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APRESENTAÇÃO 

O debate em torno da Segurança Alimentar e a institucionalização da 

Política Nacional de Segurança Alimentar (PNSAN) expressam um grande avanço 

em relação às alternativas para a superação da fome no Brasil. Nesse sentido, o  

Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional do Maranhão - PLANESAN 

soma-se a esse esforço, resultando de um processo de construção conjunta de 

instituições governamentais e organizações da sociedade civil, que desenvolvem 

ações que visam à garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada.   

A elaboração do PLANESAN constituiu a materialização da adesão do 

Governo do Estado do Maranhão ao Pacto Nacional pela Segurança Alimentar e 

Nutricional e ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar (SISAN), quando da 

realização da IV Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional em 

2011.  

O PLANESAN busca articular os vários órgãos do governo, no sentido de 

garantir a intersetorialidade na sua efetivação por meio de programas, projetos e 

demais ações previstas no PPA 2016-2019, bem como aquelas ações que não 

constam no referido PPA, mas que poderão ser efetivadaso, voltando-se tais ações, 

para a implementação dos objetivos, diretrizes do Plano Estadual em consonância 

com o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Nesse sentido, ressalto 

a importante contribuição do Plano no combate a insegurança alimentar, uma vez 

que se constitui no instrumento basilar da ação governamental referente a tal 

questão.    

A implementação do Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional 

do Maranhão - PLANESAN orientará, por conseguinte, as ações de governo no 

tocante à segurança alimentar e nutricional; logo, se constitui em instrumento de 

monitoramento e avaliação dessas ações. Ao tempo em que oferece a sociedade e 

demais organismos de estado analises e recomendações que possam contribuir 

para o entendimento sobre o tema.  

O Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional contempla as ações 

do PPA 2016 - 2019. O Plano foi elaborado pela CAISAN-MA, submetido à consulta 

e aprovação do CONSEA-MA, tendo os seus propósitos voltados à garantia da 

alimentação adequada à população na perspectiva de um direito humano a ser 

assegurado. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

A alimentação é imprescendível à vida, à saúde a ao bem estar. Portanto, 
não há vida sem alimento. A alimentação é também garantidora de energia 
necessária ao trabalho, sendo, pois, geradora de riquezas... (MANUAL 
SOBRE POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, 2013)  

 

A Segurança Alimentar e Nutricional é “a realização do direito de todos 

ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, 

sem comprometer o acesso à cobertura de outras necessidades essenciais, tendo 

como base práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade 

cultural e que sejam social, econômica e ambientalmente sustentáveis”.Nessa 

perspectiva, surge a Política de Segurança Alimentar e Nutricional, a partir da 

capacidade de mobillização e organização dos movimentos sociais, do Fórum de 

Segurança Alimentar e da criação da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e 

Nutricional, seguidos de outros instrumentos legais e organismos. 

O Plano Nacional de Segurança Alimentar se configura em importante 

referencial nesse contexto, com vistas à reflexão sobre as múltiplas estratégias de 

combate à fome e de ações que reduzam os índices de insegurança alimentar. Com 

o objetivo de dar concretude ao Plano Nacional de Segurança Alimentar, as unidades 

federativas também devem elaborar os Planos Estaduais e Municipais de Segurança 

Alimentar e Nutricional. 

O Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional - PLANESAN 

é também o principal instrumento de apoio à gestão da Política de Segurança 

Alimentar, pois nele estão contidas as diretrizes estratégicas que deverão nortear os 

rumos do desenvolvimento sustentável, e deverá ser instrumento de orientação e de 

expressão que a Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional 

(CAISAN-MA), o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Maranhão 

(CONSEA/MA), os diversos órgãos do governo do Estado do Maranhão e os 

governos municipais devem acionar para a implementação de políticas que 

garantam a sustentabilidade alimentar e nutricional. Deverá também alavancar 

iniciativas locais e criar condições para o acesso às oportunidades públicas e 

privadas. 
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O PLANESAN foi construído pelos organismos que compõem a 

CAISAN-MA, com a contribuição de organizações da sociedade civil, sobretudo 

aquelas com representação no CONSEA-MA, em conformidade com o Plano 

Nacional, a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional Federal Nº 11.346, 

de setembro de 2006 e Estadual Nº 8.541, de dezembro de 2006, (alterada pela Lei 

Nº 10.152, de outubro de 2014) e, principalmente, com as diretrizes e ações 

formuladas na V Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, 

ocorrida em 2015. 

O Plano está assim estruturado: 

Apresentação: Onde estão colocados em linhas gerais os objetivos do 

Plano e a adesão do governo do Estado às instâncias nacionais que constituem o 

Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN);  

Introdução: Traz brevemente o debate sobre a Segurança Alimentar e 

nutricional - especificamente sobre esse conceito – apresentando a proposta do 

Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado do Maranhão, bem 

como a sua estrutura; 

O Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional no Brasil e no 

Maranhão: onde é apresentado o sistema e em que consiste; 

Objetivos: Seção que expõe as intenções do Plano; 

Metodologia: Nesse item, estão expostos o processo de construção 

do Plano, demonstrando os métodos e técnicas utilizadas, incluindo parte do 

diagnóstico que será tratado em seção à frente; 

Diagnóstico: Apresenta dados que configuram a realidade de 

diferentes aspectos relativos à questão da segurança alimentar e nutricional; 

Eixos e ações do plano: Nesse item estão demonstradas a 

planificação, com base no PPA 2016-2019 do Estado, e as propostas de ações 

apresentadas na IV Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional, IV 

Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional + 2, no Pacto Federativo para 

Promoção da Alimentação Adequada e Saudável, nas propostas dos Grupos de 

Trabalho da CAISAN-MA e na V Conferência de 2015; 

A proposta de Monitoramento e Avaliação do Plano: apresenta de 

que forma, o Plano será acompanhado na sua implementação e a forma de reavaliá-

lo nesse processo. 
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Referências: Exposição das referências bibliográficas e documentais 

utilizadas na composição do Plano. 

 

1.1 SISAN  

 
O Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) foi 

criado por meio da Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006 (LOSAN), estando 

entre seus objetivos formular e implementar políticas e planos de segurança 

alimentar e nutricional; estimular a integração dos esforços entre governo e 

sociedade civil;  promover o acompanhamento, o monitoramento e a avaliação da 

segurança alimentar e nutricional no país. Em 2011 o governo estadual cumpriu os 

requisitos exigidos e assinou o termo de adesão ao SISAN. 

O marco da participação do Estado do Maranhão nessa construção foi 

a realização do I Seminário Maranhense de Segurança Alimentar e Combate a Fome 

em 2003, sob a coordenação da CUT, e outras mobilizações populares que 

discutiram propostas para uma Política Estadual de Segurança Alimentar e 

Nutricional. Essas mobilizações culminaram com a edição do Decreto nº 19.630, de 

11 de junho de 2003, que institui o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional 

do Maranhão (CONSEA-MA), com o objetivo de propor e acompanhar as diretrizes 

gerais dos programas e ações da política estadual de segurança alimentar e 

nutricional. 

Na oportunidade, os desafios que se apresentaram para o Conselho 

foram: mobilização e criação de conselhos municipais e  articulação com o Ministério  

Extraordinário de  Segurnaça Alimentar (MESA). 

As principais atividades desenvolvidas pelo  CONSEA- MA após sua  

criação foram:  

a) inclusão dos Municípios Maranhenses no Programa Fome Zero;   

b)  atuação no Mutirão da Documentação, em aldeias indígenas e 

quilombolas;  

c) participação nas investigações  de trabalho escravo e transporte 

ilegal de trabalhdores, incluindo-os no Programa Fome Zero.                    

Em 2004, o CONSEA-MA  organizou as Conferências de Segurança 

Alimentar e Nutricional,  regionais, municipais e estadual, preparatórias para a II 

Conferência Nacional de  SAN e  participou do monitoramento dos Programas Luz 
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para Todos, Um Milhão de Cisternas, Fundo Maranhense de Combate à Pobreza 

(FUMACOP) e Programa de Desenvolvimento Integrado do Maranhão (PRODIN). 

Em 2006 foi criada  a Lei nº 8.541, de 26 de dezembro,  Lei Orgânica de 

Segurança Alimentar (LOSAN), que  dispõe sobre o SISAN, e cria a 

Superintendência de Segurança Alimentar Nutricional (SUSAN),  regulamenta o 

Direito Humano a Alimentação Adequada (DHAA) e vincula o CONSEA/MA  à 

Secretaria de Estado de Desenvolviemnto Social-SEDES.  

Compõem o SISAN: Conferência Estadual de  Segurança Alimentar e 

Nutricional; o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Maranhão; a 

Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional e os Conselhos 

Municipais de Segurança Alimentar e Nutricional. 

A CAISAN foi instituída com a missão de articular e integrar os diversos 

órgãos da administração estadual afetos a área de Segurança Alimentar e 

Nutricional no desenvolvimento de ações e programas de governo, com atribuições e 

composição similares à sua congênere nacional, tendo como uma das suas 

atribuições a elaboração da Política e do Plano Estadual de Segurança Alimentar e 

Nutricional, a partir das proposições emanadas do CONSEA-MA, de acordo com as 

diretrizes que surgem nas Conferências de SAN, bem como a coordenação e 

monitoramento da execução. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2. 1. Objetivo Geral 

 

O macro objetivo do Plano Estadual de Segurança Alimentar e 

Nutricional do Maranhão é reduzir em 20 pontos percentuais, em quatro anos (2016 

a 2019), os índices de Insegurança Alimentar e Nutricional do Estado, passando de 

60.9% para 40,9%. Este alcance será aferido pela PNAD/IBGE. 

  

2.2. Objetivos Específicos 

 

o Fortalecer a institucionalização do Sistema Estadual de Segurança Alimentar 

e Nutricional (SISAN) e seus mecanismos de gestão, participação e controle 

social; 
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o Promover a saúde, a nutrição e a alimentação da população, incluindo-se 

grupos específicos e populações em situação de vulnerabilidade social; 

 

o Fomentar o abastecimento alimentar como forma de consolidar a organização 

de circuitos locais e regionais de produção, em especial da agricultura 

familiar, pescadores artesanais e aquicultores para o abastecimento, 

processamento, industrialização e distribuição de alimentos, incluindo a água 

e valorizando os produtos da sociobiodiversidade; 

 

o Promover o acesso à terra aos agricultores (as) familiares, povos indígenas,  

quilombolas e demais comunidades tradicionais, bem como ao processo de 

desenvolvimento dos assentamentos, como formas de democratizar o regime 

de propriedade e combater a pobreza rural; 

 

o Ampliar os níveis de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) e de promoção 

da alimentação adequada e saudável; 

 

o Garantir o acesso à água para o consumo humano e para a produção de 

alimentos, com qualidade e quantidade suficientes de forma a promover a 

segurança alimentar e nutricional; 

 

o Garantir a qualidade biológica, sanitária e nutricional dos alimentos, bem 

como seu aproveitamento, estimulando práticas alimentares e estilos de vida 

saudáveis que respeitem a diversidade étnica, racial e cultural da população; 

 

o Promover a pesquisa e monitoramento no âmbito da Política de Segurança 

Alimentar e Nutricional – PNSAN; 

 

3. METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DO I PLANO ESTADUAL DE 

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

A metodologia adotada evidenciou o processo de diálogo entre as 

partes envolvidas: Estado e sociedade civil. Nesse sentido, foram construídos 

momentos de debates no processo de elaboração do Plano. 

Dessa forma, é correto afirmar que o I Plano Estadual de Segurança 

Alimentar e Nutricional do Maranhão (PLANESAN-MA) é resultado de um processo 

de construção conjunta das diferentes instituições governamentais e organizações 

da sociedade civil que desenvolvem ações que visam a garantia do Direito Humano 

à Alimentação Adequada (DHAA). 



17 
 

A metodologia de elaboração do PLANESAN pautou-se nos 

documentos oficiais que subsidiam a Política Nacional e Estadual de Segurança 

Alimentar e Nutricional, a exemplo dos que serão citados a seguir: 

o Lei Federal nº 11.346, de 15 de setembro de 2006 e Lei Estadual nº 10.152, 

de 29 de outubro de 2014, que dispõe sobre a criação do Sistema de Segurança 

Alimentar e Nutricional do Estado e tem por princípios: Universalidade e equidade ao 

acesso a uma alimentação adequada, sem qualquer espécie de discriminação; 

preservação da autonomia e respeito à dignidade das pessoas; participação social 

na formulação, execução, acompanhamento, monitoramento e controle das políticas, 

e dos planos de segurança alimentar e nutricional, em todas as esferas de governo e 

transparência dos programas, ações e critérios para concessão de recursos públicos 

e privados; 

o Os Decretos nº 6.272 e nº 6.273, ambos de 2007, e o Decreto nº 7.272/2010, 

que constituíram a base legal nacional para a construção do I Plano Estadual de 

Segurança Alimentar e Nutricional; 

o Decreto Estadual nº 27.620, de 19 de agosto de 2011, que cria, no âmbito do 

Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado do Maranhão, a Câmara 

Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN). 

