Secretaria de
Produção
Rural

Governador do Estado do Amazonas
Vice-Governador do Estado do Amazonas

WILSON MIRANDA LIMA
CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA FILHO

Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO

Secretário de Estado de Produção Rural

PETRUCIO PEREIRA DE MAGALHÃES JÚNIOR

Diretor - Presidente do Instituto de
Desenvolvimento Agropecuário e Florestal
Sustentável do Estado do Amazonas – IDAM
Diretor - Presidente da Agência de Defesa
Agropecuária e Florestal do Estado do
Amazonas - ADAF
Diretora - Presidente da Agência de
Desenvolvimento Sustentável do
Amazonas - ADS

VALDENOR PONTES CARDOSO
ALEXANDRE HENRIQUE FREITAS DE ARAÚJO
MICHELLE MACEDO BESSA

Coordenadores:

ALBERTO MARTINS DE FREITAS
AIRTON JOSÉ SCHNEIDER
LEOCY CUTRIM DOS SANTOS FILHO
UBIRAJARA PEREIRA DE FARIAS JÚNIOR

Equipe técnica:

GEORGE NASCIMENTO CODÁ DOS SANTOS
LUIZ CARLOS DO HERVAL FILHO
TOMÁS IGO MUNOZ SANCHES
EDUARDO RIZZO GUIMARÃES
EDIMAR VIZOLLI
JOSÉ OSTER MACHADO
MÁRCIO PINHEIRO SILVA
ELIANE GONÇALVES CRAVEIRO
ANIERI DE MATOS ARAÚJO
ANDREA ARAÚJO DE OLIVEIRA LIBERATO
CARLOS HENRIQUE SILVA DA CONCEIÇÃO
EDSON LUNIERE PORTO
JARDEL AUGUSTO ANDRADE LUZEIRO
DIMITRI LOUZADA TORRES PORTUGAL
KEVYN SOUSA
GRAZIELLE DOMINGUES
LUIZ FERNANDO DA SILVA
RAMERSON FERREIRA
CRISTIANE DA SILVA KLEHM

Jornalista responsável:
Jornalistas colaboradoras:

Projeto gráfico e diagramação:

MAYANA TOMAZ COSTA
RENATA MAGNENTI LUCIANO SANTOS
DEYSERREEN DE SOUZA COSTA DA SILVA
ANAYRA TAVARES NEVES BENEVIDES
PAULA VIEIRA
HERBERTH DE LIMA LOPES
AYLANA DA COSTA E SILVA NORMANDO

APRESENTAÇÃO

Com o objetivo de nortear e dar transparência nas ações do Governo do Estado voltadas ao desenvolvimento do
setor primário do Amazonas, em julho de 2019, lançamos o Plano Safra Amazonas 2019/2020 (Bianual), parte integrante
do Programa Agro Amazonas.
Como determinação da atual gestão, buscamos diversificar a matriz econômica para garantir o desenvolvimento
sustentável do Estado.
O crescimento na participação do setor no PIB, assim como o crescimento da produção agropecuária apontada por
órgãos oficiais, entre eles a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), confirmam vários acertos nas medidas
anunciadas no Plano Safra Amazonas 2019/2020, apesar da chegada inesperada da pandemia.
Isso foi possível graças a presença constante do governador Wilson Lima nos eventos agropecuários, a ampliação
do quadro de pessoal com a chamada dos concursados do Idam e Adaf, a priorização de cadeias produtivas, o
resgate do maior evento rural do Estado (Expoagro), a distribuição de sementes, o pagamento atualizado da subvenção,
o apoio à comercialização por meio do PAA, PNAE, PREME e das feiras, a conquista de status sanitário de “Livre de Febre
Aftosa com Vacinação”, a implantação dos Programas “Combate ao Desperdício e à Perda de Alimentos”, o “Peixe no
Prato”, o “SOS Vicinais” e o “Amazonas Mais Verde”.
Outro avanço expressivo para a agricultura familiar, foi o aumento significativo, fruto da parceria com o Ministério da
Cidadania, das compras por meio do PAA que já chegaram aos 62 municípios.
Agora, estamos lançando o Plano Safra Amazonas 2021/2022 (Bianual), mantendo as ações e programas que nos
levaram ao crescimento da agropecuária local, fazendo alguns ajustes estratégicos em algumas ferramentas, assim
como inovando com o Programa Agro Amazonas.
O volume de recursos disponíveis para este novo Plano Safra AM é de R$ 378,5 milhões, referente ao orçamento do
Sistema Sepror (Idam, Adaf e ADS), mais o aporte de instituições financeiras na ordem de R$ 512,5 milhões (Banco da
Amazônia, Afeam e Banco do Brasil) para as ações de crédito rural, e, ainda, recursos de R$ 124,8 milhões do Governo
Estadual (Preme e Promove), e do Governo Federal (PNAE e PAA), referente ao biênio 2021/2022

PAA - Programa de Aquisição de Alimentos
PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar
PREME -Programa de Regionalização da Merenda Escolar

Petrucio Pereira de Magalhães Júnior
Secretário de Estado de Produção Rural

AÇÕES
ESTRUTURANTES

Valor orçamentário do Sistema Sepror
disponibilizado para 2021/2022

R$ 378,5
milhões

Políticas
Agropecuárias
R$ 123,32 milhões

Assistência Técnica
e Extensão Rural
R$ 77 milhões

Defesa Agropecuária
e Florestal
R$ 86 milhões

* Valores estimados sujeito a alterações!

Comercialização
R$ 92,2 milhões

Crédito rural
2021 / 2022
Recurso do Governo Federal
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R$ 250
MILHÕES

R$ 72,5
MILHÕES

R$ 190
MILHÕES

R$ 12
BILHÕES

Disponibilização
em âmbito nacional

2021/2022

TOTAL : R$ 512,5 MILHÕES
BASA / AFEAM / BANCO DO BRASIL

* Valores estimados sujeitos a alterações!

* Informações das disponibilidades
financeiras para o crédito rural
direto nas agências

Agricultura familiar

Recursos Estaduais
PREME: R$ 70 milhões
PROMOVE: R$ 15 milhões
Total: R$ 85 milhões

Recursos Federais
PNAE: R$ 18 milhões
PAA: R$ 21,8 milhões
Total: R$ 39,8 milhões

2021/2022
Total : R$ 124,8

* Valores estimados sujeitos a alterações

AÇÕES ESPECÍFICAS
IMPLANTAR INFRAESTRUTURA DE APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA, PESQUEIRA, AQUÍCOLA E FLORESTAL;
AUMENTAR O VOLUME DE RECURSOS E FACILITAR O ACESSO AOS FINANCIAMENTOS DO CRÉDITO RURAL;
DINAMIZAR OS CANAIS DE COMERCIALIZAÇÃO;
FORTALECER AS CADEIAS PRODUTIVAS AGROPECUÁRIAS;
ESTIMULAR O ASSOCIATIVISMO E O COOPERATIVISMO AGROPECUÁRIO;
GERAR EMPREGO E RENDA NO INTERIOR DO ESTADO;
INCENTIVAR AS BOAS PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS, PESQUEIRAS, AQUÍCOLAS E FLORESTAIS SUSTENTÁVEIS;
CONJUGAR ESFORÇOS E RECURSOS NA BUSCA DOS OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS);
GARANTIR A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO E DA SANIDADE ANIMAL E VEGETAL, POSSIBILITANDO A
SEGURANÇA ALIMENTAR E O INCREMENTO SUSTENTÁVEL DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA;
MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO AMAZONENSE.
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AÇÕES ESTRUTURANTES
MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA
Promecanização
• Programa de crédito subsidiado e destinado a produtores rurais e agricultores familiares, para incentivar a 			
mecanização de áreas degradadas, promovendo o aumento da produção e da produtividade e resultando na 		
humanização da mão de obra no campo. O Programa é executado pela SEPROR em parceria com o IDAM e 			
AFEAM.
Investimento: R$ 20 milhões
Abrangência: 62 municípios
Subsídio de 85%
Limite de financiamentos de até 05 hectares para Agricultura e 15 hectares para Pecuária
Beneficiários: 4.000
Patrulhas agrícolas

		
		

• Aquisição de patrulhas agrícolas, por meio do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal 			
Sustentável do Estado do Amazonas – IDAM, com a finalidade de realizar serviços de mecanização em áreas de
pequenos produtores, para diminuir os custos ao pequeno produtor e conter o desmatamento ilegal
e as queimadas descontroladas.
Investimento: R$ 5 milhões
Público-alvo: 300 pequenos produtores familiares
Metas: Mecanizar 3.000 hectares de área
Área de abrangência: 30 municípios
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PROCALCÁRIO (CORREÇÃO DO SOLO)

