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EDITORIAL

O Governo do Estado do Maranhão, visando 
fortalecer e integrar o diálogo na Agricul-

tura Familiar maranhense, criou o Sistema da 
Agricultura Familiar (Sistema SAF). O Sistema 
compreende: a Secretaria de Estado da Agricul-
tura Familiar - SAF, o Instituto de Colonização e 
Terras do Maranhão – ITERMA e a Agência Esta-
dual de Pesquisa Agropecuária e de Extensão 
Rural do Maranhão – AGERP como vinculadas. 

À SAF é vinculado o Conselho Estadual de De-
senvolvimento Rural Sustentável e Solidário 
(CEDRUS) que tem o objetivo de promover 

parcerias entre o poder público e a sociedade 
civil e estabelecer diretrizes para as políticas 
públicas dos municípios.

Desde a sua criação, o Sistema SAF trabalha em 
conjunto e dialoga com os movimentos sociais 
(MST, MIQCB, ACONERUQ, FETAEMA e FETRAF).

Por meio de um conjunto de ações, o Sistema 
SAF está levando políticas públicas aos agricul-
tores e agricultoras familiares de todo o Mara-
nhão.

Conheça os nossos programas e ações.

JÚLIO CÉSAR MENDONÇA
Secretário de Estado da Agricultura Familiar - SAF
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ACESSO À TERRA
Programa Nacional do Crédito Fundiário (PNCF)

O PNCF no Maranhão é uma ação do Governo Fede-
ral, executado pela Secretaria de Estado da Agricultura 
Familiar (SAF), por meio da Unidade Técnica Estadual 
(UTE). Por meio do Programa famílias de agricultores 
familiares realizaram a aquisição de suas terras e apoio 
a projetos comunitários socioprodutivos.

Recursos investidos entre os anos 2016 e 2019:

Recursos de

R$ 40.476.077,00

R$ 30.897.324,15

beneficiadas310 famílias

Inscrição de 182.500 imóveis rurais de até quatro mó-
dulos fiscais nos 217 municípios

Projeto Mais 
Sustentabilidade no Campo 
– Cadastro Ambiental Rural 
(CAR)

O Sistema SAF está realizan-
do o Cadastro Ambiental Ru-
ral (CAR), por meio do Projeto 
Mais Sustentabilidade no Cam-

po. O Projeto é desenvolvido 
pelo Governo do Maranhão 
junto ao Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social – BNDES/Fundo Ama-
zônia, agricultores familiares 
e PCTs (povos e comunidades 
tradicionais).

Regularização Fundiária

O Instituto de Colonização e Terras do Maranhão (Iter-
ma) executa a política de reordenamento agrário do es-
tado do Maranhão, visando à diminuição da formação 
de latifúndios e a promoção da agricultura familiar.

2015: 478

2016: 1085

2017: 542

2018: 2.011

2019: 1.729

2020: 776
 (até agosto)
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ACESSO À ÁGUA
Programa Cisternas (Primeira e Segunda Água)

O Programa Nacional de Apoio à Captação de Água 
de Chuva e outras Tecnologias Sociais (Programa Cis-
ternas) é coordenado pelo Governo Federal e execu-
tado no Maranhão pela Secretaria de Estado da Agri-
cultura Familiar (SAF), e visa a promoção do acesso 
à água para o consumo humano e para a produção 
de alimentos por meio da implementação de tecno-
logias sociais simples e de baixo custo.

No Maranhão, estão sendo implantadas:

• Cisternas Telhadão Multiuso de 25 mil litros; 

• Cisterna de Placas Familiar de 16 millitros;

• Cisterna Escolar de 52 mil litros;

• Barreiro Trincheira Familiar de 500 mil litros

 
Programa Água Doce (PAD)

O Programa Água Doce (PAD) visa à implantação 
de 30 sistemas de dessalinização no Maranhão. Dos 
vinte municípios contemplados, seis estão entre os 
municípios do Plano Mais IDH. A ação é coordenada 
pelo Ministério do Meio Ambiente e executada no 
Maranhão pela SAF.

Sistema Simplificado de Abastecimento de Água 
(SSAA)

A Secretaria de Estado da Agricultura Familiar (SAF) 
está construindo 106 SSAAs, que beneficiarão milha-
res de famílias da zona rural dos municípios. Os Sis-
temas são compostos por poços tubulares, reserva-
tórios com capacidade de armazenamento de 15 mil 
litros e ligações domiciliares, levando água de quali-
dade para centenas de famílias do Maranhão.