A CAISAN constituiu uma comissão de trabalho para elaboração do 

Plano Estadual de Segurança Alimentar. A Comissão elaborou um plano de trabalho 

consubstanciado nas propostas das Conferências de SAN, onde foram definidos 

objetivos eixos estratégicos e ações, bem como, foi elaborada uma síntese do 

diagnóstico sobre a situação de Segurança Alimentar e Nutricional e as relações 

com as demais dimensões desse fenômeno no Maranhão. Foram identificados ainda 

os eixos causais da insegurança alimentar citados a seguir:          

a. Falta de acesso do trabalhador rural a terras produtivas; 

b. Falta de infraestrutura produtiva; 

c. Baixos níveis de emprego e geração de renda; 

d. Escassez de produção de alimentos pela agricultura familiar;  

e. Gestão deficitária dos programas de Segurança Alimentar e Nutricional; 

f. Baixa qualidade (nutricional e higiênico-sanitária) da alimentação consumida 

pela população; 

g. Baixos níveis de educação alimentar e nutricional; 
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h. Elevado índice de insegurança alimentar e nutricional da população, sobretudo 

dos Povos Indígenas, Quilombolas e demais Povos e Comunidades 

Tradicionais;  

i. Ausência de profissionais que promovam alimentação saudável, nos quadros 

funcionais do Estado do Maranhão;                                                                                                                                                                      

j. Baixos níveis de organização da agricultura familiar, gerados pela falta de 

capacitação dos produtores no tocante à organização social; 

k. Precariedade de informações sobre segurança alimentar e nutricional; 

l. Baixa institucionalização do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional; 

m. Elevados índices de desperdício de alimentos; 

n. Baixo acesso aos programas federais de SAN e desarticulação entre eles; 

Tomando-se como referência estes eixos causais, que indicam as 

determinações da questão da fome e da má alimentação em nosso Estado, 

elegemos como diretrizes norteadoras das ações que visam a superação da 

referida questão, as que se seguem: Diretriz 1 - Promoção do acesso universal à 

alimentação adequada e saudável para pessoas em situação de vulnerabilidade 

alimentar priorizando famílias do CADUNICO, assentados da  reforma  agrária, 

indígenas, quilombolas e demais  povos e  comunidades tradicionais. Diretriz 2 - 

Promoção do abastecimento através da produção, extração, processamento e 

distribuição de alimentos de base agroecológica, sustentável e saudável; Diretriz 3– 

Instituição de processos permanentes de Educação Alimentar e Nutricional, nas 

áreas de SAN e DHAA; Diretriz 4 – Estruturação e Fortalecimento do SISAN no 

Estado e nos Municípios; Diretriz 5 – Fortalecimento das ações de alimentação e 

nutrição em todos os níveis de atenção à saúde, de modo articulado às demais 

ações de SAN; Diretriz 6 – Promoção do acesso universal a água de qualidade e 

em quantidade suficiente, com prioridades para às famílias em situação de 

insegurança hídrica e para a produção de alimentos da agricultura familiar, pesca e 

aquicultura; Diretriz 7 – Pesquisa e monitoramento nas áreas de SAN e DHAA. 

 A metodologia prevê o constante aprimoramento deste Plano com 

base nas orientações da CAISAN, nas propostas do CONSEA - MA, no 

monitoramento e avaliação da sua execução e resultados. 
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4. DIAGNÓSTICO 

 

4.1 ACESSO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL, INCLUINDO A ÁGUA  

O direito à alimentação passa pelas condições de acesso a ela de 

forma adequada e saudável. Isto implica dizer que não são apenas as condições 

sociais e econômicas que determinam quem come e o que come. Embora estas 

condições determinem em muito o acesso à alimentação (ou seja, quem come), não 

garantem necessariamente que o que se come seja adequado e saudável.   

Com esta reflexão, não se pretende diminuir a importância da renda 

monetária no acesso à alimentação, mas destacar outros determinantes que a ela se 

aliam, possibilitando o acesso à alimentação adequada e saudável. E nesse sentido, 

a agricultura desempenha um papel fundamental na condição de produtora de 

alimentos. Entretanto, considerando que a agricultura não é uma evidência em si, 

ressalta-se que a ela se associam diversos fatores: condições edafoclimáticas, 

pluviométricas, educacionais, sociais, entre outros, bem como a dinâmica da relação 

entre Estado (expresso nas três esferas de governo) e sociedade civil.  

Também é importante observar que a agricultura apresenta diversas 

características, podendo falar-se em agriculturas. No Brasil, de acordo com o modo 

de organização, a relação com o mercado e outras variáveis, a agricultura em 

termos gerais tem se classificado sob a forma de dois modelos: agricultura familiar e 

agricultura patronal ou comercial - que Mesquita (2011) denomina de “o 

desenvolvimento desigual da agricultura”-, presentes em todos os países, e no caso 

do Brasil, em todos os estados, com maior ou menor intensidade.  

Ao tratar da produção de alimentos no Brasil, o Censo Agropecuário 

2006 (IBGE) mostra que os maiores índices de produção de alimentos foram 

realizados pela agricultura familiar, apesar das condições adversas, a exemplo do 

tamanho da área disponível para plantar, uma vez que. 

[...] dos 4,3 milhões de estabelecimentos de agricultores familiares, 3,2 
milhões de produtores tinham acesso às terras na condição de proprietários, 
representando 74,7% dos estabelecimentos familiares e abrangendo 87,7% 
das suas áreas. Outros 170 mil produtores declararam acessar as terras na 
condição de “assentados sem titulação definitiva”. Entretanto, outros 691 mil 
produtores tinham acesso temporário ou precário às terras, seja na 
modalidade de arrendatários (196 mil produtores), parceiros (126 mil 
produtores) ou ocupantes (368 mil produtores). Os menores 
estabelecimentos eram os de parceiros, que contabilizaram uma área média 
de 5,59 hectares (IBGE, Censo Agropecuário da Agricultura Familiar, 2006). 
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A produção de alimentos do Brasil e do Maranhão de acordo com o 

Censo Agropecuário configura o exposto na Tabela 1.  

Tabela 1 – Participação relativa da agricultura familiar na produção de alimentos no 
Brasil e no Maranhão 2006 

Fonte: Censo Agropecuário, IBGE (2006) 

4.1.1 PRODUTORES/CONSUMIDORES 

De acordo com o Censo Agropecuário 2006, a área de 

estabelecimentos da agricultura familiar totaliza 262.089 hectares, com 858.102 

pessoas ocupadas. A Lei nº 11.326, de julho de 2006, estabelece a Política para 

Agricultura Familiar e define como beneficiários os agricultores familiares, 

extrativistas, pescadores, quilombolas, povos indígenas e demais povos e 

comunidades tradicionais. No Estado do Maranhão, esses grupos são os principais 

produtores de alimentos, como dito anteriormente.   

 

Pescadores Artesanais 

 Conforme dados do MPA (2011), estão registrados no Maranhão 101.587 

pescadores, sendo 52.200 homens (51,4%) e 49.387 mulheres (48,6%). Quando 

analisada a distribuição dos registros por estado, o Maranhão representa 12,7% do 

total de pescadores registrados no país.  

 

Assentamentos de Reforma Agrária do Maranhão 

Em relação aos assentamentos da Reforma Agrária, no Maranhão 

existem 148.148 famílias assentadas em 952 projetos, com área total de 

4.600.598,8747 hectares. De modo geral, a qualidade de vida é melhor que nas 

outras comunidades em relação a moradia, alimentação e renda, o que pode ser 

Produto Participação Brasil (%) Participação Maranhão (%) 

Mandioca 87 86 

Feijão 70 86 

Milho 46 78 

Trigo 21 - 

Soja 16 2 

Leite 58 56 

Aves 50 61 

Suínos 59 86 

Arroz 34 89 
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atribuído aos programas de crédito da Reforma Agrária (apoio, fomento, material de 

construção). 

 

Comunidades Quilombolas  

 

As comunidades quilombolas no Maranhão estão distribuídas em 134 

municípios. Parte dessas comunidades está em processo de regularização fundiária 

(titulação) pelo Instituto de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) ou pelo Instituto 

de Colonização e Terras no Maranhão (ITERMA). Algumas comunidades foram 

certificadas pela Fundação Cultural Palmares (FCP) e esperam o processo de 

demarcação e titulação; outras apenas foram identificadas e certificadas pela FCP, 

sem que os demais procedimentos administrativos tenham sido realizados, em 

conformidade com o Decreto nº 4.887, de 20 de novembro deTERMA 2003. Para 

outras comunidades, falta a certificação pela FCP, bem como os demais 

procedimentos do INCRA.Segue quadro com as comunidades quilombolas 

identificadas no Maranhão, com destaque para aquelas que não constam da relação 

de identificadas pela FCP. 

Quadro 1 - Comunidades quilombolas reconhecidas pela Fundação 

Cultural Palmares. 

Município Comunidade 

Alcântara Águas Belas, Apicum Grande, Arenhengaua, Bacanga, Bacurijuba, 
Baixa Grande I, Baixa Grande II, Baixo Grilo, Baracatatiua, 
Barreiros, Bebedouro, Beju-Açu, Belém, Boa Vista I, Boa Vista II, 
Boa Vista III, Boca do Rio, Bom de Viver, Bom Jardim, Bordão, 
Brito I, Caçador, Caicaua I, Caicaua II, Cajá II, Cajatiua, Cajueiro 
II, Camirim, Canavieira, Canelatiua, Capijuba, Capim- Açu, 
Capoteiro, Caratatiua, Castelo, Cavem II, Centro da Eulália, 
Conceição, Coqueiro, Corre Fresco, Cujupe I, Cujupe II, Curuçá, 
Engenho I, Esperança, Florida, Fora Cativeiro, Guanda I, Guanda 
II, Iguaíba, Ilha da Camboa, Iririzal, Iscoito, Itaperaí, Itapiranga, 
Itapuaua, Itauaú, Jacaré I, Jacroa, Janã, Jarucaia, Jordoa, Ladeira 
II, Lago, Macajubal I, Macajubal II, Mãe Eugênia, Mamona I, 
Mamona II, Mangueiral, Manival, Maracati, Maria Preta, 
Marinheiro, Marmorana, Mato Grosso, Murari, Mutiti, Nova Espera, 
Nova Ponta Seca, Novo Cajueiro, Novo Maruá, Novo Peital 
(Pepital), Novo Peru, Novo Só Assim, Oitiua, Pacatiua, Pacuri, 
Palmeiras, Paquativa, Pavão, Peri Açu, Perizinho, Peroba de 
Baixo, Peroba de Cima, Piquiá, Ponta d’Areia, Porto da Cinza, 
Porto de Baixo (Praia de Baixo), Porto de Cabloco, Porto do Boi I, 
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Prainha, Primirim, Quiriritiua, Raposa, Rasgado, Retiro, Rio 
Grande I, Rio Grande II, Rio Verde, Salina, Samucangaua, Santa 
Bárbara, Santa Helena, Santa Luzia, Santa Maria, Santa Rita I, 
Santa Rita II, Santana dos Caboclos, Santo Inácio, São Benedito I, 
São Benedito II, São Benedito III, São Francisco I, São Francisco 
II, São João de Cortes, São José, São Lourenço, São Maurício, 
São Paulo, São Raimundo II, São Raimundo III, Segurado, Tacaua 
I, Tapicuem (Itapecuem), Tapuio, Tatuoca, Taturoca, Terra Mole, 
Terra Nova, Timbotuba, Tiquaras II, Trajano, Trapucara, Traquai, 
Vai com Deus, Vila Itaperaí, Vila Maranhense, Vila Nova I (Vila do 
Meio), Vila Nova II, Vista Alegre, Santo Inácio e Castelo, São 
Maurício, Ilha do Cajual. 

Aldeias Altas Laranjeira, Boa Vista. 

Alto Alegre Marmorana/Boa Hora, São José. 

Anajatuba São Pedro, São Roque, Retiro, Carro Quebrado. 

Axixá Muni-Mirim 

Apicum-Açu Fazenda, Alta Alegre, Lago 

Bacabal Catucá, Piratininga, Campo Redondo, Guaraciaba. 

Bacuri Bitiua, Santa Rosa, Vila Nova, Bate Pé, Barreira, Ponta Seca. 

Bacurituba Beira do Costa, Chapada do Boqueirão, Prazeres, Santa Maria, 
Serejo, Tucum.  

Barreirinhas Santo Antônio, Cantinho. 