Programa de crédito subsidiado e destinado aos agropecuaristas, para incentivar o
uso do calcário na correção do solo e promovendo o consequente aumento da
produção de alimentos. O Programa é executado pela Sepror em parceria com o
Idam e Afeam.
Investimento: R$ 12 milhões
Abrangência: 62 municípios
Bônus de Adimplência: 50%
Até 100 toneladas por produtor
Beneficiários: 4.000

PROCALCÁRIO
(CORREÇÃO
DO SOLO)
Programa Estadual de
Combate ao Desperdício
e a Perda de Alimentos
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FOMENTO AGROPECUÁRIO

O Programa Agro Amazonas reúne uma série de ações e projetos voltados ao fortalecimento do setor
primário, com destaque para regularização fundiária e ambiental, crédito rural, assistência técnica e
capacitação de produtores rurais, além de apoio à comercialização e investimentos em infraestrutura.
SEMENTES, MUDAS E OUTROS INSUMOS
Programa subsidiado para distribuição de sementes e mudas aos agricultores familiares.
Distribuição do “kit Agricultura Familiar” contendo sementes de: milho, feijão, maracujá, mamão,
alface, cebolinha, coentro, couve, maxixe e melancia, conforme perfil identificado e registrado
como agricultores familiares do Estado, visando principalmente segurança alimentar e
nutricional dos mesmos. 										
		
		
		
		

FOMENTO AGROPECUÁRIO
Programa Estadual de
Combate ao Desperdício
e a Perda de Alimentos

Investimento: R$ 10 milhões
Beneficiários: 20 mil produtores
Meta (sementes e mudas): 115 toneladas de sementes de grãos, 2.420 quilos de sementes de 		
hortaliças, 740 quilos de sementes de frutíferas e 500 mil mudas de frutíferas e industriais
Abrangência: Todo o Amazonas
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PROGRAMA SOS VICINAIS

O Governo do Amazonas, por meio do Programa SOS Vicinais, pretende continuar
recuperando trechos de ramais em situação precária, melhorando o escoamento
da produção e a qualidade de vida na área rural. Em 2020 foram recuperadas
estradas vicinais na zona rural de Manaus. Em 2021/2022 o Programa será expandido
para a Região Metropolitana de Manaus, e também para região sul do Estado do
Amazonas.
O Programa SOS Vicinais é executado pela Secretaria Executiva Adjunta de
Política Agrícola, Pecuária e Florestal do Amazonas (Seapaf/Sepror), que estima a
recuperação de 240 quilômetros trafegáveis.

		 Investimento: R$ 18 milhões

Beneficiários: 5.000

PROGRAMA S O S VICINAIS
Programa Estadual de
Combate ao Desperdício
e a Perda de Alimentos

13

CAPACITA AGRO
Programa de capacitação do setor primário do Amazonas, que inclui os cursos e as cartilhas
voltados para os produtores, servidores e público em geral, tais como os vídeos no YouTube,
cursos para desenvolvimento sustentável e cursos em parceria com o Cetam, entre outros.
CASEIRO RURAL
Formar trabalhadores e caseiros rurais para empregabilidade direta em um dos mais de 100 mil
estabelecimentos rurais no estado, através de transmissão de informações, teóricas e práticas, com turmas
mensais.
		

Investimento: R$ 120 mil

GESTÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Capacitação técnica em gestão das cadeias produtivas animal e vegetal para o desenvolvimento
do setor primário do Estado do Amazonas. É uma parceria firmada com a Companhia de
Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Ciama), que tem como objetivo capacitar os profissionais
do Sistema Sepror e Ciama, para atuarem no desenvolvimento das cadeias produtivas animal e vegetal.
Investimento: R$ 289 mil
Público-alvo: Servidores do Sistema Sepror e Ciama
Metas: 02 turmas com 30 pessoas

CAPACITA AGRO
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CAPACITA AGRO
CANAL PRODUZIR AMAZONAS
Ofertar cursos livres gratuitos, totalmente on-line, de curta, média e longa duração para público diverso.
Investimento: R$ 1 milhão
Público-alvo: Interessados em conhecer e aperfeiçoar em diversas atividades agropecuárias.
Área de abrangência: 62 municípios
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA NA ÁREA RURAL (FIC)
Projeto de Formação Inicial e Continuada Rural, que será realizado em parceria com o Centro de Educação
Tecnológica do Amazonas (Cetam), e tem como objetivo capacitar produtores rurais e demais interessados
em atividades inerentes ao setor primário, ensejando a eles o conhecimento necessário ao desenvolvimento
e otimização da produção agropecuária e florestal de forma sustentável. Serão oferecidos 15 cursos,
distribuídos em 126 turmas, que serão realizados em 62 municípios do Estado do Amazonas. A meta é
capacitar aproximadamente 3.000 pessoas.

		

CAPACITA AGRO

Investimento: R$ 1,4 milhão
R$ 1 milhão da Sepror
R$ 400 mil do Cetam
Metas: 126 turmas - 3000 pessoas
Público-alvo: Produtor Rural

15

CAPACITA AGRO

CURSOS FIC RURAL
Implementar o programa de agricultura indígena
(acesso às políticas públicas).
Fortalecimento da cadeia produtiva da avicultura
com foco ao acesso às políticas públicas.
Boas práticas para melhoria da qualidade do látex.

Bovinocultura leiteira sustentável: equilíbrio da
cadeia produtiva.

Incentivo às boas práticas da pecuária sustentável
com foco no acesso às políticas públicas.

* Cursos e locais sujeitos a mudanças

São Gabriel da Cachoeira
Tabatinga
Manacapuru
Manaus
Carauari
Manicoré
Humaitá
Presidente Figueiredo
Manaus
Careiro da Várzea
Itacoatiara
Autazes
Parintins
Autazes
Parintins
S.A. Matupi
Apuí
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CAPACITA AGRO
CURSOS FIC RURAL
Fomento florestal como alternativa de suprimento
de matéria-prima na indústria.

Importância da regularização ambiental para a
obtenção do CAR.

Procedimentos
ambiental.

básicos

para

licenciamento

Requisitos mínimos para implantação de agroindústria.

Boa Vista do Ramos
Tefé
Carauari
Novo Airão
Maués
Parintins
Manaus
Manicoré
Apuí
Humaitá
Canutama
Lábrea
Boca do Acre
Manicoré
Apuí
Humaitá
Canutama
Lábrea
Boca do Acre
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CAPACITA AGRO

CURSOS FIC RURAL

Qualidade de água na piscicultura.

Manejo da produção.

Sanidade aquícola: medidas preventivas.

Manacapuru
Rio Preto da Eva
Careiro
Presidente Figueiredo
Itacoatiara
Manacapuru
Rio Preto da Eva
Iranduba
Presidente Figueiredo
Autazes
Manacapuru
Rio Preto da Eva
Careiro
Presidente Figueiredo
Itacoatiara
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CAPACITA AGRO

CURSOS FIC RURAL

Índices econômicos na piscicultura.

Introdução à pesca esportiva.

Beneficiamento do pescado.

Manacapuru
Rio Preto da Eva
Careiro
Presidente Figueiredo
Itacoatiara
Manaus
Barcelos
Careiro
Coari
Iranduba: Lago do Acajatuba RDS Rio Negro
Itacoatiara
Manacapuru
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CAPACITA AGRO

CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA - IDAM

Profissionalizar servidores, colaboradores e público beneficiário. O Instituto de
Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam),
irá promover qualificação técnica e administrativa, de forma digital e presencial,
visando obter maior produtividade no campo, rentabilidade e sustentabilidade nos
negócios. O processo inclui gestão da Unidade Produtiva Familiar (UPF) em diversas
atividades e diferentes fases de organização, produção e comercialização.

Investimento: R$ 5 milhões

CAPACITA AGRO

		

Público-alvo: 10 mil produtores rurais / 1.000 técnicos

		

Metas: 673 capacitações (presencial e on-line)

		

Área de abrangência: 62 municípios
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CAPACITA AGRO

CURSOS E PALESTRAS VIA CENTRO DE MÍDIA
Em parcerias com a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas (Seduc), através
do Centro de Mídias (Cemeam), a Secretaria de Produção Rural (Sepror), veicula cursos de capacitações
técnicas ministradas via teleconferência, dos estúdios de televisão, localizados em Manaus e transmitidas
diretamente por satélite.