Implantação em 20 
municípios
9.500 pessoas 
serão beneficiadas
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• Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER): 
55.247 agricultores e agricultoras familiares 
atendidos em todo o Maranhão no ano de 
2019;

• Sistema Tekhne Monitore: Sistema pioneiro 
no Nordeste que visa a informatização dos 
serviços de ATER;

• Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP): Entre 
2015 a agosto de 2020, foram emitidas 264.942 
DAPs;

• Projeto Dom Helder Câmara: O programa 
é desenvolvido pelo Governo Federal em 
parceria com o Estado do Maranhão, visando 
o combate à pobreza extrema. Beneficia 1.750 
famílias em 18 municípios;

• Diques da Produção: Tem o objetivo de 
garantir a contenção de água e o combate à 
salinização dos campos naturais inundáveis;

• Ao todo, serão construídos 35 canais em 16 
municípios;

• Resgatando Saberes e Produzindo com 
Sustentabilidade: Programa Federal que 
visa serviços de Ater para assentamentos 

Assistência Técnica e Extensão Rural
estaduais, povos e comunidades tradicionais 
do Maranhão. Com a ação, 2.000 famílias são 
beneficiadas em 15 municípios;

• Programa ATER Mais Gestão: Visa promover 
o fortalecimento de 11 cooperativas da 
agricultura familiar por meio da qualificação 
de seus sistemas de gestão. Ação realizada em 
parceria com o Governo Federal;

• Plano Mais IDH;

• Programa Mais Produção (cadeias 
produtivas);

• Maranhão Verde Eixo Indígena.

Garantia-Safra

Ação do Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (Pronaf ), que tem como obje-
tivo garantir condições mínimas de sobrevivência 
aos agricultores familiares de municípios sujeitos 
à perda de safra por razão da estiagem ou excesso 
hídrico.

Entre 2015/2020: Aporte de R$ 2.177.186,00, bene-
ficiando 23.408 agricultores.
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Cadeias produtivas

Como parte das ações voltadas para o aumento da 
produção agropecuária, o Governo do Estado lan-
çou o Programa ‘Mais Produção’ que, entre outras 
ações, promove o fortalecimento das Cadeias Pro-
dutivas do Maranhão, com objetivo de gerar em-
prego e renda. O Sistema da Agricultura Familiar 
(SAF, Agerp e Iterma) trabalha, por meio de Chama-
das Públicas, com dez Cadeias Produtivas:

• Feijão-Caupi; Ovinocaprino; Aves caipira; Mel; 
Caju; Mandioca; Abacaxi; Açaí/juçara; Babaçu e 
Caranguejo uçá.

Sementes da Independência

O Sistema da Agricultura Familiar (SAF, Agerp e Iter-
ma) vem trabalhando para resgatar e preservar as 
Sementes da Independência, que são aquelas que 
as comunidades de agricultores maranhenses cul-
tivam há mais de 20 anos e que pertencem ou per-
tenceram à cultura regional.

Várias ações são desenvolvidas neste sentido: feiras 
de trocas de sementes, banco de registro, capacita-
ções em Agritecs, mapeamento de guardiões das 
sementes.

Produção

Promoção e apoio a irrigação

Foram entregues entre 2015 e 2019: 1200 kits de ir-
rigação, beneficiando 2.014 agricultores familiares 
em 83 municípios do estado, incluindo do Plano 
Mais IDH.

Área total irrigada: 136,1 hectares 

Investimento total no período de 2015 a 2019:  R$ 
4.279.132,86.

Projeto BioFORT

O Projeto BioFORT é uma ação de transferência de 
tecnologia utilizando alimentos biofortificados, fru-
to de um ACT entre o Governo do Maranhão e a EM-
BRAPA, em consonância com o Projeto “HarvestPlus. 
 
São trabalhadas as cultivares de mandioca, feijão-
-caupi, batata doce e milho, visando a segurança 
alimentar e nutricional de quem o consome. O Bio-
FORT está presente em 75 municípios.

Proatec
 
O Governo do Maranhão, por meio do Sistema da 
Agricultura Familiar (SAF, Agerp e Iterma), em par-
ceria com a FETAEMA, lançou o Projeto Estadual de 
Assistência Técnica e Extensão Rural, Formação e 
Capacitação – PROATEC, no âmbito do Plano Emer-
gencial de Empregos Celso Furtado.