Bequimão Ariquipá, Rio Grande, Ramal do Quinduía, Quindiua, Conceição, 
Mafra, Jiriritiua, Juraraitá, Pericumanzinho, Marajá, Santa Tereza, 
Águas Belas, Pontal, Boa Vista, Santa Rita, Jacaritiua 

Brejo Árvore Verde, Boa Esperança, Boca da Mata, Criulis, Faveira, 
Saco das Almas, Santa Alice, Boa Vista. 

Buriti Santa Cruz, São José, Pitombeira. 

Cajari Camaputiua, Bolonha, Santa Maria, São José do Belino 

Cajapió Pedreiras, Picada, Porto Seleção. 

Candido 
Mendes 

Bom Jesus dos Pretos, Santa Isabel. 

Capinzal Santa Cruz 

Cantanhede Bacuri dos Pires 

Caxias Cana Brava das Moças, Soledade. 

Cedral Minovo, Santo Antônio, Engole, Canavial, Perical, Itajubal, Suaçu 

Central Estiva II e adjacentes (Beleza), Monte Cristo, Angelim, Boa Vista 

Chapadinha Barro Vermelho, Prata dos Quirinos, Poço da Pedra 

Codó  Santa Joana, Matões dos Moreiras, Cipoal dos Pretos, Bom Jesus, 
Santo Antônio dos Pretos, Monte Cristo e Matuzinho, Eira dos 
Coqueiros, Mata Virgem 

Colinas Jaguarana, Taboca de Belém, Peixes, Cambirimba 

Cururupu Aliança, Condurus, Entre Rios, Santa Joana, Oiteiro, Fortaleza, 
Ceará, Santa Rita dos Pintos, Boa Vista, Cedro de Panca, Rio de 
Pedra, Vinagreira. 

Dom Pedro Cruzeiro 

Fernando 
Falcão 

Sítio das Arrudas 

Grajaú Santo Antônio dos Pretos 
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Guimarães Cumum, Damásio, Macajubal, Porto das Cabeceiras, 
Garimandiua, Santa Rita dos Cardosos, São Benedito do 
Caratitua, São José dos Pretos, Lago do Sapateiro, Sumidoro, 
Itapecuru. 

Icatu Santa Maria, Papagaio, Jacareí, Retiro, Boca da Mata, Ananás, 
Bom Sucesso. 

Itapecuru Santa Rosa, Ypiranga da Carmina, Santa Maria dos Pretos, Santa 
Maria dos Pinheiros, Mata de São Benedito, Piqui/Santa Maria, 
Filipa, Finca Pé, Contendas, Moreira, São Pedro, Monge Belo, 
Santa Helena, Vista Alegre, Canta Galo, Mirim e Curitiba, Benfica, 
Mata III, Curitiba, Mirim, Santana, São Patrício, Javi, Brasilina, 
Buragir, Oiteiro dos Nogueiras, Nossa Senhora Aparecida, Monte 
Lindo II, Jacaré, Mato Alagado, Monte Alegre,Nossa Senhora do 
Rosário, São João do Povoado Mata 

Lima Campos Santo Antônio das Sardinhas, Bom Jesus dos Pretos, Morada 
Nova, Nova Luz, Nova Olinda, Queto, São Domingos, São 
Francisco 

Mata Roma Bom Sucesso 

Matinha Caranguejo, São Francisco, Tanque de Valença, Bom Jesus, Mó 
São Caetano, Palestina, Santa Isabel, São Felipe, São José dos 
Bruno, Curral das Varas, Cutia I, Cutia I, Faixa, Graça, Os Paulos, 
Itapera 

Matões Mandacaru dos Pretos 

Matões do 
Norte 

Santo Antonio, Lagoa do Coco 

Mirinzal Estiva dos Mafras, Bom de Viver 

Monção Mata Boi, Oiteiro, Jutaí 

Nina 
Rodrigues 

Ilha, Amapá dos Catarinos 

Olinda Nova Caldo Quente, São Benedito dos Carneiros, Olho Dágua/Treze de 
Maio, Curva da Mangueira  

Palmeirandia Cruzeiro, Enseada dos Nogueiras 

Parnarama Brejo São Felix 

Paulino Neves Canto do Lago 

Pedreiras Lago da Onça 

Pedro do 
Rosário 

Santo Inácio, Borné, Boa Fé, Rio dos Peixes, São João dos 
Campos, Pedreiras 

Penalva Caminho Novo, Gapó, Alto Bonito, Santo Antonio, São Joaquim, 
Santa Rita 

Peri-mirim Tijuca, Pericumã, Santana dos Nunes 

Peritoró Resfriado, São Benedito do Elcias, Lagoa Grande, Peritoró dos 
Pretos 

Pinheiro Santana dos Pretos, Oiteiro, Queimada de João, Rio dos Peixes, 
Boa Vista, Cotovelo, Pacuã, Sudário, Pirinã, Bem Finca, Estrela, 
Altamira, Pacoã, Ponta do Lago, Belo Monte, Rio dos Peixes, 
Rumo dos Abreu, Cuba 

Pirapemas Aldeia Velha 

Porto Rico Engenho do Lago 

Presidente Bebe Fumo, Bem Posta, Cocal, Jericó, Mato do Brito, Quatro 
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Sarney Bocas, Santa Maria, Santa Rita, São Felipe, Pirinã, Passa Bem e 
Centrinho 

Presidente 
Vargas 

Finca Pé, Estiva dos Cotó, Bom Jardim da Beira, Cavianã, Cigana 
Grande Pução, Boa Hora, Boa Hora do Putuca, Boa Hora I, 
Filomena, Finca Pé I, Lajeado, Lagoa Grande, Sapucaial 

Primeira Cruz Santo Antonio dos Pretos 

Rosário São Miguel, Miranda, Boa Vista, Paissandu/Reforma, Igauruçu 

Santa Helena Janaubeira, Pau Pombo, São Bento, Mocambo, Chapadinha II, 
Vivo, São Roque, Jipurial, Boi de Carro, Armídio, Aponta de Areia 
de São Bento, Bem Fica, São Raimundo 

Santa Inês Onça 

Santa Quitéria Cana Brava 

Santa Rita Santa Luzia, Jiquiri/São Raimundo, Cariongo, Nossa Senhora da 
Conceição, Centro dos Viola, Santa Luzia, Pedreiras, Santa Rita 
do Vale, Vila Fé em Deus, Cajueiro, Careminha 

Satubinha Sapucaia do Albino 

São Bento Guarapiranga, Macajubal 

S. João do 
Sóter 

Jacarezinho, São Zacarias II 

São 
JoséRibamar 

Jussatuba 

São Luís 
Gonzaga 

Monte Alegre, Boa Vista dos Freitas, Cotozinho, Potozinho, 
Santarém, Promissão Velha, Santa Cruz, Santo Antonio do 
Costa/Vale Verde, São Domingos, São Pedro, Coheb, Fazenda 
Velha/Monte Cristo, Mata Burro/Santo Antonio dos Vieira, Morada 
Nova Deusdeth, Pedrinhas, Potó Velho, Santana, Centro dos 
Cruz/Bela Vista, Fazenda Conceição, Olho Dágua dos Grilos, 
Santa Rosa 

São Vicente de 
Férrer 

Charco, Canta Galo I, Santa Rosa, Ilha São José/Madureira, 
Oratório/Chega Tudo/Adjacência, São Francisco do Onório, 
Palmeiralzinho 

Serrano Palacete, Santo Antônio, Iteno, Rio de Peixe, Vera Cruz, Vista 
Alegre, Cabanil, Boa Esperança dos Campos, Brasília, Ponta, 
Santa Filomena, Nazaré, Cedro, Santa Rosa, Açude, Frechal dos 
Campos 

Timon Monteiro 

Turiaçu São José do Brito Mutá 

Turilândia Pindobal de Fama, Turimirim, Cajueiro 

Vargem 
Grande 

Belmonte, Santa Maria, São Francisco Malaquias, Rampa, 
Penteado 

Viana Canarana, Carro Quebrado, Melhora, Ponte de Tábua/Santa Rosa, 
Santa Rosa I, Cacoal, Capoeira, Ipiranga, Mocambo, Ferreira, São 
Manoel , Contenda 

Fonte: FCP(2013) e INCRA (2013) 
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Os Povos Indígenas 

A população total de indígenas do Maranhão é de 38.831 habitantes, 

sendo 9.210 a urbana e 29.621 a rural, representando 0,5% da população total do 

Estado e 4,3% da população indígena do Brasil. Conforme dados do IBGE, entre os 

anos 2000 e 2010 houve aumento populacional de 2,5%, com declínio da população 

urbana em 1,5% e aumento da população rural em 3,8%.  Segue quadro com os 

povos indígenas do Maranhão e número de habitantes. 

 
Quadro 2 - Povos indígenas do Maranhão 

Povo População Tronco 
Linguístico 

Terra  Município 

KanelaRamkokamekrá 2.103 Jê Kanela - Buriti 
Velho 

Barra do 
Corda 

Gavião Pykopjê 
(Timbira) 

647 Jê Governador Amarante  

Guajá(Awá) 365 Tupi 
Guarani 

Awá Bom Jardim, 
Carutapera, 
Zé Doca 

Guajajara (Tenetehara) 23.949 Tupi 
Guarani 

Cana Brava 
Guajajara; 
Bacurizinho; 
Lagoa 
Comprida; 

Barra do 
Corda e 
Grajaú 

Arariboia Amarante, 
Bom Jesus 
das Selvas, 
Buriticupu, 
Arame, Santa 
Luzia 

Ka’apor (Urubu 
Kaapor) 

991 Tupi 
Guarani 

Caru Bom Jardim 

Krikati 921 Timbiras Krikati Amarante, 
Montes Altos, 
Sítio Novo 

Fonte: IBGE (2011); Funai (2012)  
 

A terra como principal meio de acesso ao alimento 

Ao se falar do acesso à alimentação adequada e saudável, um 

elemento fundamental é o acesso a terra. O texto de Silva (2008) refere-se ao 

processo de reordenamento das relações de propriedade no Maranhão: 

[...] uma parte dos produtores familiares, em especial os posseiros da antiga 
região de fronteira, vai transferindo-se para a condição de pequenos 
arrendatários e parceiros, caracteriza-se uma crise da produção de 
alimentos. (grifo nosso) (SILVA, 2008, p. 163).  
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Nesse sentido, a produção de alimentos tem no ativo terra um dos 

elementos chave. No Maranhão, os dados têm indicado uma acentuada queda na 

produção de alimentos em quase todas as regiões do Estado, embora um ou outro 

município apresente certa recuperação nas últimas décadas.  A queda na produção 

de alimentos da cesta básica familiar no Maranhão é evidenciada na Tabela 2, 

mostrando que o desenvolvimento da agricultura não se dá na mesma proporção 

para todos os segmentos, ou seja, há de se pensar em dois principais modelos de 

agricultura em curso: agricultura familiar (nas suas diversas expressões) e 

agricultura patronal (agronegócio). 

Tabela 2 – Variação da produção per capita (A=Kg/hab) e da produtividade 
(B=kg/ha) produtos da agricultura familiar e do agronegócio no intervalo de 1990 a 
2005 (Maranhão). 
Produtos 
(Maranhão) 

1980 1995 2000 2005 Taxa geral 
(1990-95) 

 A B A B A B A B   

Arroz 94 280 179 884 123 841 112 860 19% -3% 

Mandioca 36 7,9 460 8,5 159 7,0 254 80 -30% 1% 

Feijão 8,0 380 8,0 370 3,4 450 6,0 460 -25% 21% 

Soja x 274 30,5 1851 77 2544 166 2700 444% 46% 

Milho 27 281 68 562 55 1007 67 1070 148% 90% 

Bovino (cabeça) 0,8 X 0,8 X 0,7 x 1,1 X 37% -2% 

Cana-de-açúcar 412 49 257 32 88 50 327 48 -21% X 

Carvão Vegetal 37,5 X 36 X 25 x 84 X 124% X 

Fonte: Estatísticas municipais da produção agrícola/pecuária e da silvicultura e censo demográfico do 
IBGE apud Mesquita (2011).  

Pela Tabela 2, percebe-se que o crescimento da produção per capita 

no Maranhão apresenta diferenças quando se trata dos produtos básicos da 

alimentação local e quando se trata de produtos agrícolas mais voltados à 

exportação. Tal diferença apresenta-se tanto na produção quanto na área plantada.  