Público-alvo: produtores e técnicos
Metas: 3 mil comunidades
Área de abrangência: Comunidades rurais

CAPACITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO NA PISCICULTURA
A regularização ambiental é de grande importância para se produzir dentro dos preceitos da sustentabilidade.
Além disso é fundamental para acessar políticas públicas como editais de doações de insumos e crédito rural.
Custos operacionais: R$ 500 mil
Público alvo: Piscicultores do Estado

CAPACITA AGRO
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CAPACITA AGRO

CARTILHAS
Mais de 240 mil cartilhas e folders vem sendo produzidos pela Sepror, com o objetivo de informar,
incentivar e capacitar o público alvo, entre eles produtores e o público interessado em investir no setor.
São 27 temas abordados de forma didática entre eles: Pró- Piscicultura, Boas Práticas de Ordenha, Frango
de Corte, Queijaria Artesanal, entre outras.
Investimento: R$ 120 mil
Público-alvo: produtores rurais
Metas: 5 mil impressões
Área de abrangência: 62 municípios

PODCAST

PODCAST

CAPACITA AGRO

A Secretaria Estadual de Produção Rural (Sepror) disponibiliza gratuitamente, áudios das
principais ações do Sistema Sepror, assim como de cursos e palestras sobre boas práticas e
ações empreendedoras no setor agrícola amazonense, para aplicação doméstica ou em maior escala.
O acesso permitirá baixar e assistir a programação no horário de disponibilidade do produtor rural.
Os áudios terão como plataforma de acesso o aplicativo Spotify.
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EVENTOS E EXPOSIÇÕES
Em 2019 a SEPROR resgatou a realização da Feira Agropecuária do Amazonas – EXPOAGRO,
que ocorreu nas dependências da Universidade Nilton Lins, em Manaus. Em 2020, devido à
pandemia da COVID-19, a mesma foi realizada em caráter inovador, de forma virtual, e também
teve grande sucesso de negócios e participantes. Em 2021, será iniciada a construção do novo
Parque de Exposição Agropecuária, localizado na BR-174. Este será um importante legado que
será deixado à sociedade amazonense e mais especificamente ao produtor rural, e será a nova
casa da EXPOAGRO do Amazonas.
EXPOSIÇÃO E FEIRA AGROPECUÁRIA DO AMAZONAS – EXPOAGRO
A construção do novo Parque de Exposição Agropecuária Eurípedes Ferreira Lins, em conjunto com
a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), possibilitará a
realização de eventos do agronegócio e a capacitação de técnicos e produtores rurais. A Expoagro
busca movimentar o comércio local, aumentar cadeias produtivas do agronegócio, fomentar a
agricultura familiar, possibilitar aos produtores rurais o aumento na comercialização de reprodutores,
matrizes, implementos e insumos agropecuários, gerando emprego e renda aos setores envolvidos,
como artesãos, doceiras, autônomos e demais comerciantes.
		

Investimento: R$ 17 milhões (Seinfra)

		
		
* Prossegue o planejamento para as realizações
		
da 43ª e 44ª Exposições Agropecuárias do Amazonas.
EVENTOS E EXPOSIÇÕES
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EVENTOS E EXPOSIÇÕES

FEIRAS AGROPECUÁRIAS NO INTERIOR DO AMAZONAS

As feiras agropecuárias do interior do Amazonas também são um importante
espaço para o fortalecimento do setor primário amazonense. Nesse sentido,
a Sepror apoiará a realização dos mais importantes eventos que ocorrerão no
Estado. Em 2019/2020 o Governo do Amazonas, por meio da Sepror apoiou as
Feiras Agropecuárias de 09 municípios no interior do estado, com um investimento
de aproximadamente R$ 2.550.000,00 milhões.
Investimento: R$ 2,4 milhões
Beneficiários: 50 mil

EVENTOS E EXPOSIÇÕES
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AGROINDÚSTRIAS

Para viabilizar a implantação de novas agroindústrias e estimular as existentes, é preciso políticas
públicas que possam potencializar o escoamento da produção das áreas cultivadas e promovam
o beneficiamento das culturas agrícolas do estado do Amazonas. A Sepror
apoia associações e
cooperativas em várias frentes como: geoprocessamento, regularização de áreas, licenciamentos
ambientais, projetos, orçamentos, visitas técnicas, estudo de viabilidade técnica, laudos, pareceres,
avaliações prediais, avaliações de processos de produção, avaliações de equipamentos, projetos fluviais
e embarcações, orientações técnicas, entre outros. Além disso, no Plano Safra 2021/2022, está previsto
o fomento à citricultura, com a aquisição de máquinas de lavagem, polimento e classificação de laranja.
Investimento: R$ 10 milhões
Público-alvo: Agroindústrias individuais e coletivas instaladas no interior do Estado
Metas: Assistir 20 agroindústrias e fomentar a implantação de 100 agroindústrias
Área de abrangência: Polos agroindustriais de reconhecida importância
socioeconômica
Fomento à citricultura
Aquisição e doação de máquina de lavagem, polimento e classificação de laranjas.
Investimento: R$ 300 mil
Beneficiários: 500
AGROINDÚSTRIAS
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MANEJO FLORESTAL
+ Manejo Florestal
O Programa de Incentivo à Produção de Madeira Manejada atuará na fluidez à cadeia do manejo
florestal no Estado do Amazonas, preenchendo uma lacuna existente através do fomento para
efetivação da exploração florestal da madeira manejada, obedecendo à técnicas e com uso da
tecnologia disponível.
		
		
		
		

Investimento: R$ 2,5 milhões
Subsídio de 80% para atividade de exploração florestal
Até R$ 500 /m3 de madeira
Beneficiamento de 15 planos de manejo florestal, com cerca de 150 manejadores florestais

Serraria Portátil
•

Aquisição de 20 serrarias portáteis,

		
		

Investimento: R$ 1,9 milhões para atender associações e cooperativas que tenham
interesse em aderir ao + Manejo.

Cadeia Produtiva da Borracha
A borracha natural é matéria-prima para diversos artigos industriais, como brinquedos, revestimentos,
utensílios domésticos e, principalmente, como componente na produção de pneumáticos. A
Sepror fomenta a atividade por meio da distribuição do KIT SERINGUEIRO, composto de materiais e
equipamentos necessários para a extração do látex.
		
		
MANEJO FLORESTAL

Investimento: R$ 1,2 milhão
Beneficiário: 1000
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AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA

KIT AGROECOLOGIA
Visando fomentar esse importante segmento da produção rural, a Sepror irá adquirir e doar a
associações de produtores rurais, kits compostos de equipamentos e ferramentas que irão auxiliar as
atividades produtivas dos agricultores orgânicos do Estado.
		
		

Previsão Orçamentária: 1,2 milhão
Beneficiários: 500

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS
Ações visando a recuperação de áreas degradadas na região sul do Amazonas, a fim de fomentar
o plantio de sistemas agroflorestais, com base em culturas que, além de recuperar o solo, deem
retorno econômico ao produtor, como açaí, banana, cacau e castanha. Essa proposta está inserida no
“Programa Amazonas Mais Verde”.
		
		
		

AGROECOLOGIA E
PRODUÇÃO ORGÂNICA

Investimento: R$ 2 milhões
Área implantada: 114 hectares
Beneficiários: 228
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AGRICULTURA INDÍGENA

O Programa de Agricultura Indígena atua em consonância com as ações planejadas
no âmbito da Comissão de Alimentos Tradicionais dos Povos da Amazônia
(Catrapoa). O objetivo principal é a implementação de políticas públicas de
alimentação diferenciada e comercialização, com foco no Programa Nacional
de Alimentação Escolar (PNAE) e Programa de Regionalização da Merenda
Escolar (Preme), voltadas à agricultura familiar, em especial, povos indígenas e
populações tradicionais.

Beneficiários: 100 famílias de indígenas acessando os mercados da compra institucional.

AGRICULTURA
INDÍGENA
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CADEIA PRODUTIVA DA MALVA E JUTA

A juta e a malva são tradicionalmente cultivadas por centenas de agricultores
familiares da Amazônia. Dessas espécies, são extraídas fibras usadas como
matéria-prima para a confecção de sacarias onde são acondicionados grãos
de café, cacau, castanha, entre outros. Também são utilizadas em confecção
de telas para bolsas, sacolas e artesanato. Como Política de Estado, o Plano
Safra prevê a distribuição de sementes junto aos produtores rurais, prestação
de assistência técnica e a pagamento da subvenção econômica, fortalecendo
à comercialização.

