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Dias de Campo sobre feijão caupi reúnem mais de 
500 agricultores em Poção de Pedras e Joselândia

O agricultor Antônio Araújo, o “Toninho”, desta-
cou o orgulho em ser visto como modelo para 
outras famílias rurais.

O Governo do Estado tem proporcionado 
acesso ao conhecimento a centenas de agri-
cultores familiares pelo Maranhão por meio de 
Dias de Campo. Nos meses de julho e agosto, 
o Sistema da Agricultura Familiar, por meio 
do Programa Mais Produção, realizou dois 
Dias de Campo da Cadeia Produtiva do feijão 
caupi, nos municípios de Poção de Pedras e 
Joselândia, respectivamente, e reuniu mais de 
500 agricultores familiares de cidades circunvi-
zinhas das Regiões do Médio Mearim e Centro 
Maranhense. 

Em Poção de Pedras, município atendido pela 
Regional da Agerp de Pedreiras, o evento acon-
teceu no povoado Lago dos Baianos, na Unidade 
de Referência Tecnológica (URT) instalada na 
propriedade do produtor rural Antônio Araújo. 
Durante o Dia, agricultores conheceram um 
pouco mais da cultura do feijão caupi, típico 
das regiões Norte e Nordeste que é utilizado 
como incremento para a agricultura familiar 
do Maranhão. 

Já plantava feijão caupi, 
mas de maneira tradicio-
nal. Essa vai ser a minha 
primeira colheita com 

o apoio do Governo. Foi 
uma experiência bastante 

satisfatória, pois, que 
com o que foi aprendido 
aqui, consegui benefícios 

não só para mim, mas 
para toda a população 
vizinha que pode fazer 

igual e melhorar de vida

Antônio Araújo
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 Entre as técnicas para o aumento da produção 
e renda, os agricultores familiares puderam 
saber mais sobre o uso de inoculantes, uma 
bactéria benéfica para a criação de nódulos 
nas raízes da planta, responsável por promo-
ver a fixação biológica do nitrogênio (FBN), 
que pode levar a um crescimento de 30% na 
produção das famílias rurais.

No município de Joselândia, o Dia de Campo 
foi promovido na comunidade Carecas, na 
propriedade de quatro produtores que divi-
dem 2 hectares de terras para o projeto expe-
rimental da URT de feijão caupi. O agricultor 
Manoel Pereira,  que, está muito satisfeito em 
ter sediado na sua propriedade um dia de troca 
de experiências. Antes de receber assistência 
técnica e extensão rural pela Agência Estadual 
de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural 
(Agerp) da Regional de Presidente Dutra e ser 
beneficiado com a tecnologia de inoculação 
de sementes, a produção do agricultor Manoel 
era inferior e mudou com o apoio do Governo 
por meio do “Mais Produção”.

Com a inoculação do feijão 
melhorou em 60%. Eu colhia 

de 3 a 4 sacas de feijão, e hoje, 
entre 10 a 12, aumentando a 

produção. Com o incentivo do 
Governo estamos conseguindo 

melhorar a produtividade e 
sempre digo aos companhei-
ros que, se interessem pelo 

programa da Cadeia Produtiva, 
pois além do fomento que nos 
dão para dar início ao cultivo, 
nos dão apoio técnico. Espero 
que este programa continue 

ajudando os agricultores 
familiares do Maranhão, assim 

como está me ajudando.

Manoel Pereira

Com as inovações tecnológicas apresentadas aos agricultores familiares nos Dias 
de Campo, eles poderão transformar a área utilizada para o plantio em um espaço 
sustentável, com redução no uso de adubos nitrogenados (fertilizantes), substitu-
ído por inoculantes1, promovendo eficiência no uso da terra, maior economia ao 
produtor, segurança alimentar, assim como podem oferecer benefícios ao meio 
ambiente, já que a tecnologia natural garante também a recuperação e preser-
vação dos solos.

