
DA
INDEPENDÊNCIA

RESGATANDO A 
CULTURA E GARANTIDO 

AUTONOMIA!

SECRETARIA DE ESTADO
DA AGRICULTURA FAMILIAR

FICHA TÉCNICA:
FOLDER SEMENTES CRIOULAS - 4ª Edição
Produzido pela Assessoria de Comunicação do SISTEMA SAF

Edição e Revisão: ASCOM/SISTEMA SAF
Redação: Silmara Sousa (Engª Agrônoma), Cíntia Padilha (Engª Florestal), Jonas 
Mendes Albuquerque (Engº Agronônomo), Laiana Linhares (Engª Agrônoma), José 
Rogério Salles (Engº Agrônomo) e Elinete Veras (Engª Agrônoma).
Projeto Gráfico: Emanuel Portilho (Designer Gráfico).

www.saf.ma.gov.br
www.iterma.ma.gov.br
www.agerp.ma.gov.br

pois guardam do patrimônio genético e cultural e devem 
ser reconhecidos e respeitados como benfeitores da hu-
manidade.

O QUE O SISTEMA SAF VEM FAZENDO 
PARA AJUDAR NO RESGATE DAS 
SEMENTES DA INDEPENDÊNCIA?

• Plano Estadual de Sementes da Independência;
• Encontro Estadual de Sementes da Independên-

cia;
• Encontros Regionais de Sementes da Indepen-

dência;
• Mapeamento das áreas de resistência de Semen-

tes da Independência e Guardiões;
• Realização de rodas de conversa;
• Feira de trocas de sementes e saberes;
• Implantação de Unidades de Multiplicação de 

Sementes da Independência;
• Pesquisa de comportamento de cultivares de Se-

mentes da Independência.

@Sistemasafma
@AgerpMA
@Itermama



Desde a pré-história, o homem já manejava se-
mentes e detinha conhecimentos sobre sua 

conservação e utilização em plantios sucessivos. Ao 
longo do tempo, essas sementes sofreram um pro-
cesso natural de adaptação às diversas condições de 
clima, solo, pragas e doenças.

No Maranhão, esse processo foi iniciado pelos 
povos indígenas e, mais tarde, continuado por colo-
nizadores, comunidades quilombolas e outros agri-
cultores, que selecionaram muitas dessas sementes 
que conhecemos atualmente como sementes criou-
las, as quais os movimentos sociais e os agricultores 
familiares, recentemente, denominaram de Semen-
tes da Independência.

Contudo, esse tesouro cultural que são as Se-
mentes da Independência, encontra-se  ameaçado 
de extinção: ora pela carência de políticas públicas 
que valorizem as iniciativas populares de preser-
vação, multiplicação; ora pela preferência de uso e 
distribuição de sementes melhoradas e transgêni-
cas, que não se adaptam e não estão ao alcance de 
aquisição da agricultura familiar, pois são altamente 
dependentes de insumos químicos (agrotóxicos e 
adubos químicos) que contaminam o ser humano e 
o meio ambiente.

O Governo do Estado, através de seu Sistema 
SAF (SAF/AGERP/ITERMA) de apoio à agricultu-
ra familiar, vem desenvolvendo ações para apoiar a 
defesa e promoção da preservação, multiplicação e 
uso sustentável desse importante patrimônio da hu-
manidade.

QUAL A IMPORTÂNCIA DO 
RESGATE DAS SEMENTES 
CRIOULAS?

Ao resgatar as sementes crioulas, o agricultor:

• Não depende apenas das políticas públicas de 
distribuição de sementes;

• Deixa de depender das grandes multinacio-
nais que dominam o mercado de sementes;

AS SEMENTES 
SÃO O 
SUSTENTÁCULO 
DA 
AGRICULTURA 
FAMILIAR

A ESPERANÇA 
DA COLHEITA 
ESTÁ NA 
SEMENTE!

CUIDAR 
DA TERRA, 
ALIMENTAR 
A SAÚDE E 
CULTIVAR O 
FUTURO!

O SURGIMENTO DAS SEMENTES 
DA INDEPENDÊNCIA

• Tem a semente na época correta para o plantio;
• Reduz o uso de produtos químicos no processo de produ-

ção;
• Contribui com a conservação da agrobiodiversidade local;
• Promove a segurança alimentar e preserva a agrobiodiver-

sidade;
• Resgata a cultura local e garante sua autonomia.

QUAL PAPEL DOS GUARDIÕES DAS 
SEMENTES DA INDEPENDÊNCIA?

É necessário que os agricultores(as) mantenham sua autono-
mia, podendo decidir por si só o que e quando plantar, selecionan-
do, multiplicando, guardando e sabiamente usando as sementes da 
Independência. 

Os produtores(as), que assim procedem voluntariamente, 
são chamados de “Guardiões das Sementes da Independência”, 

AS SEMENTES 
CRIOULAS SÃO 

FUNDAMENTAIS 
PARA A 

SOBERANIA E 
SEGURANÇA 

ALIMENTAR DOS 
POVOS.

TODAS AS 
FLORES DO 

AMANHÃ ESTÃO 
NAS SEMENTES 

DE HOJE!