		
Investimento: R$ 2 milhões
		
		
Beneficiários: 1.000 produtores

CADEIA PRODUTIVA DA
MALVA EdeJUTA
Programa Estadual
Combate ao Desperdício
e a Perda de Alimentos
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PROGRAMA ESTADUAL DE COMBATE AO DESPERDÍCIO
E À PERDA DE ALIMENTOS
Executado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção
Rural (Sepror), o Programa Estadual de Combate e Prevenção ao Desperdício e à Perda de
Alimentos tem como objetivo reduzir o desperdício e combater a insegurança alimentar,
focando nos produtos que perderam seu valor comercial, mas que mantêm preservado seu
potencial nutritivo, podendo assim ser distribuídos para instituições cadastradas e contribuir
para a segurança alimentar e redução da fome dos mais necessitados.
Por meio da Lei nº 5.297, criada em 2020, o Governo do Estado incentiva a colaboração
de estabelecimentos comerciais, como supermercados e mercadinhos, garantindo a eles
maior segurança jurídica na doação ao programa.
É elevada a quantidade de produtos regionais e importados que são descartados nas
principais feiras de Manaus. Estima-se, que cerca de 90 toneladas de alimentos eram
desperdiçados todos os meses nas feiras de Manaus.
O Governo Estadual, em parceria com o Programa Mesa Brasil e com feirantes, planejam
e executam ações para reduzir esse desperdício e destinar os alimentos, após triagem, aos
programas sociais. Assim como reduzir a insegurança alimentar e nutricional de famílias no
Amazonas, que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

PROGRAMA ESTADUAL DE
COMBATE AO DESPERDÍCIO
E A PERDA DE ALIMENTOS
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APOIO AO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO

Estimular e sensibilizar a organização social dos produtores rurais, por meio do
cooperativismo e associativismo, visando a profissionalização da gestão, através de
capacitações, palestras, participação em feiras e eventos, como forma de atender
às necessidades das organizações, quanto aos objetivos econômicos e sociais.
Investimento: R$ 2 milhões
Público-alvo: Associações, cooperativas, grupos de negócios; informação ou dificuldades
administrativas.
Público atingido: 20 mil agricultores familiares

Metas:
Assistir 20 associações e 20 cooperativas
Apoiar a formação de 20 associações e 20 cooperativas
Área de abrangência: 30 municípios

APOIO AO
ASSOCIATIVISMO E
COOPERATIVISMO
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PESCA E PISCICULTURA
Sabendo dos principais gargalos no setor pesqueiro, o Governo do Estado vem incentivando esse
importante segmento econômico através dos editais de chamamento público para doação de materiais
para pesca artesanal, esportiva e manejada, sendo previsto o lançamento de editais para doação de
gelo, motores do tipo “rabeta”, materiais de informática, equipamentos para prática racional da pesca
esportiva, novos utensílios de pesca artesanal, panagem para rede de pesca de pirarucu e aquisição
de materiais para curso de beneficiamento de pescado (agregar valor ao pescado produzido pelo
pescador).
FOMENTO À PRODUÇÃO PESQUEIRA E AQUÍCOLA
PESCA ARTESANAL / COMERCIAL
• Transporte;
• Equipamentos;
• Material de apoio à pesca.
Investimento: R$ 2,1 milhões
PESCA MANEJADA
• Compras de equipamentos;
• Armazenagem.
Investimento: R$ 2,5 milhões
PESCA ESPORTIVA
• Ordenamento e acordos de pesca.
PESCA E PISCICULTURA

Investimento: R$ 200 mil
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PESCA E PISCICULTURA

PESCA ORNAMENTAL
• Entrega de equipamentos para pescadores / piabeiros.
Investimento: R$ 200 mil

APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DE PESCADORES
• Fornecer materiais de informática;
• Atualização e cadastramento de novos pescadores.
Investimento: R$ 500 mil

PESCA E PISCICULTURA
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PESCA E PISCICULTURA
PISCICULTURA - PROFISSIONALIZAÇÃO DA PISCICULTURA NO ESTADO

REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS AQUÍCOLAS
Investimento: R$ 1,5 milhão
Público-alvo: Piscicultores do Sul do Estado

DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS
Investimento: R$ 500 mil
Meta: 4.000.000 de pós larvas e 2.000.000 de alevinos.
• Revitalização do Centro de Tecnologia, Treinamento e Produção em Aquicultura
(CTTPA) de Balbina;
• Custo de operacionalização da produção;
• Mapeamento genético do plantel de reprodutores.

PESCA E PISCICULTURA

			

34

PESCA E PISCICULTURA

PISCICULTURA EMPRESARIAL

A piscicultura no Amazonas possui diferentes nichos no que se refere ao porte do empreendimento,
sendo composta majoritariamente por pisciculturas de pequeno porte, com média de 2,0 ha de área
alagada.
Entretanto, existe uma faixa de produtores que representam cerca 50% do total de lâminas d`água
instaladas, aqueles denominados piscicultores empresariais, com maior poder de investimento, mas que
ainda estão aquém da capacidade máxima de produção. Assim sendo, o Governo do Estado, por meio
da Sepa/Sepror , prestará apoio técnico a esses produtores, buscando identificar de forma conjunta
quais as principais dificuldades encontradas na produção e a partir desse diagnóstico, procurar solução
para esses entraves. Dentre as ações a serem desenvolvidas, podemos citar o apoio a regularização
ambiental, emissão de outorga d´água, fornecimento de formas jovens de qualidade, propagação de
boas ações de boas práticas aquícolas, estabelecimento de módulo mínimo de criação, melhoramento
do manejo e gerenciamento do cultivo, capacitação, plano de comercialização, etc...

PESCA E PISCICULTURA
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PESCA E PISCICULTURA

FOMENTO À CADEIA PRODUTIVA DO PESCADO – COMERCIALIZAÇÃO DO PESCADO
PROGRAMA “PEIXE NO PRATO”
O programa “Peixe no Prato” é executado pela Secretaria Adjunta de Pesca e Aquicultura (Sepa/Sepror) e
oferece a população a oportunidade de adquirir peixes como tambaqui ruelo, tambaqui curumim e pirarucu de
manejo, dentre outros. Essa ação do governo tem beneficiado muitas famílias.				
INVESTIMENTO: R$ 200 mil
• Apoio logístico para comercialização do piscicultor e manejador;
• Aquisição de insumos para a realização de cerca de 15 edições ao longo do ano;
• Contratação de serviços de inspeção sanitária no pescado.

PESCA E PISCICULTURA
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CONSELHOS ESTADUAIS

A Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), dispõe em sua estrutura administrativa, três Conselhos
Estaduais, constituindo-se em fóruns de discussões, atuantes, que se reúnem sistematicamente para
apresentar proposições de políticas agrícolas, discutir e buscar, em parceria com o Governo, as
soluções para os entraves que afetam o setor. Com ampla participação de todos os setores da
agricultura do estado, os produtores rurais participam da avaliação e da construção das políticas
públicas e têm nos Conselhos o Fórum adequado para o debate e organização das demandas do setor.
• Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável (CEDRS), Órgão colegiado propositivo,
deliberativo, normativo, consultivo, constituído como um espaço no qual diferentes esferas do
Governo e a sociedade civil organizada, propõem diretrizes para implementação de políticas públicas
de desenvolvimento rural sustentável.
• Conselho Estadual de Pesca e Aquicultura (CONEPA), órgão colegiado incumbido da proposição e
de formulação de políticas, com vistas a promover a articulação e o debate entre os diferentes níveis
de Governo e a sociedade civil organizada, para o desenvolvimento e o fomento das atividades da
pesca e da aquicultura no estado do Amazonas.
• Conselho Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica do Estado do Amazonas (CEAPO),
Órgão colegiado e instrumento de gestão da Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica,
tem por objetivo promover e incentivar a formulação de políticas públicas de desenvolvimento da
agroecologia e dos sistemas orgânicos de produção rural e o extrativismo sustentável.

CONSELHOS
ESTADUAIS
Programa
Estadual de
Combate ao Desperdício
e a Perda de Alimentos
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ASSISTÊNCIA
TÉCNICA E
EXTENSÃO
RURAL
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ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

ASSISTÊNCIA
TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

39

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

A Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) são serviços essenciais para apoiar o Desenvolvimento Rural
Sustentável e à Promoção Humana, através da implementação das atividades produtivas rurais. O Instituto de
Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (IDAM), é responsável por
oportunizar aos beneficiários, através dos serviços de ATER, políticas públicas que visam à inclusão social,
produtiva, econômica e agroambiental. A contratação de 227 novos servidores por meio de concurso público
irá reforçar a atuação na zona rural, considerando que desse total, 190 são técnicos de campo, que somados
aos já existentes, perfazem um total de 250 extensionistas rurais.

