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Sugestão para a Nota Conceitual em Caráter produtivo 

NOTA CONCEITUAL 

AGRICULTURA FAMILIAR NA AMAZÔNIA MARANHENSE:  

PRODUÇÃO E SUSTENTABILIDADE   

Localização do Projeto: Territórios do Alto Turi Gurupi; Baixada e Litoral 

Maranhense 

Objetivo 

Desenvolvimento de sistemas agroflorestais de acordo com arranjos e 

sistemas de produção tradicionais e manejo de área nativa, destacando nos 

territórios priorizados a importância das cadeias produtivas da juçara/açaí e da 

meliponicultura, visando a proteção permanente e otimização do uso do solo e 

água, conciliando a produção florestal com a produção de alimentos na agricultura 

familiar.  

 

 

Justificativa  

A importância do Estado do Maranhão assumir o protagonismo no 

desenvolvimento sustentável através de cadeias produtivas com base 

agroecológica apoiando a regularização fundiária para o ordenamento e gestão 

territorial efetiva, incide no fato da promoção  de serviços ecossistêmicos e a 

economia da floresta em pé assegurando a justiça social e ambiental , a promoção 

do desenvolvimento econômico da Amazônia Legal, especialmente como 

estratégia na mitigação do desmatamento e às queimadas. Ações integradas e 

cooperativas e novos aportes de recursos são necessários para incentivar e 

viabilizar a manutenção da floresta como ativo econômico do Estado. 

Vale destacar que arranjos e sistemas produtivos sustentáveis são 

importantes para subsidiar e estimular o(a)s agricultore(a)s  familiares no manejo 

adequado, para promoção de maior rendimento de suas culturas e frutos, uso 

correto do solo e recursos naturais. Os sistemas agrícolas quando bem manejados 

podem gerar renda e promover diversos serviços ambientais a exemplo dos 

Sistemas agroflorestais os SAF´s. 

Os SAF´s são sistemas de produção que vem sendo desenvolvidos em 

todo o mundo, há milênios, principalmente pelas populações tradicionais, 

proporcionando sustento de pelo menos 1,2 bilhão de pessoas (cerca de um sexto 

da humanidade. (NAIR, 1984). Somente há 50 anos, no entanto, a ciência têm se 
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dedicado a estudar esses sistemas, seus benefícios e custos e as complexas 

interações entre os componentes vegetais e humanos. (Miccolis et al, 2017). 

Pode ser entendido como um  sistema de gestão de recursos naturais 

dinâmico e ecológico que, através da integração de árvores, cultivos agrícolas e até 

produção animal , diversifica a paisagem agrícola e sustenta a produção para 

aumentar os benefícios sociais, econômicos e ambientais para os usuários da terra 

em todos os níveis. 

Os SAFs contribuem para a redução da vulnerabilidade da agricultura às 

mudanças climáticas, além de melhorar a qualidade e a disponibilidade da água, 

entre outros serviços. Em termos de bem-estar econômico, a agrofloresta pode 

aumentar e diversificar a renda dos agricultores (as) e permitir que eles tenham 

acesso a alimentos mais nutritivos. Quanto aos benefícios sociais, a 

agrossilvicultura pode capacitar as mulheres, validar o conhecimento indígena e 

melhorar os meios de subsistência rurais. 

 

Antecedentes e Fundamentação:  

Parte do Maranhão está contido na Amazônia Legal, cerca de 80% do 

estado (IBGE, 2011), todos os municípios alvo de atuação deste projeto estão 

alocados no bioma amazônico. Como forma de levar as ações do Estado para 

todas as regiões, o Governo realizou o  agrupamento regional do Maranhão a partir 

dos chamados Territórios de Desenvolvimento, levando em conta as aptidões 

locais bem como o respeito às peculiaridades existentes nas várias regiões do 

Estado. Dessa forma  a área de abrangência deste projeto irá compreender o 

Território Baixada Litoral eTerritório Alto Turi Gurupi. 