 A relação do (a) produtor(a) com a terra tem influência direta na 

redução da produção de alimentos, embora não se desconsiderem outras variáveis  

que se inserem nesse contexto. Nos dados de utilização das terras no Maranhão nos 

anos 1996 e 2006 observou-se que os estabelecimentos utilizados para as culturas 

permanentes reduziram-se em 10.599 unidades (24,45%), enquanto que as áreas 

destinadas a essas atividades apresentaram um incremento de 433.382 ha 

(537,83%). As culturas temporárias também apresentaram queda no número de 
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estabelecimentos em 168.177 (-49,22%) e incremento na área dessa atividade em 

235.028 ha (6,19 %), conforme se observa na Tabela 3 e em referência a atividade 

de pastagem apresentou incremento de 3.392 unidades no numero de 

estabelecimentos (4,53%) e na área utilizada, com mais 852.139 ha ou 7,71%. 

Tabela 3 - Utilização da terra segundo os estabelecimentos e área - variação no 
Maranhão 1995/2006. 
 

 1995 2006 Variação (%) 
Especificação Estab. Área Estab. Área Estab Área 

Culturas Permanentes   44.481   30.611 33.882   313.758 24,45 537,83 

Culturas Temporárias 343.293 864.073 175.115 2.003.359 49,22    6,19 

Pastagens naturais e plantadas 104.727 5.310.553 108.119 5.754.670 4,93    7,71 

 
Total 

 12.560.692 287.039 13.033.568   

Fonte: IBGE, 2006 

No que concerne ao pessoal ocupado na agricultura, pecuária, 

exploração florestal, pesca e aquicultura, observa-se que ocorreu uma redução 

drástica, pois enquanto em 1995 eram 1.331.871 pessoas, em 2006 passou para 

751.678 e em 2010 somam apenas 239.913 pessoas, significando que o Maranhão 

teve redução de 340.271 em número de pessoas ocupadas entre os anos 1995 e 

2006.  No Gráfico 1 a seguir observa-se a redução de pessoal mencionada. 

 

 

Gráfico 1 - Pessoal ocupado na agricultura, anos 1995, 2006 e 2010 no Maranhão. 

Fonte: IBGE Estados (1995, 2006, 2010) 

Em relação à categoria proprietários e não proprietários e ao tamanho da 

área ocupada, o Maranhão sofreu grandes transformações conforme se observa na 

Tabela 4. 
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Tabela 4 - Estabelecimento e área segundo a condição do produtor ano 1995/1996 

e 2006 

 1995 2006 
 Estab % Área % Estab % Área % 

Proprietário 117137 31,8 11.732 337 93,4 123288 42,95 11.654.333 89,41 

Assentado1 - - - - 17059 5,94 436343   3,34 

Arrendatário 73 586  157 191  32790  295448  

Parceiro 23 628  48 599  10071  116022  

Ocupante 153 840  622 566  44847  531422  

Produtor sem 
área 

- - - - 58984  -  

Não proprietário 251054 68,18 828356 6,59 146692 51,10     942892   7,23 

Total  368 191  12.560.692  287.039 99,99 13.033.568  

Fonte: IBGE, 1996 

Analisando apenas os números dos estabelecimentos rurais, constata-

se que a categoria de proprietário representava em 1995/1996 31,81% dos 

estabelecimentos, ocupando 93,41% da área, enquanto a categoria de não 

proprietário representava 68,19% dos estabelecimentos, ocupando 6,59% da área. 

Observa-se acréscimo de 6.149 estabelecimentos de proprietários, enquanto a área 

apresentou queda de 78.004 hectares; a categoria de não proprietários teve queda 

de 104.362 estabelecimentos e acréscimo de 114.536 ha. 

No que concerne a agricultura familiar, houve uma variação negativa   

(-8%) no número total de imóveis entre 1996 e 2006. 

Os dados mostram a concentração de terras no Maranhão em termos 

de ocupação de área e número de estabelecimentos. Continuando a análise, usando 

as categorias e dados do INCRA (2005), verifica-se que o  minifúndio representava  

52,55% do total de imóveis e ocupava 6,79% do total da área,  enquanto a grande 

propriedade representava 3,76% do total de imóveis e ocupava 54,33 % da área, 

conforme os dados mostrados a seguir:  

Tabela 5 - Estrutura fundiária do Maranhão, segundo a categoria do imóvel rural 

Categoria N° Imóvel % Área % 

Não Classificado 2.603 2,35 230.433,90 0,84 

Minifúndio 58.261 52,55 1.861.534,30 6,79 

Pequena Propriedade 34.351 30,98 4.637.414,90 16,92 

Média Propriedade 11.478 10,35 5.789.724,20 21,12 

Grande Propriedade 4.171 3,76 14.894.317,50 54,33 

TOTAL 110.864,00 100 27.413.424,80 100 

Fonte: INCRA, 2005 

                                                           
1A categoria assentado não era computada quando foi elaborado o Censo Agropecuário de 1995/1996 
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 Em análise mais detalhada da tabela, observa-se que o total da área 

ocupada pelo minifúndio e pela pequena propriedade ainda é menor que a área 

ocupada pela grande propriedade.   

De acordo com estudo Panorama da Desertificação do Estado do 

Maranhão (SEMA, 2004), as características e condições ambientais, 

geomorfológicas, hidrológicas e climáticas são também variáveis que afetam 

sobremaneira a produção de alimentos, pois os sistemas de produção adotados 

principalmente pela agricultura familiar são sistemas tradicionais que dependem da 

irrigação natural, entretanto aproximadamente 20% da área do Estado é 

caracterizada pela presença dominante de rochas sedimentares argilosas-químicas, 

impermeáveis, em relevo fragmentado, ondulado ou plano, com baixa ou nenhuma 

condição de infiltração da água, impossibilitando a formação de áreas de recarga e 

impondo condições restritivas ao ambiente, tais como rios de intermitentes a 

efêmeros, vegetação savana-estépica ou caatinga. Sobre as condições ambientais 

do Maranhão, Lemos (2013) comenta que: 

“a existência de grandes áreas de onde é retirada a cobertura vegetal 
natural para a inserção de pastagens ou de culturas exóticas ao ambiente 
também pode desencadear um processo de destruição dos solos, que tende 
a exaurir-se num processo muito acelerado. Com a exaustão da camada 
fértil do solo e com a sua exposição aos raios solares que incidem de forma 
bastante forte deste lado do planeta, os corpos aquáticos naturais de 
superfície tendem a desaparecer. Por causa do tipo de solo que predomina 
nessas áreas com afloramento do cristalino, o lençol freático tende a ser 
mais profundo e de difícil acesso por causa das rochas que se interpõem 
até que possa ser atingido. Este conjunto de elementos leva às dificuldades 
de acesso a água para seres humanos, animais e plantas, e a 
consequência é a queda e até o desaparecimento da produção agrícola 
(LEMOS, 2013)  

 

Quando se fala em alimentação adequada, deve-se ter presente que 

no Maranhão a produção familiar agrícola é expressamente representada pela 

produção para o autoconsumo, o que vale dizer que parte do que é consumido na 

mesa das famílias agricultoras familiares é oriunda da sua produção agrícola, 

extrativista e animal (produção de quintais).  

Esta produção representa a renda-consumo, ou seja, aquela renda que 

é constituída a partir de um cálculo próprio à agricultura familiar de base camponesa 

em que a organização da produção ainda é fundamentada na mão de obra familiar e 

voltada primeiramente ao seu sustento calórico (reprodução física), sem, contudo, 
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desvincular-se da relação com o mercado em pequena escala. O que determina a 

dinâmica da relação consumo e venda são as necessidades de cada unidade 

familiar de produção e consumo e as condições concretas para viabilizá-las.  Com 

base no IBGE, Lemos (2012) ressalta: 

 

Algo como 74,4% das atividades nas áreas rurais brasileiras das Unidades 
Agrícolas Familiares (UAFs). Nesse segmento, de agricultura, geram-se 
duas formas de renda: a renda monetária, que provém da produção e venda 
de bens e serviços do setor, e de outras, como transferências sob a forma 
de Bolsa Família, aposentadoria e pensões. Nas regiões mais pobres (Norte 
e Nordeste), a participação na renda advinda da venda de produtos ainda é 
muito incipiente, por uma série de razões que podem ser sintetizadas na 
falta de desenvolvimento rural para aquelas regiões, principalmente 
(LEMOS 2012, p.159).   

 

Para Lemos, embora a renda não monetária ou renda consumo 

encontre-se subestimada nos dados estatísticos (uma vez que não é computada 

nesses serviços), desempenha um papel importante para garantir que a migração 

não se imponha à vida das populações rurais. Afirma Lemos que “[...] as famílias 

rurais somente emigrarão quando não mais puderem produzir sequer a 

autossuficiência alimentar”. (LEMOS, 2012, p.159).     

Acrescenta-se à reflexão do autor que a renda-consumo apresenta-se 

também como possibilidade de acesso à alimentação adequada e saudável. A 

produção de quintal, juntamente com o roçado e o extrativismo vegetal e animal, 

constituem sistemas agroalimentares possíveis de ofertar alimentos mais saudáveis 

à mesa, bem como colocam a possibilidade de resgate da autonomia e soberania 

alimentar, conceitos e proposições defendidos pela Via Campesina2. Pesquisadores 

chamam a atenção para o fato de que a oligopolização da produção dos alimentos 

tem levado à redução da diversidade na produção do que comemos. Afirmam esses 

pesquisadores que 95% da alimentação dos seres humanos estão baseadas em 

apenas 30% de espécies de vegetais superiores, e apenas sete espécies: trigo, 

milho, batata, batata doce, arroz, cevada e mandioca, correspondem a 75% da 

alimentação.   

Nascimento (2011), ao pesquisar a reprodução camponesa no 

município de Brejo/MA, identifica a renda-consumo como aquisição fundamental na 

                                                           
2 - Organização internacional de agricultores familiares camponeses, extrativistas e outros segmentos aí 

inseridos.  



31 
 

garantia da reprodução física e social desse segmento, bem como um recurso para 

a satisfação das necessidades mais vitais das famílias pesquisadas. Enfatiza ainda a 

autora que as mulheres se destacam nessa atividade, configurando um processo de 

organização comunitária na troca de experiências, sementes, mudas e 

conhecimentos transmitidos.  

Cabe ressaltar que diversas organizações no Maranhão têm buscado 

resgatar o acervo do patrimônio de sementes e conhecimentos que, por meio das 

tradições na agricultura familiar, garantiram, no passado, alimentação mais 

adequada e saudável, embora este seja um desafio frente à homogeneização do 

consumo alimentar imposto pelas grandes indústrias nacionais e internacionais.  

Diante do exposto, reafirma-se o papel desempenhado pela agricultura 

familiar no Brasil, e, no caso particular, no Maranhão, como produtora de alimentos. 

Mas é importante registrar os condicionantes impostos à agricultura familiar nesse 

Estado ao tratar-se do item seguinte: Produção e disponibilidade de alimentos, tendo 

presente que tais condicionantes adquirem, por vezes, característica nacional e, em 

alguns casos, internacional. Logo, trata-se de questões de ordem macroestrutural 

(Brasil e regiões) e de ordem microestrutural, referente à particularidade do 

Maranhão. 

 

4.2 PRODUÇÃO E DISPONIBILIDADE DE ALIMENTOS  

 

O Maranhão produz arroz, farinha de mandioca, milho, feijão, cana de 

açúcar, frutas diversas (abacaxi, banana, laranja), pescado, carne bovina, carne 

suína, aves, entre outros produtos alimentícios. Historicamente, já foi considerado 

grande produtor nacional de arroz, cana-de-açúcar e óleo de babaçu. 

Segundo a cooperativa de hortifruticultores de São Luís (Cohortifrut), 

as principais culturas olerícolas comercializadas no Estado em 2007 foram melancia, 

com 574,50 ton. e abobora, com 259 ton., procedentes dos municípios de Grajaú, 

Paraibano, Buriticupu e Colinas. Foram citadas pela Cohortifrut ainda o tomate, 

cheiro verde e alface como produzidas no Maranhão, sendo que o tomate foi 

considerado a cultura de maior importância social e econômica e a área de cultivo de 

maior expressão no estado é o município de São Domingos do Maranhão. 

Para Mesquita (2011), a partir dos anos 70, com a implantação de 

Grandes Projetos e prioridade dada à pecuária de corte, soja e eucalipto, há um 
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declínio na produção de alimentos, especialmente aqueles produzidos pela 

agricultura familiar, situação que se agrava nos anos 90, o que influiu de forma 

significativa para os índices de desenvolvimento alcançados pelo Estado.  

Analisando a série histórica do IBGE sobre volume de produção de 

culturas temporárias, tem-se que os melhores anos para as culturas de mandioca, 

arroz e feijão foram 1991, 1994 e 1995 (Gráfico 2). Para a mandioca, observa-se 

queda vertiginosa no ano 1996 e incremento gradativo nos anos seguintes, 

entretanto, não chega a alcançar a quantidade produzida em 1995; para o arroz, 

observa-se também queda da quantidade produzida em 1996, mas sem incremento 

significativo nos anos seguintes; para o feijão, a produção é decrescente; para o 

milho há um incremento gradativo a partir de 2003.   Entre os anos 2009 e 2010 há 

incremento em todas as culturas, com exceção do feijão. 