Volume de Recursos Estaduais: R$ 180 milhões
Volume de Recursos Federais: R$ 20 milhões
Público-alvo: 120 mil produtores familiares e não familiares
Procedimentos Metodológicos 2021/2022: Visitas técnicas
Reuniões - Demonstrações de Método - Palestras - Cursos
Excursões - Dias de Campo
Área de abrangência: 62 municípios

ASSISTÊNCIA
TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
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ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

ORGANIZAÇÃO SOCIAL E PRODUTIVA

•

Cadastro Único do produtor;

•

DAP - Declaração de Aptidão ao Pronaf;

•

CPP - Cartão do Produtor Primário;

•

CAR - Cadastro Ambiental Rural;

•

PRA - Projeto de Recuperação Ambiental;

•

CAF - Cadastro da Agricultura Familiar;

•

Cadastro de Aquicultura Familiar;

•

Apoio no Licenciamento Ambiental.

Investimento: R$ 20 milhões
Público-alvo: 20 mil agricultores familiares
Área de abrangência: 62 municípios

ASSISTÊNCIA
TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
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ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Estruturação de um Programa de Ciência e Tecnologia a ser introduzido na agenda
programática do IDAM, coordenando as ações de planejamento, diagnóstico, e
execução de Projetos de Pesquisas direta ou indiretamente, articulada com as instituições
de pesquisas científicas na área de Metodologia, Tecnologia, e de Processo, voltados
para inovação no campo. O segmento prevê ações interdisciplinares e institucionais,
de forma que seus resultados gerem o aperfeiçoamento, e melhoria das condições
socioeconômicas e psicossociais dos agricultores familiares assistidos pelo IDAM.

Investimento: R$ 2 milhões
Público-alvo: 50 mil produtores familiares
Parcerias: UFAM, EMBRAPA, IFAM, INPA, UEA
Área de abrangência: 62 municípios

ASSISTÊNCIA
TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
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ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
PROJETOS PRIORITÁRIOS
A seleção dos 22 (vinte e dois) Projetos Prioritários para as principais cadeias produtivas identificadas no
Estado, obedece aos critérios de expressiva produção e produtividade, infraestrutura de beneficiamento
existente, condições efetivas de mercado, geração de emprego e renda e qualidade de vida no meio rural.

Fruticultura
Açaí
Abacaxi
Cupuaçu
Banana
Cítricos
Cacau

ASSISTÊNCIA
TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Produção animal

Outras linhas

Avicultura:postura,
corte e caipira
Pecuária de Leite e de Corte
Piscicultura e Pesca Artesanal
Pirarucu Manejado

Lavouras Industriais

Grãos e Feijão

Guaraná
Mandioca
Café
Juta e Malva

Milho
Feijão
Soja

Agroecologia e
e Produtos
Orgânicos

Recursos Florestais
Renováveis
Castanha
Óleos
Borracha
Piaçava

Recursos Madeireiros
Plano de Manejo
Florestal Simplificado
em Pequena Escala
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ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

CADEIA DE FRUTICULTURA
• Açaí - Abacaxi - Cupuaçu - Banana - CÍtricos – Cacau.
Investimento: R$ 7 milhões
Público-alvo: 20 mil produtores (as)
Produção: 100.000 toneladas de frutas diversas
Área de abrangência: 20 municípios

ASSISTÊNCIA
TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
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ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

CADEIAS DE GRÃOS E FEIJÃO
• Milho - Arroz - Feijão – Soja

Investimento: R$ 10 milhões
Público-alvo: 50 mil produtores (as) não familiares / 1.000 produtores familiares
Produção: 30.000 toneladas de grãos (milho, arroz e soja)
Área de abrangência: 20 municípios

ASSISTÊNCIA
TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
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ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

CADEIAS DE CULTURAS INDUSTRIAIS
• Guaraná - Café - Mandioca - Juta e Malva.

Investimento: R$ 10 milhões
Público-alvo: 10 mil produtores (as)
Produção: 100.000 toneladas
Área de abrangência: 40 municípios

ASSISTÊNCIA
TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

46

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

CADEIAS DE PRODUÇÃO ANIMAL
• Instalação de Unidades de Demonstração;
• Capacitação tecnológica dos produtores;
• Fomento da expansão de rebanhos através de financiamentos.

Investimento: R$ 10 milhões
Público-alvo: Pequenos, médios e grandes criadores
Metas: Assistir 15 mil produtores
Área de abrangência: Polos de produção com reconhecida importância socioeconômica

ASSISTÊNCIA
TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
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ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA
•

Promover a sustentabilidade de agroecossistemas locais, por meio de
uma ATER de base agroecológica.
Investimento: R$ 2 milhões
Público-alvo: 334 famílias beneficiadas
Metas: 302 hectares (agroflorestas e consórcios com frutíferas, florestais, culturas anuais,
hortaliças e plantas alimentícias não convencionais)
Área de abrangência: 10 municípios

ASSISTÊNCIA
TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
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ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

FLORESTAL MADEIREIRO E NÃO MADEIREIRO
• Capacitação para técnicos e seringueiros;
• Facilitar o acesso as subvenções federal e estadual da borracha;
• Assessoria aos seringueiros (associações e cooperativas) quanto ao acesso do 		
crédito rural e às políticas públicas;
• Identificação e mapeamentos de seringais inativos aptos a sangria;
• Manejo Florestal.
Investimento: R$ 3 milhões
Público-alvo: 1.000 seringueiros
Área de abrangência: 10 municípios

ASSISTÊNCIA
TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
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ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

PESCA

A pesca tem importância cultural, ecológica, social e econômica. No aspecto
econômico, como em qualquer atividade empresarial, demanda investimentos, gera
custos operacionais e visa o retorno positivo na forma de lucro. Atualmente, 200 mil
pescadores vivem diretamente da pesca e aproximadamente 200 mil pessoas estão
envolvidas indiretamente com o sistema produtivo do pescado e seus subprodutos –
desde a captura, desembarque, transporte, distribuição e venda de pescado – gerando
renda e mantendo o homem ribeirinho no meio rural.
Investimento: R$ 7 milhões
Público-alvo: 60 mil pescadores
Produção: 200.000 toneladas de pescado/ano
Área de abrangência: 50 municípios

ASSISTÊNCIA
TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
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ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

PISCICULTURA
As ações voltadas à piscicultura irão contribuir para um aumento de produção e produtividade no Estado.
Com a convocação dos concursados do IDAM os piscicultores irão receber assistência técnica especializada e
qualificada, fazendo com que a gestão da propriedade seja mais eficiente, destacando-se pelo maior controle
da produção, da qualidade de água, do manejo alimentar e dos custos de produção.
•
•
•
•

Capacitação em Controle e Correção da Qualidade da Água;
Regularização Ambiental de Propriedades Aquícolas;
Assessoria aos Piscicultores para acesso a Editais Públicos;
Emissão de Cartão do Produtor Primário.
Investimento: R$ 6 milhões
Público-alvo: 3.000 piscicultores (com repetição)
Produção: 20.000 toneladas de pescado/ano
Área de abrangência: 30 municípios

ASSISTÊNCIA
TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
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DEFESA
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DEFESA AGROPECUÁRIA
As ações de defesa agropecuária no Amazonas desenvolvidas pela Agência de Defesa Agropecuária e Florestal
do Amazonas (Adaf) são essenciais para garantir a proteção da saúde dos animais e a sanidade dos vegetais e
suas partes, a idoneidade dos insumos e dos serviços utilizados na agropecuária, além da identidade, qualidade e
segurança higiênico-sanitária dos alimentos e demais produtos agropecuários.
Com a nomeação de 208 novos servidores por meio do concurso público e a ampliação dos escritórios da agência
no interior para 61 Unidades Locais de Sanidade Animal e Vegetal (Ulsavs), a Adaf vai intensificar o serviço de defesa
animal e vegetal e, consequentemente contribuir para a valorização dos produtos regionais, para o fortalecimento
econômico do Estado e para a manutenção da saúde pública.