O Programa tem o objetivo de executar assistên-
cia técnica para 600 famílias de agricultores em 12 
municípios, nas regiões do Alto Turi/Gurupi, Médio 
Sertão e Tocantina.
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Plano
MAIS IDH
Para combater a pobreza extrema nos 
30 municípios com menores Índices de 
Desenvolvimento Humano (IDH), o Go-
verno do Estado criou o Plano Mais IDH 
que executa ações especiais nesses mu-
nicípios, tanto na zona urbana quanto 
rural. Nos 30 municípios estão sendo 
realizados:

• Assistência Técnica e Extensão 
Rural: 8.927 famílias;

• Apoio a projetos de 
Comercialização: PAA, Pnae, Procaf, 
restaurantes populares, feiras, 
Ambev;

• Apoio a projetos produtivos:  
avicultura de corte, avicultura de 
postura, bovinocultura de corte, 
caprinocultura, bananicultura, 
extrativismo (Coco babaçu), 
agroindústria (polpa, farinha, 
artesanato), cultura do feijão, 
milho, horticultura, culturas anuais 
consorciadas;

• Construção de Cisternas pelo 
Programa Cisternas;

• Construção de Sistemas 
Simplificados de Abastecimento de 
Água;

• Realização de Dias de Campo.
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Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)

O Governo do Estado, por meio da SAF, executa o 
Programa de Compras da Agricultura Familiar (PAA) 
– Compra com doação simultânea/MDS, por termo 
de adesão misto (Estado/Município) e puro (Esta-
do). Trata-se de uma política pública estruturante 
de fortalecimento da agricultura familiar, além de 
proporcionar o atendimento às famílias em vulne-
rabilidade social, a partir da doação dos alimentos 
adquiridos à Rede Socioassistencial.

2015/2020

R$ 60 milhões* (* Valores referentes à soma das execu-
ções do PAA nas modalidades estadual, mista, direta, pura e 
CONAB.)

17.661 Agricultores familiares beneficiados

Programa de Compras da Agricultura Familiar 
(Procaf)

O Programa de Compras da Agricultura Familiar 
(Procaf ), criado pelo Governo do Maranhão, por 

COMERCIALIZAÇÃO

meio do Sistema da Agricultura Familiar (SAF, Agerp 
e Iterma) tem o objetivo de garantir a aquisição di-
reta de produtos da agricultura familiar. Desde 2018 
o Procaf vem auxiliando agricultores familiares e in-
dígenas de todo o Maranhão.

2018-2020

• R$ 7.594.227,16 milhões

• 165 Associações beneficiadas

 
Programa Mais Feiras (entrega de equipamen-
tos de feiras)

O Sistema da Agricultura Familiar (SAF, Agerp e 
Iterma) desenvolve o Programa Mais Feiras, que 
proporciona ao agricultor familiar um importante 
espaço de comercialização dos produtos. Para isso, 
o Sistema distribui equipamentos, como barracas, 
balanças, EPIs.

Total de 972 kits entregues entre 2016-2020: 972, 
beneficiando mais de 1.900 agricultores  familiares. 

Cestas básicas com produtos da agricultura 
familiar 

O Governo do Estado, por meio do Sistema da 
Agricultura Familiar (SAF, Agerp e Iterma), reali-
zou a compra de produtos da agricultura familiar 
para compor cestas básicas distribuídas para 
pessoas em situação de vulnerabilidade social 
afetadas pela pandemia da Covid-19. As ces-
tas contêm farinha de mandioca, mel, azeite 
de babaçu e biscoitos de mesocarpo, arroz e feijão.

As cestas são fruto da doação financeira da Open 
Society Foundation ao Governo do Maranhão no 
combate à Covid-19.

 
Valor Total: R$ 2.884.000,00 milhões.

Cestas Entregues: 42.500
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Feira da Agricultura Familiar e Agrotecnologia 
do Maranhão (Agritec)

A Feira da Agricultura Familiar e Agrotecnologia do 
Maranhão (Agritec) é um evento voltado para a di-
vulgação de tecnologias baratas e de fácil acesso 
para os agricultores familiares. A feira também tem 
o objetivo de contribuir com a melhoria da produ-
ção e da renda desses agricultores, além de movi-
mentar a economia regional e local nos municípios 
onde acontecem.