 

                  
Gráfico 2 - Comparativo do volume de produção das culturas alimentares entre 1990 e 2010 no        
Maranhão. 
Fonte: IBGE, Série histórica, 2010 

Na produção pecuária destaca-se a criação do rebanho bovino voltada 

para a produção de carne e leite. A suinocultura é a segunda atividade mais 

importante da pecuária, sendo também expressivas a produção de frangos e a 

criação de caprinos. Tendo como marco o ano de 1990, a produção pecuária é 

crescente para produção de bovinos a partir de 2000 e decrescente a partir de 1995 

para produção de suínos e galináceos, que constituía importante fonte de alimentos 

para a agricultura familiar. 
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       Quadro 3 - Produção de alimentos 2012 no Maranhão 
 

 Produção de 
alimentos 

Unidade Ano 2012 

Abacaxi   Tonelada 22.747 

Amendoim (em casca)  Tonelada 16 

Arroz (em casca) Tonelada 439.143 

Aves   Cabeça 9.828.449 

Banana  Tonelada 107.678 

Batata-doce   Tonelada 14 

Bovinos  Cabeça  

Bubalinos  Cabeça 81.184 

Café em grão (verde) Tonelada - 

Cana-de-açúcar  Tonelada 3.011.709 

Caprinos   Cabeça 369.201 

Castanha de caju  Tonelada 4.925 

Coco do Brasil Tonelada 8.949 

Fava (em grão)   Tonelada 157 

Feijão de cor em grão  Tonelada 34.837 

Laranja  Tonelada 6.624 

Leite/ano Mil litros 381.637 

Limão Tonelada 430 

Mamão Tonelada 1.518 

Mandioca  Tonelada 1.529.579 

Manga Tonelada 3.158 

Maracujá Tonelada 190 

Mel de abelha Kg 1.107.828 

Melancia   Tonelada 33.114 

Melão   Tonelada 106 

Mil 
ho em grão 

Tonelada 783.491 

Ovinos  Cabeça 233.530 

Ovos de galinhas  Unidades 7.922 

Pimenta-do-reino Tonelada 39 

Suínos  Cabeça 1.320.953 

Tangerina  Tonelada 167 

Tomate   Tonelada 3.961 

Urucum (semente)   Tonelada 161 
      Fonte: IBGE, 2012 

Observa-se em 2012 o registro de produção de mel de abelha, não 

computada pelo IBGE nos censos anteriores. 
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 Gráfico 3 - Comparativo do volume de produção pecuária entre 1992 e 2009 no Maranhão. 
Fonte: IBGE, Série histórica, 2010 

Nascimento (2011) chama a atenção para a relação possível de ser 

estabelecida entre a produção de ovinos, caprinos e, sobretudo, suínos e a 

expansão da sojicultura. Ao estudar as condições da reprodução camponesa no 

município de Brejo, a autora mostra que, à medida que a monocultura de soja se 

expandiu no município, houve queda na produção dos rebanhos citados (Quadro 4).   

Quadro 4 -Evolução do efetivo de rebanhos caprino e suíno no município de 

Brejo/MA 

1995 1996 2000 2005 2009 

Suínos 

31.500 16.830 20.490 18.340 16.500 

Caprinos 

15.100 8.000 6.410 8.620 11.810 

         Fonte: adaptado de IBGE/SIDRA (2006) por Nascimento (2011) 

Quando a autora compara a evolução da soja na mesorregião Leste 

Maranhense (Quadro 4), na qual o município de Brejo é o maior produtor (7.920 ha 

de área plantada e 26.611 ton. de quantidade produzida – IBGE, Produção Agrícola 

Municipal 2006), verifica que a evolução da área plantada e colhida coincide com o 

período de queda na produção dos rebanhos já mencionados, fato que se mostra 

em outros estudos (Mesquita, 2011; Carneiro, 2009).  

Comparando a área plantada de soja com as áreas plantadas com as 

culturas alimentícias mais consumidas pela população maranhense de baixa renda, 

anos 1970 e 2006, observa-se o incremento da cultura de soja em mais de 1000% 
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(Quadro 5). Quando se compara apenas a cultura de soja com a de feijão, verifica-se 

que a evolução da soja coincide com a queda de área da cultura de feijão (Gráfico 

4). Em 2013 a produção das culturas de arroz e soja é 632,6 mil toneladas e 1.685,9 

mil toneladas, respectivamente. 

   

  

Gráfico 4: comparativo entre a produção de feijão e soja no período de 1970 a 2006  
Fonte IBGE, 2006 

Quadro 5- Incremento de área (em hectares) de soja e redução de área (em 
hectares) de culturas tradicionais   

Ano 1970 1975 1980 1985 1996 2006 

Soja (ha) 1 68 84 7.189 62.326 273.577 

Arroz 482.271 614.974 737.753 636.219 409.848 523.544 

Feijão  74.774 53.645 91.281 79.891 51.719 25.659 

Mandioca 154.145 140.373 110.650 148.736 107.486 294.018 

     Fonte: IBGE (Séries históricas, 1970, 1975, 1908,1996, 2006) 

A expansão da soja se deu às custas de destruição de grandes áreas do cerrado e de diminuição da 
área plantada de cultivos tradicionais. O modelo de agricultura dita moderna, implantado nos polos de 
cultivo da soja, apoia-se na utilização maciça de maquinário pesado, volume acentuado de 
agroquímicos – corretivos do solo e adubos – e de agrotóxicos, cada vez mais indispensáveis devido 
à potencialização do surgimento ou agravamento de pragas e doenças, sempre associadas às 
monoculturas (IBAMA/MA, 2005, Nota Técnica). 
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A progressiva expansão da eucaliptocultura reduziu a área de uso da agricultura 

familiar e, por conseguinte, gerou impactos na produção de alimentos. Entre 2005 e 

2011, a eucaliptocultura aumentou em 272,80% (gráfico 5). 

          

          Gráfico 5: Expansão da eucaliptocultura no Maranhão 
          Fonte: ABRAF, 2013 

4.2.1 Alimentos e extrativismo 

O Maranhão sempre se destacou pela diversidade das espécies e 

produtos do extrativismo, utilização na alimentação e complementação da renda dos 

agroextrativistas, a exemplo do bacuri (Platoniainsignis), babaçu 

(Orbignyaphalerata), goiaba araçá (Myrtaceaespp), mangaba (Hancorniaspeciosa), 

anajá, buriti (Mauritia flexuosa), murici (Byrsonimaaff verbacifolia), sapucaia 

(Lecythis spp.), macaúba (Acrocomiaspp), pequi (Caryocarspp), jenipapo (Jenipa 

americana), ingá (Ingaspp), maria pretinha (Solamunsp), maracujá do mato 

(Passiflora cincinnata), tucum (Astrocaryumspp), bacaba e azeitona. 

O babaçu ocorre em uma zona de transição entre as florestas úmidas 

do bioma Amazônia e as terras semiáridas do Cerrado. No Maranhão, concentrava-

se eam cerca de 10 milhões de hectares, envolvendo 149 municípios, representando 

94,7% da produção nacional de amêndoas.   
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Uma palmeira que atinge cerca de 20 m de altura começa a frutificar 

com 8 a 10 anos de vida, alcança plena produção aos 15 anos, e tem uma vida 

média de 35 anos (MMA, 2009).  O fruto tem seu maior potencial econômico 

podendo produzir cerca de 60 produtos, com destaque para o carvão, etanol, 

metanol, celulose, farináceas, ácidos graxos, glicerina, entretanto, somente o carvão 

e o óleo têm sido produzidos em escala comercial. As amêndoas verdes prensadas 

com água fornecem um produto de propriedades nutritivas semelhantes às do leite 

humano, muito usado na culinária local ou bebido ao natural; o óleo e o mesocarpo 

também são usados como alimentos. O estipe do babaçu é usado em marcenaria e, 

quando apodrecido, serve de adubo.  

O tucum é uma palmeira da família Arecaceae que ocorre na Colômbia, 

Venezuela, Equador, Peru e Brasil. É considerada nativa do sudoeste do Amazonas, 

ocorre no Maranhão em agrupamentos homogêneos, tanto em formações primárias 

como secundárias, e é considerada pioneira. Por ser uma palmeira que requer muita 

luz, tem a capacidade de se espalhar em áreas abertas. Os frutos são utilizados na 

alimentação humana e animal; o óleo é utilizado para fabrico de cosméticos e 

medicamentos; as fibras são usadas para fabricação de tecidos, artesanatos, redes, 

linhas e redes de pesca.  

O buriti ocorre em áreas alagadas dos biomas Cerrado e Amazônia. 

Atinge 25 a 50 metros de altura e 50 cm de diâmetro, estipe reto, com folhas 

grandes, dispostas em leque, em formato de estrela, sendo a mais alta das 

palmeiras brasileiras. Ocorre isolada ou socialmente, em pequenos grupos, de 

preferência nos terrenos pantanosos.  

As flores reunidas em inflorescência do tipo cacho de até 3 metros de 

comprimento possuem coloração amarelada. Frutos tipo drupa, globuloso e 

alongado, com a superfície revestida por escamas castanho-avermelhadas e 

brilhantes. Polpa alaranjada, envolvendo uma semente globosa e dura, oval, e a 

amêndoa é comestível. O buriti produz carotenoides, substâncias responsáveis por 

dar origem à vitamina A no corpo humano. A polpa é utilizada para a produção de 

sorvetes, cremes, geleias, suco, licores e óleo comestível. 

Com o desmatamento que vem ocorrendo no Estado, há queda da 

produção extrativista e, por conseguinte, redução da quantidade e diversidade de 

alimentos na área rural (Quadro 5). Em relação ao desmatamento da Amazônia, o 

Maranhão detém a 5ª maior taxa. Considerando o desmatamento acumulado entre 



38 
 

1988 e 2013, com 23.917 km² de área desmatada, o Maranhão passa para o 4º 

lugar na região da Amazônia. A variação entre 2012 e 2013 foi de 42%.  

Grande parte do desmatamento é causado pela expansão da 

eucaliptocultura, sojicultura e exploração madeireira para fábricas siderúrgicas e 

cerâmicas.                                               

 

Quadro 6 - Desmatamento no Maranhão em km² 

Ano 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Km² 1065 958 1014 993 755 922 674 631 1271 829 712 396 269 382 

%  -10 5,85 -2,11 -31,5 18,11 -41,6 -6,2 43,5 -34,7 -14,1 -44,4 -32 42 

Fonte: INPE, www.inpe.br (2013) 

4.2.2- A qualidade dos alimentos  

 

Além da redução da produção de alimentos há ainda o 

comprometimento da qualidade com contaminação por agrotóxicos e o consumo de 

produtos transgênicos. A Lei 7.802, de 11 de novembro de 1989, define agrotóxicos 

como: 

Produtos e os componentes de processos físicos, químicos ou biológicos destinados ao uso nos 

setores de produção, armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na 

proteção de florestas nativas ou implantadas e de outros ecossistemas e também em ambientes 

urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora e da fauna, a fim de 

preservá-la da ação danosa de seres vivos considerados nocivos, bem como substâncias e produtos 

empregados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores do crescimento. 

 

Em estudos realizados por pesquisadoras da Universidade Estadual do 

Maranhão (UEMA), foi constatado que a utilização de pesticidas em São Luís é 

generalizada e inadequada, pois os produtos são obtidos sem receituário 

agronômico, o que pode acarretar intoxicação alimentar dos consumidores e 

contaminação de fontes de água. O não cumprimento dos prazos de carência pode 

ser considerado como uma das principais causas da contaminação dos alimentos, 

devido ao poder residual dos agrotóxicos. 

Em outras áreas, a situação é mais grave. Estudo desenvolvido por 

pesquisadores da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) sobre risco de 

http://www.inpe.br/
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pesticidas no município de Arari concluiu que o rio Mearim encontra-se com sua 

qualidade sumariamente comprometida pelo intenso uso de pesticida, com risco de 

contaminação das águas subterrâneas. O estudo concluiu que havia presença de 

inseticidas organoclorados em cerca de 20% das amostras, bem como presença de 

resíduos inibidores de acetilcolinesterase em valores bem acima dos limites 

internacionais. Essa pesquisa demonstrou a presença de sintomas típicos de 

intoxicação crônica com inseticidas carbamatos e organofosforados, como tremores 

de membros superiores e inferiores, irritabilidade, náuseas e distúrbios neurais - 

muito semelhantes aos apresentados pelos indivíduos que sofrem do Mal de 

Parkinson.   