DEFESA ANIMAL

DEFESA AGROPECUÁRIA

•

Controlar efetivamente a condição sanitária dos animais, além de salvaguardar e promover a sanidade dos rebanhos
pecuários, através da execução dos programas sanitários específicos e vigilância epidemiológica, evitando assim a
introdução e/ou disseminação de doenças dos animais e o combate às doenças já existentes;

•

Ampliar as zonas livres de febre aftosa com vacinação para sem vacinação, seguindo as diretrizes do Plano
Estratégico 2017-2026, do Programa Nacional para Vigilância da Febre Aftosa (Pnefa);

•

Atualizar cadastros de animais;

•

Cadastrar propriedades rurais;

•

Intensificar a campanha de vacinação obrigatória contra brucelose em fêmeas de 3 a 8 meses de idade, seguindo
as diretrizes do Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal (Pncebt);

•

Certificação voluntária de estabelecimentos de criação livres para brucelose e tuberculose;

•

Controle do trânsito de animais destinados à reprodução e a participação de reprodutores em exposições, feiras,
leilões e outras aglomerações;

•

Cadastrar médicos veterinários da iniciativa privada para atuarem na vacinação contra brucelose;

•

Receber solicitação de habilitação de médicos veterinários da iniciativa privada, avaliar requisitos e encaminhar à
Superintendência Federal do Amazonas (SFA-AM) que efetuará o ato de habilitação para atuarem na realização de
testes de diagnóstico de rotina para enfermidades.
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DEFESA AGROPECUÁRIA
TABELA REBANHO CADASTRADO JUNTO À ADAF
Bovinos
1.623.566

Búfalos
97.737

Suínos
35.843

Caprinos
7.535

Ovinos
17.627

Aves postura/corte
1.576.279

SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL (SIE) : ALIMENTO SEGURO

DEFESA AGROPECUÁRIA

•

Certificação de Indústrias que desejam fabricar, manipular, embalar, armazenar e comercializar produtos de
origem animal no Estado do Amazonas através do Serviço de Inspeção Estadual (SIE);

•

Fiscalizar e inspecionar sob o ponto de vista industrial e sanitário, todos os produtos de origem animal,
comestíveis e não comestíveis, sejam ou não adicionados de produtos vegetais, preparados, transformados
manipulados, recebidos acondicionados, depositados e em trânsito;

•

Assegurar qualidade e inocuidade dos alimentos de origem animal produzidos no Estado do Amazonas e
destinados ao consumo, nos limites de sua área geográfica;

•

Vistoria prévia e final de terreno para construção de estabelecimentos que manipulam produto de origem
animal;

•

Análise de projeto de construção da Indústria e análise de rotulagem do produto inspecionado/registrado;

•

Garantir que produtos seguros, nutritivos e desejáveis cheguem até a mesa dos consumidores, em
conformidade com a legislação que dispõe sobre a inspeção de produtos e subprodutos de origem animal,
que sejam fabricados, armazenados e comercializados no estado do Amazonas;

•

Diminuir os índices de clandestinidade e coibir a prática ilegal de comercialização de produtos não
inspecionados por estabelecimentos que não possuam registro no órgão sanitário Adaf, e evitar consequentes
riscos à saúde pública;

•

Aderir o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI-POA), que elevará o selo de
inspeção da Adaf a reconhecimento nacional, permitindo que os produtos inspecionados sejam vendidos
para outros estados. Hoje, eles passam pelo Serviço de Inspeção Estadual (SIE), que limita a comercialização
ao Amazonas.
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DEFESA AGROPECUÁRIA

SERVIÇO DE INSPEÇÃO
ESTADUAL (SIE) :
ALIMENTO SEGURO

TABELA DE ESTABELECIMENTOS
REGISTRADOS NO AMAZONAS
Estabelecimento com SIE
Abatedouros de Bovídeos
Abatedouro de Suínos
Abatedouro de Aves
Fábrica de Laticínios
Usina de Beneficiamento
Queijaria
Unidade de Beneficiamento de Pescado
Abatedouro Frigorifico de Pescado
Entreposto de Mel e Cera de Abelha
Unidade de Beneficiamento de Ovos e Derivados
Granja Avícola
Unidade de Beneficiamento de Produtos não Comestíveis
Total

Quantidade
10
2
1
21
4
12
42
1
3
1
35
1
165
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DEFESA AGROPECUÁRIA
FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO E USO DE AGROTÓXICOS

DEFESA AGROPECUÁRIA

•

Identificar possíveis revendas, prestadores de serviços, postos ou centrais de recebimento de embalagens
vazias ou com resíduos de agrotóxicos no Amazonas a fim de realizar visitas com produção de instrumentos
comprobatórios;

•

Dialogar com órgãos atuantes na pauta agrotóxico, com formalização de parcerias;

•

Registrar revendas, prestadores de serviços, postos ou centrais de recebimento de embalagens vazias ou
com resíduos de agrotóxicos localizadas nos municípios do Amazonas, observando a legislação vigente;

•

Analisar relatórios de revendas, prestadores de serviços, postos ou centrais de recebimento de embalagens
vazias ou com resíduos de agrotóxicos, registradas na Adaf;

•

Analisar documentação de fabricantes de agrotóxicos, para emissão ou não de parecer cadastral,
liberando o comércio e uso de agrotóxico no Amazonas;

•

Fiscalizar o trânsito inter e intraestadual de agrotóxicos seus componentes e afins, através de barreiras de
fiscalização agropecuária fixas e volantes;

•

Cadastrar e fiscalizar propriedades rurais no que tange o uso correto e seguro de agrotóxico, assim como
armazenamento, devolução de embalagens vazias, impróprias ou com resíduos de agrotóxicos;

•

Analisar receitas agronômicas utilizadas no Amazonas;

•

Desenvolver ações educativas, através de palestras, cursos, programa de rádio ou TV, reuniões técnicas,
que tenham como pauta comércio, controle, uso correto e seguro de agrotóxicos, tendo como público,
revendedores de agrotóxicos, prestadores de serviços que utilizam agrotóxicos, produtores rurais,
profissionais e estudantes da rede pública de ensino, cursos técnicos e acadêmicos.
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DEFESA AGROPECUÁRIA
DEFESA SANITÁRIA VEGETAL
•

Desenvolver atividades visando a proteção do agronegócio amazonense de diversas pragas que
impõem restrições comerciais ou quarentenárias, ou são de impacto econômico, seguindo as diretrizes
dos programas de sanidade vegetal;

•

Realizar levantamentos Fitossanitários de Detecção e Delimitação de Pragas Quarentenárias;

•

Cadastrar e/ou atualizar propriedades rurais e estabelecimentos;

•

Coibir a internalização de pragas quarentenárias ausentes no Amazonas, com ênfase para a Mosca da
carambola, além de Cancro cítrico, Bicudo da acerola, Ácaro hindustânico e Greening;

•

Promover e desenvolver a consciência crítica da população em geral, induzindo a prática de bons hábitos
que venham preservar o patrimônio e a sanidade vegetal.

•

Realizar inscrição e fiscalizações de Unidades de Produção e Consolidação;

•

Fiscalizar o trânsito intra e interestadual de vegetais e suas partes, através de barreiras de fiscalização
agropecuária fixas e volantes;

•

Realizar Emissão de Permissão de Trânsito de Vegetais (PTV);

•

Repassar sementes apreendidas sem documentos fitossanitários à Superintendência Federal de Agricultura
no Estado do Amazonas (SFA-AM);

•

Realizar o levantamento fitossanitário de delimitação da pinta preta do citrus, para conhecimento de
ocorrência no Amazonas;

•
DEFESA AGROPECUÁRIA

Consolidar relatórios preenchidos pelas Unidades Locais executoras de ações/atividades de defesa
vegetal.
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APOIO À
COMERCIALIZAÇÃO

COMERCIALIZAÇÃO
FEIRAS DE PRODUTOS REGIONAIS
As feiras de Produtos Regionais são eventos realizados pelo Governo do Estado através da Agência
de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas – ADS, vinculado ao Sistema SEPROR, que acontecem
semanalmente na capital e que garantem a comercialização de parte da produção rural do Estado e geram
benefícios diretos e indiretos para mais de 350 produtores rurais e agricultores familiares.
2021

Ações

Garantir a comercialização de parte da pro- Garantir a comercialização de parte da
dução rural da agricultura familiar da região
produção rural da agricultura familiar
metropolitana.
da região metropolitana.

Feirantes beneficiados

350 produtores rurais.

420 produtores rurais.

Metas (números de feiras)

9(nove) feiras de produtos regionais na
capital do Estado.

10(dez) feiras de produtos regionais na
capital do Estado.

Número de visitantes
(Anual)

1.500.000

1.800.000

Volume de investimento

R$ 2.000.000,00

R$ 2.500.000,00

Produtos comercializados
(Kg)

3.000.000

5.000.000

Recurso movimentado nas
feiras

R$ 21.000.000,00

R$ 35.000.000,00

8 municípios da região metropolitana.

8 municípios da região metropolitana.