1 Inoculante: é uma bactéria benéfica para a criação de nódulos nas raízes da 
planta, responsável por promover a fixação biológica do nitrogênio (FBN), que 
pode levar a um crescimento de 30% na produção das famílias rurais. 
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AGERP ITAPECURU-MIRIM 

Produção de hortaliças é incentivada em Unidade 
Prisional de Ressocialização em Itapecuru 

Cultivar hortas como processo de socioe-
ducação é uma iniciativa que tem permi-
tido aos internos da Unidade Prisional de 
Ressocialização do município de Itapecuru-
Mirim, uma atividade ocupacional e psicosso-
cial a fim de descaracterizar o ócio vivenciado 
no ambiente carcerário. 

Com o apoio da Agência Estadual de Pesquisa 
Agropecuária e Extensão Rural (Agerp), por 
meio do Escritório Regional de Itapecuru, o 
“Projeto Semear” vem sendo desenvolvido 
na Unidade Prisional, que é coordenado pela 
Secretaria Estadual de Justiça e Administração 
Penitenciária (Seap). No projeto, os presos 
aprendem técnicas fundamentais para plan-
tio à produção de hortaliças, que inicialmente 
será para consumo próprio e em breve, em 
escala comercial.

O Escritório da Agerp Itapecuru, no mês de 
julho, realizou curso teórico sobre “Noções 
básicas de horticultura”, ministrada pelo 
técnico em agropecuária, Rosevalter Barbosa, 
que ainda promoveu as aulas práticas a cerca 
de 30 detentos. 

Os primeiros cultivos estão sendo acompa-
nhados pelo engenheiro agrônomo da Agerp 
Gilson Souza, que ressaltou como os canteiros 
terão plantios de tomate, alface, pimentão, 
pimenta de cheiro, maxixe, quiabo, mamão e 
acerola.

Os internOs estãO 
interessadOs, 

vistO que fOi uma 
escOlha deles dO 

referidO cursO 
Gilson Souza
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Governo reestrutura a Câmara Técnica Setorial 
de Ovinocaprinocultura no Maranhão

Para dar apoio à criação de caprinos e ovinos 
do Maranhão, o Governo do Estado está rees-
truturando a Câmara Técnica Setorial de 
Ovinocaprinocultura. A primeira ação neste 
sentido foi realizada no município de Vargem 
Grande, durante a IX Expovargem, que aconte-
ceu de 25 a 27 de agosto.

Representando o Estado, o Sistema da 
Agricultura Familiar reuniu-se na ocasião com 
o Sebrae, Banco do Nordeste, Prefeitura de 

Por meio do Programa “Mais Produção”, o Governo está fortalecendo dez 
cadeias produtivas, sendo uma delas a de ovinocaprinocultura, em que 
estão sendo contemplados 260 produtores de 13 municípios: Araioses, 
Brejo, Buriti, Chapadinha, Magalhães de Almeida, Santa Quitéria do 
Maranhão, São Benedito do Rio Preto, São Bernardo, Tutóia, Vargem 
Grande, Urbano Santos, Paulino Neves e Presidente Vargas.

Cada beneficiário receberá fomento no valor de R$ 2.700 e terá em sua 
área a implantação de capineira, com a intenção de promover a segu-
rança alimentar dos animais, além de receberem forrageiras visando o 
processamento de alimentos dos ovinos e caprinos

Vargem Grande e presidentes de Associações 
de Criadores dos municípios da região do Vale 
do Itapecuru e Baixo Parnaíba, com o objetivo 
de levantar demandas e problemas enfrenta-
dos pelos diversos setores ligados à atividade, e 
discutir estratégias para fortalecimento e desen-
volvimento da cadeia produtiva no Maranhão. 
Ainda foi discutida a revitalização da mini 
usina de Leite de Vargem Grande, construída 
para o beneficiamento da cadeia e até então 
nunca funcionou.
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AGERP IMPERATRIZ

Agerp em parceria com a Funac vai incentivar a produção 
de alimentos a jovens infratores  de Imperatriz

Cerca de 90 socioeducandos do município de Imperatriz terão a agricul-
tura familiar como atividade de ressocialização. A Agência Estadual de 
Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão (Agerp), por meio 
do Escritório Regional de Imperatriz, em parceria com a Fundação da 
Criança e do Adolescente (Funac), vinculada à Secretaria dos Direitos 
Humanos e Participação Popular, estão desenvolvendo o projeto “Horta: 
Olhar socioeducativo”, como forma de incentivar o cultivo de hortaliças.

