICINAIS

1.   Produção agrícola relevante;
2.  Número de agricultores;
3.  Existência de infraestrutura social básica (Unidades Básicas de 
Saúde, Escolas) e outros considerados relevantes.

As ações de recuperação de trechos serão prioritárias em vicinais que 
sofrerem ações de agentes externos como precipitações pluviais 
atípicas, alagações, desmoronamentos de taludes, rompimento de 
bueiros. Portanto, o Governo do Estado, preocupado com o Setor 
Primário visa por meio do “S.O.S Vicinais” melhorar a vida do homem 
do campo.



PLANO