Área de abrangência
COMERCIALIZAÇÃO

2022
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COMERCIALIZAÇÃO
FEIRAS DE PRODUTOS REGIONAIS NO INTERIOR
As feiras de Produtos Regionais são eventos realizados pelo Governo do Estado através da Agência
de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas – ADS, vinculado ao Sistema SEPROR, que acontecem
semanalmente e/ou quinzenalmente no interior e que garantem a comercialização de parte da produção
rural do Estado e geram benefícios diretos e indiretos para mais de 1.750 produtores rurais e agricultores
familiares.
2021

2022

Ações

Garantir a comercialização de parte da
produção rural da agricultura familiar.

Garantir a comercialização de parte da
produção rural da agricultura familiar.

Feirantes beneficiados

2.500 produtores rurais.

3.100 produtores rurais.

Metas (números de feiras)

50 (cinquenta) feiras de produtos regionais
no interior do Estado.

62 (sessenta e dois) feiras de produtos
regionais no interior do Estado.

Número de visitantes
(Anual)

1.152.000

1.500.000

Volume de investimento

R$ 1.500.000,00

R$ 1.200.000,00

Produtos comercializados
(Kg)

3.000.000

5.000.000

Recurso movimentado nas
feiras

R$ 14.400.000,00

R$ 28.400.000,00

50 municípios.

62 municípios.

Área de abrangência
COMERCIALIZAÇÃO
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COMERCIALIZAÇÃO
PREME – PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
Regido por Edital de credenciamento e executado em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e
Desporto (Seduc), o programa de regionalização da merenda escolar, regulamentado pela Lei nº 3.454 de 10
de Dezembro de 2009, substitui os gêneros alimentícios industrializados por produtos regionais, permitindo
o resgate de hábitos alimentares saudáveis e ajudando na fomentação e renda do setor primário.
2021

2022

Ações

Aquisição de 51 gêneros alimentícios da
agricultura familiar.

Aquisição de 60 gêneros alimentícios
da agricultura familiar.

Público-alvo

450 mil alunos beneficiados.

450 mil alunos beneficiados.

Produção Adquirida
(Quilos)

3.242,000,00

4.448.275,00

R$ 29.996,924,00

R$ 40.000,000,00

Área de
abrangência

62 municípios

62 municípios

Credenciados

Credenciar 600 fornecedores.

Credenciar 800 fornecedores.

Volume de
investimento

COMERCIALIZAÇÃO
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COMERCIALIZAÇÃO
PROMOVE - PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO MOBILIÁRIO ESCOLAR
O Programa de regionalização do Mobiliário Escolar - PROMOVE, Criado em 2005 e regulamentado pela
Lei nº 3.453 de 10 de Dezembro de 2009, cujo o objetivo principal é garantir incentivos para a fabricação
dos mobiliários escolares, tendo como matéria-prima a madeira oriunda dos Planos de Manejo Florestais
Sustentável em pequena escala, bem como estimular o setor moveleiro e madeireiro do Estado do
Amazonas.
2021

2022

Ações

Fornecimento de moveis escolares para
SEDUC.

Fornecimento de moveis escolares
para SEDUC, SEMED e outras
instituições públicas.

Público-alvo

3 mil famílias rurais/urbanas.

3.500 famílias
rurais /urbanas.

Metas

45 moveleiros credenciados.

50 moveleiros credenciados.

Volume de
investimento

R$ 7.000.000,00

R$ 8.000.000,00

20 municípios.

26 municípios.

Área de
abrangência

COMERCIALIZAÇÃO
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COMERCIALIZAÇÃO
BALCÃO DE AGRONEGÓCIOS
Criado em agosto de 2016, que catalisa as negociações entre produtores rurais ou extrativistas (produtores
individuais, famílias, associações, cooperativas) e os consumidores, sejam eles privados e/ou governamentais,
sendo os produtos excedentes de produção.

2021

2022

Intermediação na comercialização da
produção rural em produtos alimentícios.

Intermediação na comercialização da
produção rural em produtos
alimentícios.

Público-alvo

Produtores Rurais independentes,
cooperativas e associações.

Produtores Rurais independentes,
cooperativas e associações.

Metas

Beneficiar 2.000 famílias de produtores
rurais.

Beneficiar 2.500 as famílias dos
extrativistas.

Volume de
investimento

R$ 4.700.000,00

R$ 5.500.000,00

Produto Comercializado
(Kg)

2.500.000,00

3.000.000,00

Área de abrangência

35 municípios.

40 municípios.

Ações

COMERCIALIZAÇÃO
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COMERCIALIZAÇÃO
FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS
SUBVENÇÃO ECONÔMICA ESTADUAL
Com o objetivo de cumprir o seu papel de apoio ao pequeno produtor rural e considerando a importância
social e econômica das atividades de fibras (juta/malva) e borracha, o Governo do Estado vem concedendo
subvenção econômica no Plano Safra, contribuindo para o fortalecimento das cadeias produtivas.
SUBVENÇÃO ECONÔMICA DA PRODUÇÃO DE JUTA E MALVA
O Incentivo à produção de Juta e Malva é previsto pela Lei nº 2.611, de 04 de julho de 2000 e regulamentado
pelo decreto nº 24.196 de 29 de abril de 2004 com a finalidade de normatizar a concessão de subvenção
econômica da Juta e Malva.

Ações

Público-alvo
Metas
Volume de
investimento

COMERCIALIZAÇÃO

Área de
abrangência

2021

2022

Cadastro dos juticultores;
Pagamento da subvenção Econômica;
Comercialização da fibra subvencionada em
5.182.000,00 Kg.

Cadastro dos juticultores;
Pagamento da subvenção Econômica
Comercialização da fibra subvencionada em 5.200.000,00 Kg.

760 produtores rurais.

780 produtores rurais.

Beneficiar as famílias dos juticultores.

Beneficiar as famílias dos juticultores.

R$ 2.850.100,00 (Valor da
Subvenção R$ 0,55)

R$ 3.120.000,00(Valor da
Subvenção R$ 0,60)

12 municípios.

13 municípios.
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COMERCIALIZAÇÃO
SUBVENÇÃO ECONÔMICA DA PRODUÇÃO DE BORRACHA
A atividade prevista na Lei nº 2.611, de 04 de julho de 2000 e regulamentado pelo decreto nº 31.341 de 3
de junho de 2011, cujo objetivo foi estabelecer as regras para a Concessão de Subvenção Econômica da
Borracha. Em 2020, o Governo do Amazonas, por meio da ADS, quitou todos os valores pendentes das
gestões anteriores, estimulando a produção de Juta e Malva no Amazonas.
2021
Pagamento da subvenção para as
associações e cooperativas de extrativistas;
Comercialização da borracha
subvencionada em 500.000,00 Kg.

Pagamento da subvenção para
as associações e cooperativas de
extrativistas ;
Comercialização da borracha
subvencionada em 500.050,00 Kg.

300 extrativistas.

320 extrativistas .

Beneficiar as famílias dos extrativistas.

Beneficiar as famílias dos extrativistas.

Volume de
investimento

R$ 500.000,00

R$ 500.050,00

Área de abrangência

10 municípios.

11 municípios.

Ações

Público-alvo
Metas

COMERCIALIZAÇÃO

2022
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COMERCIALIZAÇÃO
SUBVENÇÃO ECONÔMICA DE FIBRAS (PIAÇAVA E CIPÓ TITICA)
É previsto pela Lei nº 4.366, de 20 de julho de 2016 com a finalidade de conceder a subvenção econômica
às populações tradicionais extrativistas de fibras vegetais naturais no Estado dom Amazonas.

2021

2022

Pagamento da subvenção para as associa
ções e cooperativas de extrativistas;
Comercialização da fibra subvencionada em
2.000,00 Kg.

Pagamento da subvenção para as associações e cooperativas de extrativistas;
Comercialização da fibra subvencionada em 2.200,00 Kg.

2.000 extrativistas.

3.000 extrativistas.

Beneficiar as famílias dos extrativistas.

Beneficiar as famílias dos extrativistas.

Volume de
investimento

R$ 1.000.000,00

R$ 1.000.200,00

Área de abrangência

10 municípios.

11 municípios.

Ações

Público-alvo
Metas

•

COMERCIALIZAÇÃO

Pagamento da subvenção no valor de R$ 0,35/kg em 2021 para produtores de fibras da piaçava.
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COMERCIALIZAÇÃO
SUBVENÇÃO ECONÔMICA PARA OS PESCADORES ARTESANAIS DO PIRARUCU
É previsto pela Lei nº 2. 611, de 04 de julho de 2000 e regulamentado pelo decreto nº41.829 de 21 de janeiro
de 2020 com a finalidade de conceder a subvenção econômica aos pescadores em regime de manejo
sustentável do Pirarucu (Arapaima gigas).