O Território Baixada Litoral é singular pelos seus atributos, integra o 

Bioma Amazônia, com  municípios situados no litoral, outros situados  nas 

reentrâncias, no entorno do Golfão Maranhense, com extensas áreas  baixas que 

são alagadas durante o período chuvoso.No seu interior a Reserva Hemisférica de 

Aves Migratórias  Continentais e Área Úmida de Importância Internacional-

especialmente como habitat de aves aquáticas (Sítio Ramsar),  a APA da Baixada 

Maranhense, a APA das Reentrâncias, as Resexs Marinha de Cururupu, Frechal e 

Itapetininga, o Parcel de Manoel Luís e  Polo Turístico Campos Floridos. A  

população  é constituída de  povos e comunidades  tradicionais ,comunidades 

quilombolas,  quebradeiras de coco,  assentamentos da Reforma Agrária que 

utilizam os recursos naturais para fins de manutenção de suas vidas, conforme 

seus hábitos culturais, econômicos, ancestrais, produtivos, alimentares e religiosos. 

O Território Alto Turi Gurupi, concentra uma imensa riqueza biológica,  

com espécies raras, endêmica e ameaçadas, a área está em acelerado grau de 
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degradação, existência de recursos hídricos naturais. A região historicamente 

ocupada por povos indígenas Ka’apor e Awá Guajá, na década de 70 foi 

implantado um mega projeto de colonização que promoveu a ocupação e criação 

de vários municípios e posteriormente  explorada por garimpeiros e madeireiros. A 

região, segundo IBGE (2016) é a maior produtora de açaí do estado do Maranhão. 

Estes territórios devido ao seu grande potencial, foram inclusos no 

programa da secretaria SAF denominado “Cadeia Agroextrativista da Juçara/Açaí” 

, cadeia do mel (apis e meliponas), Cadeia do extrativismo/babaçu, Polo Turístico 

Amazônia Maranhense, Polo Turístico Floresta dos Guarás  Guimarães,  

Implantação de agroindústria de beneficiamento de frutas, Diques de produção,  

Jovens da Baixada.  

A implantação desta proposta deverá também observar a necessidade de 

regularização fundiária promovendo o melhor ordenamento dos territórios 

priorizados na mesma, pois apesar do grande número de assentamentos vamos 

encontrar muitos deles (PEs) necessitando, por exemplo de georreferenciamento e, 

a grande maioria das comunidades (territórios) tradicionais inexiste sua 

regularização fundiária.  

O Estado do Maranhão possui 1.028 áreas reconhecidas pelo Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, distribuídas em 164 

municípios e geridas por várias instituições federais e estaduais. No contexto, o 

Território de Identidade da Baixada Ocidental – Litoral possui 130 assentamentos, 

com capacidade de beneficiar 16.147 famílias de agricultores, em 24 municípios. 

Todavia, tem 15.565 famílias assentadas e incluídas no SIPRA, cujo total de área 

utilizada é de 528.696,5219 ha. Com relação às áreas quilombolas neste território, 

foram tituladas 48 associações, beneficiando aproximadamente 1.500 famílias 

quilombolas. Acrescenta-se que reconhecidas pela Fundação Palmares existem 

neste território 298 áreas, distribuídas em 29 municípios. O Território de Identidade 

do Alto Turi – Gurupi tem 134 assentamentos, com capacidade de beneficiar 

17.521famílias de agricultores, em 17 municípios. Todavia, têm 15.580 famílias 

assentadas e incluídas no SIPRA, cujo total de área utilizada é de 744.112,2600 

ha. Com relação às áreas quilombolas neste território, reconhecidas pela Fundação 

Palmares, existem 03 áreas, distribuídas em 02 municípios. 

Dessa forma, as propostas visam a proteção da biodiversidade com 

desenvolvimento socioeconômico, cultural e ambiental das famílias, a partir do 

fomento de oportunidades individuais e coletivas, com foco no manejo 

agroecológico  da juçara/açaí e da meliponicultura para amplificar  a cobertura 

florestal do bioma e ainda poiando a regularização fundiária na amazônia 

maranhense. 
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Metodologia e abordagem. 