Nos dados do Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em 

Alimentos (PARA), da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), os 

produtos que estão monitorados, como cenoura, pepino, alface, uva, mamão, arroz, 

tomate, feijão, morango e pimentão, apresentaram Ingredientes Ativos (IAs) não 

autorizados, acima do Limite Máximo de Resíduos(LMR) e também resíduos que se 

encontram em processo de reavaliação toxicológica no Brasil. Destacam-se os altos  

níveis de contágio nas culturas de pimentão (80%), uva (56,4%), pepino (54,8%), 

morango (50,8%), couve (44,2%), abacaxi (44,1%), mamão (38,8%) e alface 

(38,4%). No caso do morango, foram encontrados 15 fungicidas e 24 inseticidas 

acima do Limite Máximo de Resíduos (LMR); no pimentão, 17 inseticidas e 3 

fungicidas estavam acima do LMR,  e no caso da uva  foram encontrados resíduos 

de agrotóxicos não registrados no país (tebufempirade (2) e azaconazol).  

Entre os riscos relacionados aos agrotóxicos, destacam-se as 

intoxicações agudas, doenças crônicas, problemas reprodutivos e danos ambientais. 

Pode-se deduzir que o risco no Maranhão é acentuado, pois, além do uso de 

agrotóxicos nos cultivos, são importados e consumidos 195 produtos alimentícios, 

entre frutas e hortaliças de outros estados consumidores de agrotóxicos.   

O mercado de agrotóxicos no Brasil cresceu 190% nos últimos dez 

anos, assumindo o posto de maior mercado mundial  (ANVISA, 2012).A taxa de 

crescimento de importação de princípios ativos cresceu 400% e  a taxa de  produtos 

formulados cresceu 700% a partir de 2008. Em relação ao consumo, em 2010 o 

Brasil  foi responsável por 86% do consumido na  América Latina, o que representa 

uma estimativa de mais de 5 kg para cada brasileiro por ano.   
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No que concerne ao uso, destaca-se como agravante a deriva técnica. 

Para a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), a “deriva técnica” 

acontece com os atuais equipamentos de pulverização, que mesmo com calibração, 

temperatura e ventos ideais,  deixam apenas 32% dos agrotóxicos pulverizados 

retidos nas plantas, enquanto 19% são carreados pelo ar para outras áreas 

circunvizinhas da aplicação e 49% vão para o solo. Parte desses tóxicos se evapora, 

parte contamina o lençol freático e outra parte se degrada (CHAIM, 2004).   

 

Em 2010, foram cerca de 5 kg de agrotóxicos consumidos por pessoas. 
Neste período cresceu a área  
cultivada com soja e milho transgênico. Esse fato indica que esses produtos 
estão causando problemas, entre outros, na medida em que são os 
responsáveis pelo aumento do uso de agrotóxicos. (NODARI, 2007) 

 

4.2.3 O pescado, produção e alimentação 

O Maranhão participa como o terceiro estado brasileiro em produção 

de pesca artesanal (marinha e continental)  e segundo produtor do Nordeste com 

69.652,6 toneladas em 2010 e 70.342,5 toneladas em 2011, como demonstra o 

Gráfico 6.A pesca artesanal constitui atividade socioeconômica muito significativa, 

enquanto fonte geradora de alimentos, emprego e renda para vários segmentos. 

  

  

Gráfico 6 - Produção de pescado no Maranhão, nos anos 2010 e 2011 

Fonte: MPA (2012) 
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De acordo com a Secretaria de Estado de Pesca e Aquicultura 

(SEPAQ-MA), a atividade pesqueira no Estado do Maranhão gera, 

aproximadamente, um milhão de empregos, distribuídos entre pescadores, 

atravessadores e feirantes. São 174 mil pescadores (as) - 400 mil famílias -, sendo o 

Estado o quinto colocado no ranking nacional em consumo de pescado (10,61 

kg/per capita/ano), ou seja, a pesca é fonte de alimentação e atividade econômica. 

Os recursos pesqueiros conferem ao Estado o segundo lugar em produção de pesca 

extrativa marinha do Nordeste, com 35.785,5 toneladas/ano, e o primeiro lugar em 

produção de pesca extrativa continental, com 21.065 toneladas/ano. Com cerca de 

50 mil toneladas anuais, o Maranhão responde pela maior produção de pescado 

artesanal do país. 

Para estudiosos como Marrul Filho (2003) e Dias Neto (2003), a pesca 

marinha enfrenta uma significativa crise, cujos principais elementos são: diminuição 

da abundância dos recursos pesqueiros; diminuição do tamanho médio do indivíduo 

capturado; diminuição da captura por unidade de esforço da pesca; e excesso de 

capacidade de pesca (pesca industrial). 

O (a) pescador (a) artesanal do Maranhão, além dos problemas 

advindos da crise da pesca, enfrentam outros que podem ser citados:  a) o pescado 

é vendido sem  beneficiamento, o que diminui consideravelmente a qualidade do 

produto e consequentemente  o preço, daí a necessidade de tecnologias de 

beneficiamento para agregar  valor ao produto; b)  o pescado percorre uma larga 

cadeia de intermediários entre o pescador e o consumidor, que paga um preço 

elevado pelo produto; c)  o (a) pescador (a) artesanal autônomo (a) e  o (a) 

trabalhador(a)  da pesca têm baixa escolaridade, de modo geral não têm acesso a 

qualificação profissional, o que consequentemente  o (a) deixa fragilizado(a)  diante 

do mercado e  em situação de risco pessoal e social. 

 

4.2.4 Água como alimento 

 

Em se tratando da alimentação adequada e saudável, a água como 

fonte da vida é parte constitutiva do conceito de segurança alimentar e nutricional. 

Dessa forma, tanto a política de distribuição de água nos domicílios como a 

preservação dos recursos hídricos são fundamentais. A apresentação a seguir 

tratará especificamente desse último aspecto.   
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O Estado do Maranhão está inserido em três regiões hidrográficas 

entre as 12 existentes no Brasil: Tocantins-Araguaia, Parnaíba e Atlântico Nordeste 

Ocidental. Cerca de 90% da região hidrográfica do Atlântico Nordeste Ocidental  são 

ocupados pelo Maranhão. Com área de 274.301 km2 e vazão média de 2.683 m3 de 

água por segundo, essa região hidrográfica compreende as bacias do Gurupi, 

Itapecuru, Mearim e sub-bacias Litoral 1, Pericumã, Turiaçu e Munim, onde estão 

incluídos direta ou indiretamente 263 municípios. Os sistemas aquíferos são Mutuca, 

Corda, Itapecuru, Serra Grande e Barreiras. O Quadro 7 mostra o consumo de água 

na região hidrográfica do Nordeste Ocidental.  

 
Quadro 7 - Consumo de água na região hidrográfica Nordeste Ocidental 

 
Atividade Demanda em 

m³/s 

Valor unitário médio 
(litro/segundo/hectare) 

Consumo humano 1,42 a 7,08 0,23 a 1,15 

Irrigação 4,04 0,46 

Consumo animal  3,79 (18%)  

              Fonte: MMA (2006) 

 

A região hidrográfica do Parnaíba tem área de 331.441,5 km2 (MMA, 

2006). O Maranhão ocupa 65.492 km² da área da bacia, equivalentes a 19,02% da 

área total, e participa com 35 municípios.  

São sistemas aquíferos dessa região: Cabeças, Mutuca, Urucuia-

Areado, Poti-Piauí, Corda, Barreiras, Serra Grande e Ponta Grossa. 

A principal atividade econômica da região é agropecuária, com 

destaque para agricultura de sequeiro, pois a agricultura irrigada é pouco 

representativa. De acordo com a Agência Nacional de Águas (ANA,2006), práticas 

inadequadas de agricultura, quanto a manejo de solo de resíduos sólidos, 

especialmente na cidade de Balsas, são evidenciadas no assoreamento do rio 

Parnaíba.   

A região Tocantins-Araguaia possui uma área de 918.822 km² (11% do 

território nacional) e abrange os estados de Goiás (21%), Tocantins (30%), Pará 

(30%), Maranhão (4%), Mato Grosso (15%) e o Distrito Federal (0,1%). Sua 

configuração é alongada, com sentido Sul-Norte, seguindo a direção predominante 

dos cursos d'água principais, os rios Tocantins e Araguaia, que se unem na parte 
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setentrional da região, a partir de onde é denominada pelo rio Tocantins, que segue 

até desaguar na baía da Ilha de Marajó. 

Cabeças, Mutuca, Bambuí, Itapecuru, Poti-Piauí, Corda, Barreiras, 

Furnas, Ponta Grossa, Guarani, Bauru-Caiuá, Alter do Chão e Açusão seus sistemas 

aquíferos. 

Os sistemas aquíferos que o Maranhão ocupa estão incluídos na bacia 

Parnaíba/Maranhão, província hidrológica que tem uma área de 700.000 km2 e 

vazão média de 17.500 metros cúbicos por segundo. 

Por outro lado, o Maranhão encontra-se entre a região Amazônica, 

quente e úmida, e a região Nordeste, quente e seca, apresentando um grande 

potencial hídrico, em função da floresta que dá uma grande contribuição de umidade 

para a atmosfera, auxiliando no processo de formação de nuvens e favorecendo, 

dessa forma, os altos índices pluviométricos observados sobre a região, destacando-

se a microrregião do Gurupi, no extremo noroeste do Estado, onde os totais anuais 

de chuvas podem alcançar e até mesmo superar os 2.700 mm. 

Nas regiões leste e centro do Maranhão, a precipitação média é de 

1.557mm, com chuvas irregulares, estendendo-se o período chuvoso de novembro 

até maio. 

O Maranhão tem níveis altos de precipitações pluviométricas, 

comparando-se com outros estados do Nordeste. Segundo dados da UEMA/ 

NUGEO (2009), as precipitações anuais em mm3, variam em 11 níveis: 700 mm a 

900 mm; 900 mm a 1100 mm; 1100 mm a 1300 mm; 1300 a 1.500; 1500 a 1.700 

mm; 1.700 a 1.900 mm; 1.900mm a 2.100 mm; 2.100 a 2.300 mm; 2.300mm a 2.500 

mm em mm; 2.500mm a 2.700 mm; 2.700mm a 2.900mm. 

A cobertura vegetal contribui para as diferenças regionais em relação à 

distribuição das chuvas. Na região oeste do Estado, a floresta Amazônica dispersa 

na atmosfera uma grande quantidade de vapor d’água, através do processo de 

evapotranspiração, que vai contribuir para a formação de nuvens, resultando nos 

altos índices pluviométricos.   

O norte do Maranhão encontra-se entre 1˚ e 4˚ de latitude sul, mais 

próximo ao Equador e banhado pelo oceano Atlântico, sendo o principal fenômeno 

causador de chuvas a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), formada pelo 

encontro dos ventos alísios do nordeste e sudeste, originando uma faixa de nuvens 
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de chuvas que, entre fevereiro e maio, encontra-se posicionada sobre esta região, 

trazendo chuvas em grande volume e intensidade. 

 

4.3 - RENDA E CONDIÇÕES DE VIDA 

 

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), ao apresentar o 

estudo Mudanças Recentes na Pobreza Brasileira, que teve como fonte a Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2012, destacou que cerca de 3,5 

milhões de brasileiros saíram da pobreza. Hoje são cerca de 15,7 milhões de 

pessoas vivendo na pobreza no Brasil, dos quais 6,53 milhões continuam abaixo da 

linha de pobreza. Em 2011, esses números eram de 7,6 milhões de pobres e em 

torno de 19,2 milhões de pessoas na extrema pobreza.   

O estudo destaca que as principais razões para a diminuição da 

pobreza no Brasil são as políticas econômicas e os programas de transferência de 

renda implementados pelo governo federal. 

Segundo os dados do "Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 

2013"3, os  municípios das regiões Norte e Nordeste estão entre os que registraram 

maior crescimento na renda nos últimos 20 anos. 

O mesmo estudo do IPEA citado acima descreve que, entre as 

unidades da federação, o maior incremento no IDHM Renda ocorreu no Piauí, com 

30% de aumento – passou de 0,488 de IDHM Renda em 1998 para o índice atual de 

0,635. O Maranhão ficou em segundo lugar e, em terceiro, a Paraíba.  

 

Tabela 6 - IDH do Estado do Maranhão 

Ano IDH-M IDH-M Renda IDH-M 
Longevidade 

IDH-M 
Educação 

1991 27º 0, 357 27º 0,357 27º 0,551 25º 0,173 

2000 26º 0, 476 26º 0,476 26º 0,649 25º 0,312 

2010 26º 0, 639 26º 0,631 26º 0,755 19º 0,562 

Fonte: PNUD. Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 (IDH-2010) 

                                                           
3O Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 mostra o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 

cada cidade do país. Para se calcular o IDHM, são considerados três indicadores: vida longa e saudável (longevidade), acesso 

ao conhecimento (educação) e padrão de vida (renda). No caso da renda, é avaliado o rendimento per capita (por pessoa) do 

município. 