Agritec é uma realização do Governo do Estado, por 
meio do Sistema de Agricultura Familiar (Sistema 
SAF), formado pela SAF, Agência Estadual de Pes-
quisa Agropecuária (Agerp) e Instituto de Coloni-
zação e Terras do Maranhão (Iterma). Conta, ainda, 
com parceria das Prefeituras, Sebrae, Embrapa, Se-
nar e movimentos sociais.

Resultados: 

• Entre 2015 e 2019 

• Agritecs realizadas: 19

• Agricultores capacitados: 33 mil

• Comercialização: R$ 2 milhões

• Crédito Rural: R$ 25 milhões 

Municípios: São Bento, Açailândia, Caxias, Bacabal, 
Chapadinha, Codó, Grajaú, Viana, Zé Doca, Paraiba-
no, Santa Luzia, Barra do Corda, Itapecuru-Mirim, 
Cururupu, São Raimundo das Mangabeiras, Lago da 
Pedra, Timon, Presidente Dutra e Barreirinhas.

JUVENTUDE RURAL E EDUCAÇÃO NO CAMPO

Projeto Incentivo à Leitura no Campo

• Distribuição de 150 bibliotecas (Arca das Letras 
entregues) nos 30 municípios do Plano Mais 
IDH, sendo 5 por município.

• Capacitação de 300 agentes de leitura;

Projeto de Apoio às Escolas de Formação por 
Alternância

Seleção de projetos visando à modernização e o 
fortalecimento das práticas pedagógicas das Es-
colas do Campo de Formação por Alternância (por 
meio de Chamada Pública).

Foram atendidas 33 escolas de campo em 10 mu-
nicípios.

AGROTECNOLOGIA E EDUCAÇÃO
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Construção e reforma de 
agroindústrias

O Governo do Estado, por 
meio do Sistema da Agri-
cultura Familiar (SAF, Agerp 
e Iterma), realizou reformas, 
adequações, construção ou 
compra de equipamentos 
para fortalecer as cadeias 
produtivas.

Agroindústrias atendidas 
pelo Sistema SAF:

• Beneficiamento de 
mandioca: Bequimão, 
Itapecuru-Mirim e 
São Domingos do 
Maranhão;

• Processamento do óleo 
de babaçu: Lago do 
Junco;

• Beneficiamento de 
azeite, mesocarpo e 
derivados do babaçu: 
Viana;

• Derivados do 
mesocarpo do babaçu: 
Chapadinha;

• Beneficiamento de mel: 

Junco do Maranhão;

• Beneficiamento de açaí/
juçara: Luís Domingues;

• Beneficiamento de 
polpas de frutas: 
Vargem Grande 
(equipamentos) e 
São Raimundo das 
Mangabeiras.

Selo Gosto do Maranhão

Para fortalecer as identida-
des sociais e produtivas dos 
vários segmentos da agri-
cultura familiar, o Sistema 
SAF criou o Selo Gosto do 
Maranhão, visando a valori-
zação e agregação de valor 
aos produtos.

Estradas vicinais

Foram executados 256 km 
de estradas vicinais, forta-
lecendo o escoamento da 
produção de 36 povoados 
em 09 municípios e estão 
em execução mais 78 km de 
estradas que irão beneficiar 
mais quatro municípios.

INFRAESTRUTURA PRODUTIVA
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T R A D I C I O N A I S
COMUNIDADES
POVOS E

O Governo do Maranhão, por meio do Sistema da 
Agricultura Familiar (SAF, Agerp e Iterma) coordena e 
promove ações para implementação de políticas pú-
blicas e programas que fortalecem a biodiversidade 
e os povos e comunidades tradicionais, no sentido de 
garantir o acesso e o apoio à inserção produtiva des-
tas comunidades e povos.

Ações para os povos indígenas e comunidades tradi-
cionais:

• Plano Mais IDH - Acompanhamento de mais 
de 200 famílias indígenas nos municípios de 
Jenipapo dos Vieiras, Itaipava do Grajaú, Arame 
e Fernando Falcão, com vista a melhorar as 
condições dessas populações.

• Programa de Compras da Agricultura Familiar 
- Procaf Indígena - Aquisição de produtos da 
agricultura familiar de famílias indígenas nos 
municípios de Arame, Jenipapo dos Vieiras, 
Itaipava do Grajaú e Maranhãozinho.

• Feira de Trocas de Sementes e Saberes 
Indígenas  -  Incentivo ao cultivo e manutenção 
dos saberes tradicionais para garantir a 
preservação das espécies de Sementes Crioulas 
e Saberes Indígenas. 