A metodologia constitui um dos pilares desta proposta, como disposto nas 

políticas públicas voltadas para o campo, que fundamentará as ações 

demandadas. Descrever o percurso metodológico é mais do que descrever as 

técnicas a serem utilizadas, tem no seu cerne a relação teoria e prática, logo, é 

indissociável pensar-se na construção da proposta metodológica, as concepções 

que embasam a apreensão da realidade a ser trabalhada. Tal compreensão revela 

a necessidade premente de técnicos (as) capazes, que apreendam a realidade 

para além do imediatamente apresentado, ou seja, a capacidade de ultrapassar a 

“aparência dos fatos” e de compreendê-la no seu conjunto, e não de forma 

fragmentada.  

Desta forma, a linha metodológica dessa proposta é orientada pela educação 

popular, fundamentada na agroecologia, nas relações de equidade de gênero, 

geração e de raça e etnia, bem como na conservação e preservação ambiental.  

Com base nessa compreensão pensa-se nas relações estabelecidas. Logo, os 

sistemas produtivos não compreendem somente a abordagem da produção e 

produtividade, mas também as determinações e consequências envoltas nessa 

questão, considerando ainda a transversalidade de gênero, geração, raça e etnia, e 

fundamentalmente as questões ambientais. Nessa perspectiva, a proposta é de 

inserção das famílias por meio dos diversos sujeitos que a compõe: homens, 

mulheres, jovens, quilombolas, índios, que no sentido da socialização de saberes e 

de trocas de experiências. 

As experiências pedagógicas também são ferramentas fundamentais, uma vez que 

permitem inovações, desde que observados os critérios de viabilidades e 

sustentabilidades à luz da realidade local. 

Acrescenta-se que esta metodologia tem como princípio à construção participativa 

da realidade, através de uma abordagem pedagógica voltada para as mulheres e 

jovens rurais relacionadas às diversas questões que permeiam a sua realidade, 

sendo que os mesmos serão sujeitos do processo de construção e intervenção em 

sua própria realidade. Tem como princípio básico à participação, a interação, o 

diálogo, através de uma linguagem popular, no sentido de atingir aos objetivos 

propostos, favorecendo a participação concreta de todos os envolvidos.  

Salienta-se que os Territórios da Baixada/Litoral Maranhense e Alto Turi Gurupi 

possuem grande número de povos e comunidades tradicionais  com características 

étnico-culturais e tradições bastante distintas na linguagem, nas suas organizações 

sociais, nas manifestações culturais, nas relações com a produção, com o meio 
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ambiente, com a religião, com a comunidade e na família. Desta forma, a 

metodologia deve considerar as suas vivencias e a identidade etnicocultural na 

abordagem para a qualificação de suas demandas, inclusive procurando resgatar a 

identidade cultural através do processo de formação.  

Assim, esta proposta buscará garantir um processo de construção coletiva do 

conhecimento para o fortalecimento dos sistemas agroecológicos, orgânicos, 

agroextrativistas, agroflorestais existentes,  bem como o fortalecimento das 

organizações e articulação local promovendo ainda a regularização fundiária. 

 

ETAPAS  

Terra dividida: O zoneamento da terra consiste em dividir as regiões que devem 

ser conservadas daquelas propícias para cultivo. Afastar as áreas de maior 

biodiversidade e recursos hídricos de outras onde as atividades econômicas 

provocariam menor impacto ambiental. Esse zoneamento poderia ser atestado 

pelas comunidades tradicionais.  

Assistência Técnica para os povos tradicionais da Floresta: Os dois territórios 

priorizados devido sua supremacia de povos e comunidades tradicionais exige 

organizar ATER especifica e qualificada para trabalhar nos projetos desenvolvidos.  

Subsídios/Fomento com exigências: Esta medida estipula a adoção de uma 

política pública simples: o agricultor receberia subsídios do governo, e, com isso, 

poderia aumentar a produtividade da sua lavoura. Se usar esse recurso e degradar 

a  vegetação, perde o benefício, onde a população recebe dinheiro e assistência 

técnica para desenvolver suas plantações. Em troca, deve-se proteger uma 

espécie do Bioma.  