IDHM: Média geométrica dos índices das dimensões renda, longevidade e educação. 

IDHM Educação: obtido a partir da média geométrica da frequência de crianças e jovens à escola e escolaridade da 

população adulta. 

IDHM Renda: obtido pelo indicador renda per capita. 

IDHM Longevidade: obtido a partir dos indicadores esperança de vida ao nascer  
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No caso específico do Estado do Maranhão, embora ainda ocupe a 

mesma 26ª posição no ranking nacional em relação ao IDHM, observa-se pela 

TABELA 6 a elevação nos indicadores que compõem o IDHM no período 

mencionado: em relação à renda, em 2000 o IDHM era 0, 476 e em 2010 eleva-se 

para 0,639, apresentando um crescimento de pouco mais do que 34%.  Segundo o 

IPEA (2012), o município do Maranhão que registrou o melhor resultado no 

crescimento da renda foi Nova Colinas, cujo IDHM Renda passou de 0,229 em 1998 

para 0,502 em 2003, ou seja, um  aumento de quase 120% na renda. Embora 

apresente a maior evolução nesse indicador, Nova Colinas tem renda per capita de 

R$ 181,59. 

Quanto ao IDHM Educação, o Estado do Maranhão passa da posição 

de 26º (0,312) para 19º (0,562) no ranking nacional, ficando acima do Amazonas, 

Sergipe, Acre, Bahia, Paraíba, Piauí e Alagoas.  

O Produto Interno Bruto é o principal medidor do crescimento 

econômico de uma região, seja ela uma cidade, um estado, um país ou mesmo um 

grupo de nações. Sua medida é feita a partir da soma do valor de todos os serviços 

e bens produzidos na região escolhida em um período determinado. 

 

         Quadro 8 - PIB do Estado 

DESCRIÇÃO VALORES  
(1 000 000 
R$) 

Impostos Sobre Produtos, Líquidos de Subsídios  5.642 

Total do Valor Adicionado Bruto  46.545 

Produto Interno Bruto a Preços Correntes  52.187 
          Fonte: IBGE. Contas Regionais 2011 

 

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) acerca 

das Contas Regionais 2011 revelam que o Produto Interno Bruto (PIB) do Maranhão 

alcançou R$ 52,1 bilhões, o que representa crescimento real de 10,3%. Em 2010, o 

PIB estadual era R$ 45,2 bilhões. O Produto Interno Bruto per capita do Estado  foi 

de R$ 7.852,71. 

Com esse resultado, que coloca o Maranhão como a 16ª maior 

economia do país, a variação do PIB estadual foi superior à média do Brasil, que 

cresceu apenas 2,7% em 2011. Com isso, a participação do Maranhão no PIB 

nacional passou de 1,2% para 1,3%.  
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Tabela  7 -Participação das Atividades no Valor Adicionado Bruto do Maranhão, 
2006 – 2011 

 

SETORES PARTICIPAÇÃO DOS SETORES (%) 

2007 2008 2009 2010 2011 

Agropecuária 18,6 22,2 16,6 17,2 17,5 

Indústria 17,9 16,9 15,4 15,7 17,5 

Serviços 63,5 60,9 68,1 67,1 64,9 

        Fonte: Produto Interno Bruto do Estado do Maranhão: período 2007 a 2011 /IMESC 

 
 

A participação da distribuição setorial no valor adicionado bruto do 

Estado do Maranhão, por atividades econômicas, no ano de 2011, ficou assim 

distribuída: Agropecuária 17,5%; Indústria 17,5% e Serviços 64,9%.  

Tomando como base de dados a mesma publicação do IMESC acima 

considerada para a construção da Tabela 7, verifica-se que os pesos das atividades 

econômicas ficaram assim distribuídos, por setor: 

o No setor da agropecuária: Lavoura Temporária - 36,9%, Lavoura 

Permanente - 1,8%, Silvicultura/Exploração Florestal - 38,1%, Pecuária 

- 19,6% e Pesca - 3,6%; 

o No setor da indústria: Indústria de Transformação - 25,2%, 

Construção Civil - 49,7%, SIUP - 10,9% e a Extrativa Mineral - 14,2%; 

o No setor de serviços: Comércio e Serviços de Reparação e 

Manutenção - 25,4%, Serviços de Alojamento e Alimentação - 1,6%, 

Transportes, Armazenagem e Correios - 9,4%, Serviços de Informação 

- 2,4%, Intermediação Financeira, Seguros e Previdência 

Complementar - 4,2%, Serviços Prestados às Famílias e Associativos - 

1,9%, Serviços Prestados às Empresas - 5,1%, Atividades Imobiliárias 

e Aluguel - 12,1%, Administração, Saúde e Educação Públicas - 

33,3%, Saúde e Educação Mercantis - 1,7% e Serviços Domésticos - 

2,8%. 

O incremento do PIB acima exposto, não se expressa em sua 

distribuição. Ao contrário, a situação de pobreza de largos setores da população 

continua aprofundada, expressando a permanência da concentração de renda no 

Maranhão.  
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Em relação ao rendimento nominal mensal domiciliar per capita, a 

Tabela 8 mostra o nível de pobreza dos domicílios no Maranhão, conforme o Censo 

Demográfico do IBGE 2010.  

 

Tabela 8 - Domicílios particulares permanentes, por classes de rendimento nominal 
mensal domiciliar per capita no Maranhão. 

Fonte: IBGE- Censo Demográfico 2010: Resultados gerais da amostra 
 

Da Tabela 8, considerando-se a amostra de 1.653.969  domicílios e a 

soma da quantidade de domicílios com renda per capita até ¼ do salário mínimo, 

mais a quantidade dos domicílios sem rendimento, concluímos que 33% destes 

domicílios vivem na linha da extrema pobreza (544.185 domicílios) e 50% dos 

domicílios da amostra têm renda per capita até meio salário mínimo.  

O Plano Brasil Sem Miséria (PBSM) define Linha de Extrema Pobreza 

a situação em que a renda familiar per capita é de até R$ 70/mês. Segundo o IPEA, 

a pobreza absoluta é aquela em que o rendimento médio domiciliar per capita é de 

até meio salário mínimo mensal.  

De acordo com dados do Banco do Nordeste do Brasil (2012), os 

estados com maiores índices de extrema pobreza são: Maranhão (24,17%), Piauí 

(16,77%) e Alagoas (14,85%). Informa o mesmo documento que: 

 

Mais de 3,18% da população com renda mensal domiciliar per capita de até 
R$ 70,00 estão nos municípios, em sua grande maioria, com menos de 3 mil 
habitantes: 70 têm menos de 10 mil, 74 entre 10 e 35 mil e 6 na faixa entre 
35 e 100 mil habitantes. Estes municípios são em números expressivos no 
Piauí (51 dos 224 municípios) e Maranhão (46 de 217 municípios), 
totalizando 65% do total dos municípios nesta faixa (BNB, 2012, p.55).  
 

Domicílios Particulares Permanentes, por Classes de 
Rendimento Nominal Mensal Domiciliar per capita. 
 

Domicílios % 

 Até 1/4 de salário mínimo  429.128 26 

 Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo  402.609 24 

 Mais de 1/2 a 1 salário mínimo   411.259 25 

 Mais de 1 a 2 salários mínimos   179.616 11 

 Mais de 2 a 3 salários mínimos  47.911 3 

 Mais de 3 a 5 salários mínimos  35.145 2 

Mais de 5 salários mínimos   33.244 2 

 Sem rendimento  115.057 7 

Total 1.653.969 100 

http://www.ibge.gov.br/estadosat/grafico_regiao.php?tema=resultgeramostra_censo2010&codv=V354&unidv=Domic%EDlios&uf=21&descv=Domic%EDlios+particulares+permanentes%2C+por+classes+de+rendimento+nominal+mensal+domiciliar+per+capita+-+At%E9+1%2F4+de+sal%E1rio+m%EDnimo
http://www.ibge.gov.br/estadosat/grafico_regiao.php?tema=resultgeramostra_censo2010&codv=V355&unidv=Domic%EDlios&uf=21&descv=Domic%EDlios+particulares+permanentes%2C+por+classes+de+rendimento+nominal+mensal+domiciliar+per+capita+-+Mais+de+1%2F4+a+1%2F2+sal%E1rio+m%EDnimo
http://www.ibge.gov.br/estadosat/grafico_regiao.php?tema=resultgeramostra_censo2010&codv=V356&unidv=Domic%EDlios&uf=21&descv=Domic%EDlios+particulares+permanentes%2C+por+classes+de+rendimento+nominal+mensal+domiciliar+per+capita+-+Mais+de+1%2F2+a+1+sal%E1rio+m%EDnimo
http://www.ibge.gov.br/estadosat/grafico_regiao.php?tema=resultgeramostra_censo2010&codv=V357&unidv=Domic%EDlios&uf=21&descv=Domic%EDlios+particulares+permanentes%2C+por+classes+de+rendimento+nominal+mensal+domiciliar+per+capita+-+Mais+de+1+a+2+sal%E1rios+m%EDnimos
http://www.ibge.gov.br/estadosat/grafico_regiao.php?tema=resultgeramostra_censo2010&codv=V358&unidv=Domic%EDlios&uf=21&descv=Domic%EDlios+particulares+permanentes%2C+por+classes+de+rendimento+nominal+mensal+domiciliar+per+capita+-+Mais+de+2+a+3+sal%E1rios+m%EDnimos
http://www.ibge.gov.br/estadosat/grafico_regiao.php?tema=resultgeramostra_censo2010&codv=V359&unidv=Domic%EDlios&uf=21&descv=Domic%EDlios+particulares+permanentes%2C+por+classes+de+rendimento+nominal+mensal+domiciliar+per+capita+-+Mais+de+3+a+5+sal%E1rios+m%EDnimos
http://www.ibge.gov.br/estadosat/grafico_regiao.php?tema=resultgeramostra_censo2010&codv=V360&unidv=Domic%EDlios&uf=21&descv=Domic%EDlios+particulares+permanentes%2C+por+classes+de+rendimento+nominal+mensal+domiciliar+per+capita+-+Mais+de+5+sal%E1rios+m%EDnimos
http://www.ibge.gov.br/estadosat/grafico_regiao.php?tema=resultgeramostra_censo2010&codv=V361&unidv=Domic%EDlios&uf=21&descv=Domic%EDlios+particulares+permanentes%2C+por+classes+de+rendimento+nominal+mensal+domiciliar+per+capita+-+Sem+rendimento
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De acordo com SILVA, LIMA, FERREIRA et. all. (2008), “a análise 

socioeconômica do Maranhão e do Piauí coloca esses dois Estados como ‘alvo 

preferencial do Bolsa Família no Brasil’, considerando a situação de pobreza e de 

exclusão social de significativa parte da população desses Estados” (2008, p.82).    

 
 

O Programa Bolsa Família: 
 

É um programa de transferência direta de renda que beneficia famílias em 
situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o país. O Bolsa Família 
integra o Plano Brasil sem Miséria que tem como foco de atuação os 16 
milhões de brasileiros com renda familiar per capita inferior a R$ 70 mensais 
e está baseado na garantia de renda inclusiva, inclusão produtiva e no 
acesso aos serviços públicos (mds.gov.br). 

 
Conforme dados do MDS (SAGI, 2015), o Maranhão apresentava o 

seguinte quadro em abril de 2015, em relação ao número de famílias cadastradas, 

como exposto na tabela 9. 

 
Tabela 9 - Total de famílias incluídas no CADUNICO por faixa de renda no 
Maranhão 

Especificações Famílias Cadastradas Mês Referência 

Total de Famílias Cadastradas 1.464.593 Abril/2015 

Famílias Cadastradas com renda per capita 

mensal até R$77,00 

1.041.395 Abril/2015 

Famílias Cadastradas com renda per capita 

mensal entre R$ 77,01 e R$ 154,00 

143.691 Abril/2015 

Famílias Cadastradas com renda per capita 

mensal entre R$ 154,01 e 1/2 Salário Mínimo 

 

145.750 

 

Abril/2015 

 Famílias Cadastradas com renda per capita 

mensal acima de 1/2 mínimo 

133.757 Abril/2015 

Fonte: MDS.SAGI.2015 

 

O Cadastro Único é mais uma ferramenta de analise da pobreza nos 

Estados. No Maranhão mais de um milhão de famílias cadastradas têm renda de até 

R$ 77,00, correspondendo à 1.041.395 famílias. 

O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência de 

renda que beneficia famílias pobres e extremamente pobres, inscritas no Cadastro 

Único para Programas Sociais. O Programa Bolsa Família beneficiou no mês de 

junho de 2015, 969.656 famílias maranhenses. Estas receberam benefícios com 
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valor médio de R$ 193,59 e o valor total transferido pelo Governo Federal em 

benefícios às famílias atendidas alcançou R$ 187.716.185,00. 