• Maranhão Verde: Eixo Indígena – 
Implantação de Sistema Integrado de 
Produção de Tecnologias Sociais (SISTEC), para 
desenvolvimento de projetos produtivos em 

16 Terras Indígenas e 1 Reserva indígena. O 
Programa é uma parceria entre a SAF, Sedihpop, 
Sema e Agerp.

• Projeto Incentivo à Leitura no Campo - 
Implantação de bibliotecas nas comunidades 
rurais nos municípios do Plano Mais IDH: Arame, 
Fernando Falcão, Itaipava do Grajaú e Centro 
Novo.

• Programa Cisternas  - Construção de Cisternas 
Escolares e Telhadão para famílias indígenas de 
Jenipapo dos Vieiras, Fernando Falcão e Barra do 
Corda.

• Sistema Simplificado de Abastecimento de 
Água/SSAA –  Implantação de Sistemas de 
Abastecimento de Água visando a garantia de 
água de qualidade para comunidades rurais  
nas  Aldeias Campo Alegre (Montes Altos)  e na 
Aldeia Arraia (Lajeado Novo).

• Produção - Fomento para 13 famílias indígenas 
da Aldeia Canafístola (Jenipapo dos Vieiras) 
trabalharem com a produção e comercialização 
de caprinocultura, aves caipiras e artesanato.

• Selo Quilombos do Maranhão - No âmbito 
do Programa MaranhãoQuilombola,foi criado 
e instituído o Selo Quilombos do Maranhão.O 
objetivo é dar maior visibilidade aos trabalhos 
eprodutos agrícolas do(a)s quilombolas.  O 
selo é fruto da ação conjunta entre a SAF, Seir, 
Sedihpop, Agerp e Iterma.



| Informativo | SISTEMA SAF12

LEIS ESTADUAIS QUE 
FORTALECEM A 
AGRICULTURA FAMILIAR

• Lei 10.322, de 24 de setembro de 2015 – 
Dispõe sobre a Criação do Programa de 
Transferência de Renda na Agricultura Familiar, 
no âmbito do Estado do Maranhão;

• Lei N°10.327, de 28 de setembro de 2015 
- Dispõe sobre o Programa de Compras da 
Agricultura Familiar – PROCAF; com a finalidade 
de garantir a aquisição direta de produtos 
agropecuários e extrativistas;

• Lei 10.491, de 18 de julho de 2016 – Dispõe 
sobre a Criação do Conselho Estadual de 
Desenvolvimento Rural Sustentável – CEDRUS;

• Lei 10.451, de 12 de maio de 2016 – Cria o 
Programa de Desenvolvimento Sustentável 
do Extrativismo no âmbito do Estado do 
Maranhão;

• Política Estadual de Agroecologia e Produção 
Orgânica (PEAPOMA): A Lei Ordinária Estadual 
nº 10.986 de 21 de dezembro de 2018 que 
institui a Política Estadual de Agroecologia 
e Produção Orgânica visa à ampliação e o 
fortalecimento do desenvolvimento Rural 
Sustentável;

• Política Estadual de Apoio ao Cooperativismo 
da Agricultura Familiar: A Lei Estadual nº 
10.984 de 21 de dezembro de 2018 tem como 
finalidade o conjunto de atividades exercidas 
pelo poder público da Administração Direta e 
Indireta e do setor privado.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
 
CARLOS BRANDÃO
Vice-governador do Estado do Maranhão
 
JÚLIO CÉSAR MENDONÇA CORRÊA
Secretário de Estado da Agricultura Familiar - SAF
 
FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA
Secretário Adjunto de Organização Produtiva - SAF

LUCIENE DIAS FIGUEIREDO
Secretária Adjunta de Biodiversidade, Povos
e Comunidades Tradicionais - SAF

MAVIO ROCHA
Secretário Adjunto de Políticas Públicas

LOROANA COUTINHO DE SANTANA
Presidenta da Agência Estadual de
Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural - Agerp

JESUINO CORDEIRO MENDES JÚNIOR
Presidente do Instituto de Colonização
e Terras do Maranhão - Iterma
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ONDE ESTAMOS:

SECRETARIA DE ESTADO DA
AGRICULTURA FAMILIAR - SAF

Av. São Luís Rei de França, Lote E 1- C, Turu.
CEP: 65.065-470 - São Luís - MA.
Ponto de Referência: Próximo ao restaurante Cheiro Verde, 
ao lado do Posto BR.

@sistemasafma
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