O projeto vai orientar inicialmente o plantio de hortaliças nas três unida-
des do município como parte da rotina socioeducativa e, além disso, vai 
capacitar os socioeducandos com palestras e aulas práticas sobre os 
benefícios da agricultura familiar e técnicas para o plantio comercial.

Envolver jovens e adolescentes em medidas socioeducativas é um meio 
de incentivar o menor infrator de voltar ao convívio social com uma 
atividade produtiva que gera dignidade e renda.

A equipe técnica do Escritório Regional da Agerp de Imperatriz é respon-
sável por levar as orientações aos adolescentes, promovendo palestras 
sobre horticultura, avicultura, apicultura e implantação e acompanha-
mento técnico de horta e de galinheiro que será estruturado nas unida-
des.As unidades atendidas pelo    projeto são o Centro Socioeducativo 
da Região Tocantina/Unidade de Internação de Imperatriz, Centro 
de Juventude Semear/ Unidade de Internação Provisória e Centro de 
Juventude Cidadã/ Semiliberdade.



Boletim informativo nº 01/2017

6

Criada em 2006, a Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão 
Rural do Maranhão (Agerp) pela primeira vez está realizando a reestru-
turação física dos 19 Escritórios Regionais da instituição. Em agosto, o 
Sistema da Agricultura Familiar inaugurou mais uma sede local, no muni-
cípio de Alcântara, conhecida por sua trajetória histórica e destaca-se 
como referência cultural e tecnológica no Maranhão.

Com mais um escritório, a Agerp desempenha a função de atender agri-
cultores e agricultoras familiares, garantindo prestação de assistência 
técnica continuada e de qualidade para as famílias rurais, incluindo 
ainda, a aplicação de políticas públicas voltadas para o município.

Governo reforça assistência técnica com inauguração 
de escritórios da Agerp pelo Maranhão
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Para isso, é necessário 
que o órgão esteja com 

condições de executar as 
atividades de campo.

Adelmo Soares 
Secretário de Estado 

da Agricultura Familiar (SAF)

Com o objetivo 
de fortalecer ainda mais 

agricultura familiar no estado, 
prestando assistência técnica 
continuada e de qualidade, 
vamos oferecer para todas 
as regionais um espaço que 
contemple o trabalho dos 
nossos técnicos, pensando 
não apenas na atuação da 

equipe, mas nosso público, nas 
famílias rurais, que vem até a 

Agerp em busca de apoio.

Júlio César Mendonça 
Presidente da Agerp

A reestruturação das sedes regionais 
e inauguração dos escritórios locais 
da Agerp integram o planejamento 
estratégico do órgão, em reformar a 
estrutura física para dar condições de 
trabalho aos servidores e melhorar 
atendimento aos agricultores familia-
res que procuram a Agência.

Na atual gestão, iniciada em 2016 
e comandada pelo presidente Júlio 
Cesar Mendonça, já foram reinau-
guradas as regionais de Itapecuru-
Mirim, Santa Inês, Barra do Corda, Zé 
Doca e a sede estadual em São Luís. 
E inaugurados os escritórios locais de 
Barreirinhas e Santo Amaro (atendidos 
pela regional da AGERP de Rosário), 
Colinas (regional São João dos Patos), 
Luís Domingues (regional de Zé Doca) 
e Alcântara (regional São Luís). Ainda 
este ano, estão programas as reinau-
gurações dos escritórios regionais 
da Agerp de Viana, Caxias, Timon e 
Rosário, assim como a inauguração 
dos escritórios locais de Cururupu e 
Turiaçu (municípios atendidos pela 
regional de Pinheiro) e Grajaú (regio-
nal Barra do Corda).
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Agerp em parceria com Sebrae e BB desenvolvem projeto 
agroflorestal de cupuaçu em Açailândia e São Francisco do Brejão

Típico da região Norte do país, o cupuaçu 
também é encontrado no Maranhão, sendo 
muito utilizado na culinária em diversos 
pratos, principalmente sobremesas e sucos. 
Um fruto nativo apreciado em todo o território 
maranhense e que vem recebendo incentivo 
do Governo para agricultores aumentarem a 
produção na região Tocantina do estado.

A Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária 
e Extensão Rural do Maranhão (Agerp), por 
meio do Escritório Regional de Açailândia em 
parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e o Banco 
do Brasil, estão desenvolvendo um projeto 
agroflorestal de cupuaçu nos municípios de 
Açailândia e São Francisco do Brejão, que irá 
bebeficiar 18 agricultores familiares.

As sementes de cupuaçu adquiridas para o 
projeto são da variedade BRS Carimbó, desen-
volvidas pela Embrapa Amazônia Oriental, 
que apresentam boa resistência a doenças, 
produzem quantidade expressiva de frutos e 
servem tanto para produção de polpa quanto 
de sementes. As mudas já foram produzidas e 
estão sendo distribuídas aos produtores dos 

AGERP AÇAILÂNDIA

dois municípios.

De acordo com o gestor Regional da Agerp de 
Açailândia, Benedito Júnior, a equipe técnica do 
Escritório está trabalhando em todo processo 
de produção de mudas e plantio.

Toda a parte de 
produção de mudas, 

tratos culturais e 
replantio a Agerp está 
envolvida, além disso, 

realizamos oficinas 
para difusão de 

conhecimento sobre 
a cultura do cupuaçu.

Benedito Júnior
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AGERP TIMON E BACABAL

Escritórios Regionais da AGERP de Timon e Bacabal 
promovem troca de experiências sobre o “SIM”

O escritório regional de Bacabal, comandado 
pela gestora Solaneide Rezende, promoveu 
um intercâmbio de conhecimento, juntamente 
com o escritório regional de Timon, coman-
dado pelo gestor, Aécio Borges, no intuito de 
aprimorar a produção de alimentos de origem 
animal e vegetal na região do Médio Mearim.

O projeto que desencadeou essa troca de 
informações entre as regionais e servirá como 
referência para a Agerp Bacabal, é o Serviço de 
Inspeção Municipal (SIM), que dará condições 
aos pequenos produtores rurais de comerciali-
zarem seus produtos de acordo com a legisla-
ção sanitária.

Na ocasião, a gestora pode conhecer também 
o projeto “Timon Produtivo”, desenvolvido no 
assentamento ‘Buritizinho’, beneficiário do 
Programa Crédito Fundiário, resultado de uma 
parceria entre a Agerp, Banco do Nordeste, 

Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras 
(STTR) do município e Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Rural de Timon.

A comunidade de Buritizinho participa do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE), que tem por objetivo oferecer alimen-
tação saudável estudantes das escolas públi-
cas do Maranhão e também do Programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA), que garante a 
aquisição de produtos da agricultura familiar, 
com a finalidade de atender a demanda de 
alimentos de populações em condição de inse-
gurança alimentar, garantindo também a gera-
ção de emprego e renda para as famílias locais.

Estiveram presentes durante a ação o secre-
tário municipal de desenvolvimento rural, Jair 
Mayner, o coordenador do “SIM” em Timon, 
Virgílio Rocha e os técnicos da Agerp, Ildomar 
e Celimar Dias.



Boletim informativo nº 01/2017

10

O QUE É O SIM?