2021

Ações

Público-alvo
Metas
Volume de
investimento
Área de abrangência

COMERCIALIZAÇÃO

2022

Pagamento da subvenção para as
associações e cooperativas de pescadores;
Comercialização da tonelada
subvencionada em 2.500 ton.

Pagamento da subvenção para
as associações e cooperativas de
pescadores;
Comercialização da tonelada
subvencionada em 2.750,00 ton.

2.000 pescadores.

2.200 pescadores.

Beneficiar as famílias dos pescadores.

Beneficiar as famílias dos pescadores.

R$ 2.500.000,00

R$ 2.750.000,00

15 municípios.

16 municípios.
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COMERCIALIZAÇÃO
DOAÇÕES ONEROSAS
AERADORES
Credenciamento de Piscicultores, no âmbito do Estado do Amazonas, interessados em participar do
credenciamento de doação onerosa de aeradores: 1200 aeradores (800 und de 1,5CV mono., 400 und de
1,5CV tri.), gerando um incremento na produção de pescado no Estado do Amazonas de 3.500 toneladas.
2021
Fornecimento de aeradores para
piscicultores.

Fornecimento de aeradores para
piscicultores.

150 piscicultores.

150 piscicultores.

600 unidades de aeradores.

600 unidades de aeradores.

Volume de
investimento

R$ 1.200.000,00

R$ 1.200.000,00

Área de abrangência

62 municípios.

62 municípios.

Ações
Público-alvo
Metas

COMERCIALIZAÇÃO

2022

68

COMERCIALIZAÇÃO
EMBALAGENS
Credenciamento de Produtores Rurais, no âmbito do Estado do Amazonas, interessados em participar do
programa doação onerosa de embalagens tipo caixas em papelão e/ou sacos de ráfia de polipropileno
(tamanhos: 50 cm x 80 cm / 70 cm x 100 cm.

2021

Fornecimento de embalagens para
agricultores familiares

Fornecimento de embalagens para
agricultores familiares

400 famílias rurais

457 famílias rurais

300.000 (CAIXAS) e 167,696 (SACOS)

335.075 (CAIXAS) e 167,696 (SACOS)

Volume de
investimento

R$ 260.000,00

R$ 300.000,00

Área de abrangência

62 municípios

62 municípioss

Ações

Público alvo
Metas

COMERCIALIZAÇÃO
DEFESA SANITÁRIA VEGETAL

2022
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COMERCIALIZAÇÃO
RAÇÃO PARA PEIXES
Credenciamento de piscicultores para Doação Onerosa de Ração para Peixes Onívoros - ração (40%PB;
32%PB e 28%PB). Gerando um incremento na produção de pescado no Estado do Amazonas de 6.250
toneladas.

2021

Ações
Público-alvo
Metas
Volume de
investimento
Área de abrangência

COMERCIALIZAÇÃO

2022

Fornecimento de ração de peixes onívoros
para piscicultores.

Fornecimento de ração de peixes
onívoros para piscicultores.

1000 piscicultores.

1000 piscicultores.

5.000 ton.

5.000 ton.

R$ 12.500.000,00

R$ 12.500.000,00

62 municípios.

62 municípios.
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COMERCIALIZAÇÃO
RAÇÃO PARA AVES
Credenciamento de Avicultores para participar da doação onerosa de ração para aves. Gerando a
continuidade de 800 avicultores na atividade.

SERVIÇO DE INSPEÇÃO
ESTADUAL (SIE) : ALIMENTO
COMERCIALIZAÇÃO
DEFESA
SANITÁRIA VEGETAL
SEGURO

2021

2022

Ações

Fornecimento de ração para aves.

Fornecimento de ração para aves.

Público-alvo

400 avicultores.

400 avicultores.

Metas

2.500 ton.

2.500 ton.

Volume de
investimento

R$ 5.500.000,00

R$ 5.500.000,00

Área de abrangência

62 municípios.

62 municípios.
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COMERCIALIZAÇÃO
INSUMOS AGRÍCOLAS
CALCÁRIO DOLOMÍTICO
Credenciamento de doação onerosa para aquisição de insumos agrícolas - Credenciamento de Produtores
Rurais para participar da doação onerosa de CALCÁRIO DOLOMÍTICO (90% PRNT).

2021
Fornecimento de calcário para agricultores
familiares.

Fornecimento de calcário para agricultores familiares.

Público-alvo

1650 produtores.

1650 produtores.

Metas

1650 produtores.

1650 produtores.

6.250.000,00

6.250.000,00

62 municípios.

62 municípios.

Ações

Volume de
investimento
Área de abrangência

COMERCIALIZAÇÃO

2022
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COMERCIALIZAÇÃO
URÉIA
Credenciamento de Doação Onerosa para aquisição de Insumos Agrícolas - Credenciamento de Produtores
Rurais para participar da doação onerosa de URÉIA (45%N).

2021

Ações

Público-alvo
Metas
Volume de
investimento
Área de abrangência

SERVIÇO DE INSPEÇÃO
ESTADUAL (SIE) : ALIMENTO
COMERCIALIZAÇÃO
DEFESA
SANITÁRIA VEGETAL
SEGURO

2022

Fornecimento de uréia para agricultores
familiares.

Fornecimento de uréia para
agricultores familiares.

1500 produtores rurais.

1500 produtores rurais.

450 toneladas.

450 toneladas.

1.500.000,00

1.500.000,00

62 municípios.

62 municípios.
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COMERCIALIZAÇÃO
SUPERFOSFATO
Credenciamento de Doação Onerosa para aquisição de Insumos Agrícolas - Credenciamento de Produtores
Rurais para participar da doação onerosa de SUPERFOSFATO TRIPLO (42%P2O5).

2021

Ações
Público-alvo
Metas
Volume de
investimento
Área de abrangência

COMERCIALIZAÇÃO

2022

Fornecimento de superfosfato para
agricultores familiares.

Fornecimento de superfosfato para
agricultores familiares.

1500 produtores rurais.

1500 produtores rurais.

550 toneladas.

550 toneladas.

1.650.000,00

1.650.000,00

62 municípios.

62 municípios.

74

COMERCIALIZAÇÃO
CLORETO DE POTÁSSIO
Credenciamento de Doação Onerosa para aquisição de Insumos Agrícolas - Credenciamento de Produtores
Rurais para participar da doação onerosa de CLORETO DE POTÁSSIO (60 % K2O)

2021

Ações

Público-alvo
Metas
Volume de
investimento
Área de abrangência

SERVIÇO DE INSPEÇÃO
ESTADUAL (SIE) : ALIMENTO
COMERCIALIZAÇÃO
DEFESA
SANITÁRIA VEGETAL
SEGURO

2022

Fornecimento de CLORETO DE POTÁSSIO
para agricultores familiares.

Fornecimento de CLORETO DE
POTÁSSIO para agricultores familiares.

1500 produtores rurais.

1500 produtores rurais.

400 toneladas.

400 toneladas.

1.440.000,00

1.440.000,00

62 municípios.

62 municípios.
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COMERCIALIZAÇÃO

PROGRAMA NACIONAL
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

PNAE

INVESTIMENTO

R$ 18
MILHÕES

(cumprimento ao mínimo de 30% da
Lei Federal nº 11.947/2009)
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COMERCIALIZAÇÃO
PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA)
•

Promover o acesso à alimentação segura e saudável e incentivar a agricultura familiar. A modalidade
executada no estado do Amazonas é a compra especial da agricultura familiar com doação simultânea,
com limite de até R$ 6.500,00 por agricultor familiar. Este Programa é operado pelo Governo Federal
(Ministério da Cidadania/Ministério da Agricultura/Conab) e executado pelo Governo do Estado (Sistema
Sepror).

Investimento: R$ 21,8 milhões
Abrangência: Todos os municípios do Amazonas
Entidades beneficiadas: 320 instituições
Volume estimado: 8.000 toneladas de alimentos
Agricultores beneficiados: 2.060 agricultores

* Em 2021: Criação de um Banco de Alimentos para atender as demandas do
PAA e demais Programas da Agricultura Familiar.

RECURSOS DO GOVERNO
FEDERAL

* Poderá ocorrer repasses extraordinários através de termo de adesão.
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www.sepror.am.gov.br
Sepror - Secretaria de Estado da Produção Rural
seproramazonas
SSepror
Sistema Sepror