Aplicação de tecnologias que respeitem os conhecimentos tradicionais 

A palavra de ordem desta medida é tecnologia. É mais fácil plantar e colher se o 

agricultor tiver à disposição aparato tecnológico: orientações técnicas sobre solo e 

nutrientes, modos de gerenciar a água, instruções para múltiplos cultivos e sobre 

controle de pestes e doenças, entre outras facilidades. Estruturar arranjos só após 

a validação dos beneficiários, agendas com especialistas e capacitações deverão 

ser realizadas.  

Certificação coletiva e acesso ao mercado - Uma das mais atrativas seria 

facilitar o acesso desses agricultores ao mercado. A certificação em produtos 

agroecologicos via ateste dos próprios beneficiários. Os agricultores que cumprem 

objetivos voluntários podem apresentar os seus feitos para o consumidor. Podem 

estampar em seus produtos certificados oficiais de que, além de não terem 

desmatado, contribuíram para a restauração da mata. 
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Recursos 

O  Sistema de Agricultura Familiar – SAF, é formado pela Secretaria de 

Estado da Agricultura Familiar – SAF, pelo Instituto de Colonização e Terras do 

Maranhão – ITERMA e pela Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e 

Extensão Rural – AGERP/MA, possui uma estrutura física composta com sedes 

administrativas em São Luís e 19  escritórios regionais, os quais possuem 

também uma estrutura de apoio logístico de veículos, equipamentos móveis, 

computadores e acesso à internet, máquina fotográficas, GPs, automóveis 

(utilitários, passeios e motos) e um quadro funcional técnicos de nível superior, 

técnico(a)s de nível médio e administrativo(a)s. A estrutura disponibilizada pelo 

sistema apoiará as atividades da proposta e assim atingir os objetivos propostos. 

 

Capacidade Técnica 

O Sistema de Agricultura Familiar vem desenvolvendo, desde 2015 

ações diversificadas a partir de um enfoque sistêmico para a agricultura familiar 

e, para povos e comunidades tradicionais, como exemplo pode-se citar: o 

Programa Mais Produção, Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), Cadastro 

Ambiental Rural (CAR), Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), Feira 

de Agricultura Familiar e Agrotecnologia (AGRITEC), Plano Mais IDH, Programa 

Água Doce (PAD), Programa Cisternas (1° e 2 água), Programa do Extrativismo, 

Programa Arca das Letras, Minibibliotecas, Projeto Agroindústrias, Projeto 

BioFORT, Projeto de Irrigação, Projetos Quintais Produtivos, Projeto SIG 

Fundiário, Regularização Fundiária com titulação, inclusive para povos e 

comunidades tradicionais, criação de assentamentos estaduais, Inclusão 

Produtiva com aplicação de fomentos, dentre outras. 

Para tanto, os quadros funcionais das  três  instituições são formadas por 

equipes técnicas multi e interdisciplinares, das áreas das ciências agrárias, sociais, 

humanas e ambientais. Os trabalhos são desenvolvidos via, as sedes das 

instituições e 19 escritórios regionais da AGERP, distribuídos nas 32 regiões de 

Planejamento do Estado. Os escritórios regionais são unidades descentralizadas 

para prestação de assistência técnica e extensão rural, supervisão, execução de 

projetos, pesquisas e programas estaduais e federais. 
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Expectativas /Resultados esperados 

 

Teremos sistemas agroflorestais implantados que fortalecerão as cadeias 

produtivas da juçara/açaí e meliponicultura, maior oferta para os mercados de 

alimentos saudáveis, contribuindo para a redução da pobreza na Amazônia Legal.  

Avanço na regularização fundiária de territórios tradicionais na Amazônia 

Maranhense. 

A implantação da proposta trará novas perspectivas de desenvolvimento 

sustentável para as famílias e o meio ambiente, ao tornar possível a melhoria da 

oferta de alimentos para o autoconsumo e geração de renda, levando em 

consideração o respeito ao ambiente e o equilíbrio dos ecossistemas, contribuindo 

no ordenamento agrário, na redução de emissão de carbono, na manutenção das 

florestas e segurança social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