 Serviço de Inspeção Municipal – (SIM) aquele cujo objetivo é dotar o 
município, individualmente ou por meio de consórcio regional, de serviço 
público básico de inspeção e fiscalização industrial e sanitário de produ-
tos de origem animal através de procedimentos de inspeção e fiscali-
zação equivalentes aos realizados pelo Serviço de Inspeção Estadual. 
Controla a qualidade dos produtos de origem animal e seus produtos, 
paralelamente, auxilia os produtores a abandonarem a clandestinidade, 
garantindo ao consumidor alimentos de qualidade e segurança.
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AGERP Chapadinha e parceiros promovem assinatura para 
implantação de agroindústria do óleo babaçu no município

AGERP CHAPADINHA 

O escritório regional da Agerp de Chapadinha participou da cerimônia 
de assinatura do convênio de cooperação financeira para Construção 
de Agroindústria de Extração de Óleo do Babaçu, realizada em julho, no 
assentamento Canto do Ferreira.

O projeto visa ampliar a renda de extrativistas do município de 
Chapadinha por meio da extração, produção, beneficiamento e comer-
cialização de subprodutos do coco babaçu, advindo da produção extra-
tivista local e regional, fortalecendo a economia popular e solidária, 
promovendo o extrativismo sustentável dos babaçuais. Serão beneficia-
das 528 famílias, pertencentes a dez localidades rurais, dos quais três 
projetos serão provenientes de assentados da reforma agraria e um de 
comunidade quilombola. 

O projeto é fruto da parceria entre a Fundação Banco do Brasil (FBB), 
que investirá R$ 238.373,07, destinados à construção e compra de equi-
pamentos para a produção de óleo de coco babaçu, juntamente com a 
Associação das Quebradeiras de Coco, que possui 32 mulheres na locali-
dade, que conta também com 120 famílias de assentados.

E a Agerp Chapadinha integra a lista de parceiros neste projeto, junta-
mente com a Universidade Federal do Maranhão (UFMA) - Campus de 
Chapadinha; prefeitura de Chapadinha; Articulação Semiárido (ASA 
Maranhão); o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(SEBRAE) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR).
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AGERP desenvolve Sistemas Agroflorestais 
nos municípios de Icatu e Morros

AGERP ROSÁRIO 

A equipe de pesquisa da Agerp vem desenvolvendo nos munícipios de 
Icatu e Morros os Sistemas Agroflorestais (Saf’s), que são consórcios de 
culturas agrícolas com espécies arbóreas, vistos como modelos de explo-
ração do solo que mais se aproximam ecologicamente da floresta natu-
ral e, por isso, considerados como importante alternativa para promover 
a diminuição dos riscos de degradação do solo e garantir o aumento da 
produção.

Os SAF’s restauram florestas, recuperam áreas degradadas, geram renda 
para o agricultor familiar e segurança alimentar para as famílias rurais

Em Icatu, a comunidade quilombola Jacareí dos Pretos foi escolhida 
para ser palco do projeto, que permitiu a plantio de mais de 200 mudas, 
de 25 espécies diferentes, que vão beneficiar as 80 famílias que residem 
na comunidade.
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Uma forma de uso da terra e de produção adequadas à agricultura 
familiar, os SAF’s aliam serviços ambientais recuperação de áreas 

degradadas, com a produção de bens de consumo e alimentos

Já no município de Morros, o local escolhido 
foi para a implantação do projeto foi a Escola 
Familiar Agrícola (EFA), que acolhe 47 jovens de 
6 munícipios da região do Munim. A EFA utiliza 
a pedagogia da alternância e proporciona aos 
jovens duas semanas de conhecimentos gerais 
e técnicos voltados para a realidade agrícola 
e mais duas semanas de aprendizado em suas 
respectivas propriedades rurais, transforman-
do-se em verdadeiros multiplicadores dos 
conhecimentos recebidos.

A equipe de pesquisa da Agerp, repre-
sentada pela coordenadora de Pesquisa 
Agroextrativista e Florestal da Agerp, Cintia 
Padilha e o Engenheiro Agrônomo, Jonas 
Albuquerque, com auxílio da equipe do escri-
tório regional de Rosário, que presta assis-

tência técnica na região, são os responsáveis 
pelo desenvolvimento dos Saf’s e das Unidades 
de Validação Tecnológica (UVT), que buscam 
inserir tecnologias no cotidiano agrícola dos 
jovens no campo. 

Cintia Padilha ressaltou a importância da ação 
para os municípios.

“O desenvolvimento rural com a implantação 
dos SAF’s promove uma transformação a longo 
prazo na vida destas famílias, principalmente 
para os agricultores familiares, por serem 
sistemas acessíveis, com uma grande diversi-
dade de espécies na mesma unidade de área, e 
compatíveis com a produção tradicional mara-
nhense”, disse a engenheira florestal e coorde-
nadora de pesquisa da Agerp.
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AGRITEC Santa Luzia promove inovações tecnológicas para 
agricultores familiares da região Vale do Pindaré

AGRITEC

A 12º edição da Feira de Agricultura Familiar e Agrotecnologia 
(Agritec), a 1º do território Vale do Pindaré, promovida pelo governo 
do Estado no município de Santa Luzia, por meio do Sistema de 
Agricultura Familiar (AGERP, ITERMA, SAF), foi realizada entre 24 e 
26 de agosto e contou mais uma vez com um espaço voltado para a 
difusão de tecnologia.

No “Espaço Tecnológico”, os agricultores e agricultoras familiares, 
assim como o público em geral, tiveram a oportunidade de conhe-
cer técnicas que podem ser adaptadas em cada propriedade rural, 
novas culturas como o feijão caupi, as culturas biofortificadas, como 
a batata doce, incluindo também orientações sobre a meliponicul-
tura e curso de criação racional de abelhas.



Boletim informativo nº 01/2017

15

Destaque para a técnica de adubação verde, 
disseminada pelo coordenador de pesquisa da 
Agerp, Ronald Lazo durante o evento, que deu 
orientações sobre o uso da Crotalaria Juncea, 
leguminosa que fornece nitrogênio e protege o 
solo da radiação solar, alternativa viável para 
aumentar a produção e fortalecer este modelo 
de agricultura sustentável e com tecnologia 
simples, apropriada à agricultura familiar, 
a equipe de pesquisa da Agerp, coordenada 
pelo diretor de pesquisa José Malheiros, e a 
equipe de capacitação, liderada pela dire-
tora de Assistência Técnica e Extensão Rural 
(Ater),Vera Costa, juntamente com toda a 
equipe técnica da Agerp, não mediram esfor-
ços para informar o público, que compareceu 
em número expressivo nesta edição da Agritec, 

com orientações sobre cultivo de hortaliças, 
fruticultura, piscicultura, sementes crioulas, 
criação de ovinos, caprinos e bovinos.

Os cursos e capacitações também marcaram a 
Agritec Santa Luzia, que proporcionou a 2.469 
agricultores e agricultares familiares conhe-
cimento técnico nas áreas de crédito rural, 
mercados institucionais, cooperativismo e asso-
ciativismo. Os profissionais da terra também 
agregaram conhecimento em tecnologia para 
aumentar a produção de hortaliças, mandioca, 
melancia, banana, criação de animais, Quintais 
Produtivos, regularização fundiária, progra-
mas: garantia safra, Água Doce e Programa 
Nacional de Crédito Fundiária, garantindo 
qualificação ao homens e mulheres do campo.
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Vivemos um novo 
momento, conhecimento 

existente no campo, somado 
ao conhecimento produzido 

na academia, sendo repassado 
aos agricultores familiares por 
meio do diálogo e das técnicas 

de manejo, está permitindo 
despertar o potencial produtivo 

esquecido por tantos anos 
no maranhão. Estamos 

conseguindo implantar por 
meio das ‘agritec’s’, um modelo 

de conhecimento 
que provoque a mudança 

efetiva na realidade 
destas famílias.

Ronald Lazo

A Agritec é uma realização do Governo do Estado, por meio 
do Sistema SAF (Secretaria de Estado da Agricultura Familiar 
– SAF, Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão 
Rural – Agerp e Instituto de Colonização e Terras do Maranhão 
– Iterma), em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa), Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (SEBRAE-MA), prefeituras e os movimentos sociais 
(MIQCB, FETRAF-MA, FETAEMA, ACONERUQ, MST).