Quando esses quantitativos são representados de acordo com a 

classificação de alguns grupos populacionais das famílias cadastradas, o panorama 

é o representado no Quadro 9:  

 

 Quadro 9 - Representação das famílias cadastradas e beneficiárias no PBF por  

grupos familiares populacionais 

 

Tipologia Total de Famílias 

Cadastradas 

Total de Família 

Beneficiadas 

Famílias Quilombolas 32.758 27.181 

Famílias Indígenas 6.099 4.806 

Famílias Extrativistas 6.029 4.951 

Famílias de Pescadores 

Artesanais 

20.276 16.838 

Famílias de Agricultores 

Familiares 

55.647 45.656 

Famílias assentadas da 

Reforma Agrária 

4.105 3.252 

   Fonte: MDS. SAGI. Abril/2015. 
 

Observa-se que os segmentos com maior número de inclusões no 

Programa Bolsa Família (PBF) são os agricultores familiares, quilombolas e 

pescadores. Das 124.914 famílias cadastradas, 102.684 estão contempladas no 

(PBF), o que representa 82,2%. 

 A transferência de Renda constitui-se um elemento importante para a 

composição da renda dos segmentos mais vulneráveis da população. O comparativo 

do perfil da renda per capita no Brasil e no Maranhão é o que se segue: 
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Quadro 10 - Renda per capita do Maranhão 

 
Fonte: PNUD. Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 

Os dois extremos da distribuição de renda, tanto no Brasil quanto no 

Maranhão, tiveram crescimento. No Maranhão, considerando a renda per capita 

média, no período de 1991 a 2010 identifica-se que a renda média dos indivíduos 

pertencentes ao quinto mais rico (renda domiciliar apropriada pelos 20% mais ricos 

da população), passou de R$ 505,94 para R$ 1.168,32, enquanto os indivíduos 

pertencentes ao grupo do 1º quinto mais pobre (renda domiciliar apropriada pelos 

20% mais pobres da população) tiveram menor variação, passando de uma renda 

média per capita de R$ 21,95 para R$ 24,21.  

Considerando os demais grupos de indivíduos pobres, observa-se que 

houve uma variação de mais de 100% nos valores da renda média (Quadro 10), por 

exemplo, os indivíduos pertencentes ao grupo 4º Quinto Mais Pobre (renda 

domiciliar apropriada pelos 80% mais pobres da população), passaram de uma 

renda per capita média de R$ 128,89 (ano 1991)  para R$ 319,08 (ano 2010). 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4Renda per capita Média do Quinto Mais Rico: média da renda domiciliar per capita dos indivíduos pertencentes ao quinto 

mais rico da distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar per capita. 

Renda/Nível Brasil Maranhão 

1991 2000 2010 1991 2000 2010 

Renda per capita 447,56 592,46 793,87 156,47 218,27 360,34 
 

Renda per capita Média do 
Quinto Mais Rico4 

153,94 2001,24 2529,52 505,94 747,5 1.168,32 

Renda per capita Média do 
1º Quinto Mais Pobre 

43,00 54,40 95,73 21,95 15,61 24,21 

Renda per capita Média do 
2º Quinto Mais Pobre 

107,29 148,65 245,30 48,11 55,49 101,92 

Renda per capita Média do 
3º Quinto Mais Pobre 

201,04 267,90 422,23 77,46 99,29 188,09 

Renda per capita Média do 
4º Quinto Mais Pobre 

382,53 490,14 689,43 128,89 173,44 319,08 
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Quadro 11 - Valor do rendimento 5 nominal médio mensal per capita dos domicílios.  
Valor do 
rendimento 
nominal médio 
mensal per 
capita dos 
domicílios 
particulares 
permanentes 
(R$) 

Valor do rendimento nominal médio mensal de todos 
os trabalhos das pessoas de 10 anos ou mais de idade, 
ocupadas na semana de referência, com rendimento 
de trabalho (R$) 

Valor do rendimento 
nominal médio mensal 
das pessoas de 10 anos 
ou mais de idade, com 
rendimento (R$) 

Urbano Rural Pessoas 
Brancas 

Pessoas 
Pretas 

Pessoas 
Amarelas 

Pessoas 
Pardas 

Indígenas Homens Mulheres 

553,01 215,2 1.292,56 706,84 981,07 720,34 793,26 901,45 601,64 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2010: Rendimento – Amostra 
 

No Quadro 11 podem ser percebidas algumas diferenciações em 

relação ao rendimento nominal médio per capita dos domicílios, quando se 

consideram variáveis como espaço rural ou urbano, o gênero - masculino ou 

feminino - e a variável cor/etnia.  

o O valor do rendimento nominal médio mensal per capita dos domicílios 

é maior no espaço urbano do que no rural; 

o  As mulheres apresentam rendimento nominal médio per capita inferior 

aos homens; 

o As populações brancas apresentam rendimento nominal médio per 

capita superior às demais etnias, um pouco menos do que a soma dos rendimentos 

de pretos e pardos (R$ 1.427,18). Isto posto, mostra-se o nível de vulnerabilidade 

em que se encontram as populações não brancas no Estado do Maranhão, fato que 

confirma os dados nacionais: a população negra (no caso representada pela soma 

de pretos e pardos) é a mais pobre economicamente falando. Nos conceitos de 

pobreza relativa e pobreza absoluta, a população negra encontra-se relacionada 

com os maiores índices. As estatísticas oficiais não consideram o conceito de 

                                                           
5Renda: segundo a economia clássica, é a remuneração dos fatores de produção: salários (remuneração do fator 

trabalho), aluguéis (remuneração do fator terra), juros e lucros (remuneração do capital). 

Rendimento: é uma renda proveniente de qualquer atividade profissional, por um determinado período. Trata-se 

do produto ou da utilidade que rende alguém ou algo. 

Salário Minimo em 2010(Censo IBGE) = R$510,00 

Rendimento nominal domiciliar: soma dos rendimentos mensais dos moradores do domicílio 

Rendimento nominal médio mensal de todos os trabalhos das pessoas de 10 anos ou mais de idade: soma do 

rendimento nominal de trabalho com o proveniente de outras rendas          ( pensão, bolsa família e outros 

auxílios) 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Economia_cl%C3%A1ssica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fatores_de_produ%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sal%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Trabalho_(economia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aluguel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Terra_(economia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Juros
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lucro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Capital
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negros, contudo, outros dados têm considerado como população negra aqueles (as) 

que se autodenominam de pretos e pardos.   

Tabela 10 - Desigualdade de renda medida pelo Índice de Gini6 no Maranhão 

Local 1991 2000 2010 

Brasil 0,63 0,64 0,60 

Maranhão 0,60 0,65 0,62 

Fonte: MDS: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. 2013 

O índice de Gini é a medida do grau de concentração de uma 

distribuição, cujo valor varia de zero (perfeita igualdade) até um (a desigualdade 

máxima). No quadro acima se verifica que há uma redução no índice de Gini no 

período de 2000 a 2010 (tanto no Brasil quanto no Maranhão), mas observa-se que, 

apesar dessa redução, o Maranhão ainda tem milhões de pessoas na extrema 

pobreza. 

A pobreza relativa é quando as pessoas atendem de forma limitada às 

suas necessidades essenciais, ao passo que a pobreza absoluta é considerada 

aquela situação em que as pessoas não conseguem atender tais necessidades. 

Entre as necessidades atendidas ou não, está a alimentação: a condição de se 

alimentar é um indicador fundamental para analisar o nível de pobreza na qual se 

encontram as famílias. O Quadro 12 mostra os preços da cesta básica em São Luís, 

capital do Maranhão, em junho 2015 e permite analisar a capacidade de compra das 

famílias, o que por sua vez indica os níveis de segurança ou insegurança alimentar 

das mesmas.                                     

   Quadro 12 - Preço da cesta básica de São Luís, em junho de 2015.       

 

 Fonte: IMESC. Cesta Básica. São Luís. junho 2015 

                                                           
6 Índice de Gini: Valores mais próximos de 1 maior a desigualdade na distribuição da renda entre os indivíduos. 

Produto Quantidade Preço R$ 

Carne 4,5 kg 64,15 

Leite 6,0 l 17,34 

Feijão 4,5 kg 21,04 

Arroz 3,6 kg 8,88 

Farinha 3,0 kg 9,72 

Tomate 12 kg 52,96 

Pão 6,0 kg 46,65 

Café 300 g 4,19 

Banana 7,5 dz 29,23 

Açúcar 3,0 kg 5,53 

Óleo 900 ml 2,64 

Manteiga 750 g 17,04 

Total  279,37 
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    A cesta básica é composta por 12 alimentos: carne, leite, feijão, arroz, 

farinha, tomate, pão, café, banana, açúcar, óleo e manteiga. Em consequência da 

composição de cada alimento, esta cesta básica não atende plenamente às 

necessidades de vitaminas e minerais encontrados em frutas, verduras e legumes.  

No Brasil, a quantidade de cada ingrediente varia de acordo com a tradição 

alimentar de três grandes áreas do país: a região Sudeste, as regiões Sul/Centro-

Oeste e as regiões Norte/Nordeste.  

O valor da cesta básica calculado pelo IMESC para o município de São 

Luís será tomado como base para a análise da capacidade de compra das famílias. 

O valor da cesta básica foi de R$ 279,37 no mês de junho de 2015. 

A cesta básica de junho representa 35,5% do salário mínimo atual de 

R$ 788,00. Logo o trabalhador que ganha um salário mínimo poderá adquirir 

somente duas cestas por mês, totalizando 71% (R$ 588,74) do salário, restando 

29% (R$ 229,26) disponíveis para despesas como saúde, habitação, vestuário, 

transporte, higiene, lazer, entre outras. Tomando como base uma jornada de 

trabalho de 220 horas, no mês de junho, o trabalhador precisou laborar 77 horas e 

59 minutos para obter um montante equivalente ao valor da cesta. 

Desde a década de 1990, em âmbito internacional, têm sido 

desenvolvidos métodos e instrumentos científicos para avaliar a segurança alimentar 

das famílias. Na década anterior, alguns destes instrumentais (a maioria 

desenvolvidos nos Estados Unidos), orientados por uma perspectiva 

multidimensional, demonstravam que os dados sobre rendimentos monetários dos 

domicílios eram insuficientes para a compreensão do tema e atuação sobre as 

populações sob risco ou situação de insegurança alimentar. A questão central 

estava em que tais instrumentos não eram elaborados diretamente para averiguar a 

Insegurança Alimentar (IA).   

O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (United States 

Department of Agriculture – USDA) desenvolveu uma escala de medida direta de 

insegurança alimentar que foi adaptada e utilizada pela primeira vez no Brasil na 

Pesquisa Nacional por Amostra por Domicílio (PNAD, 2004).  Este processo de 

adaptação do método no Brasil resultou na elaboração e validação da Escala 

Brasileira de Insegurança Alimentar – EBIA e foi adaptado às realidades locais no 

Brasil. Em 15 de setembro de 2006, o presidente da República do Brasil sancionou a 
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Lei nº 11.346, criando o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – 

SISAN. Na referida Lei, em seu artigo 3º, a Segurança Alimentar e Nutricional: 

Consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente 
a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o 
acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas 
alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que 
sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis (Lei 
Federal nº 11.346/2006).  

Com base nesse conceito, surge a definição de insegurança alimentar 

e sua classificação: Leve - Preocupação ou incerteza quanto ao acesso aos 

alimentos no futuro e/ou a sua qualidade inadequada, resultante de estratégias que 

visem comprometer a quantidade dos alimentos; moderada - redução quantitativa de 

alimentos entre os adultos e ou a ruptura nos padrões de alimentação, resultante da 

falta de alimentos entre os adultos; grave - redução quantitativa de alimentos entre 

as crianças e a ruptura nos padrões de alimentação, resultante da falta de alimentos 

entre as crianças (fome: quando alguém fica o dia inteiro sem comer por falta de 

dinheiro para comprar alimentos). 

No Maranhão, a situação de segurança alimentar pela PNAD 2013 se reflete 

nos quadros que seguem. 

Quadro 13 – Situação de Segurança e de Insegurança Alimentar, por domicilio, no 

Maranhão. 

Segurança  

Alimentar 

Insegurança alimentar 

Total Total  Leve  Moderada  Grave 

722.000 1.123.000 685.000 257.000 181.000 

Fonte: IBGE, PNAD 2013 

 

            A insegurança alimentar tem relação direta com variáveis como cor e 

raça. No Maranhão, essa relação se expressa de acordo com Quadro 11.  

Sem alimentação não existe vida e a qualidade da vida depende da 

quantidade e qualidade dos alimentos que comemos. O Estado do Maranhão em 

2013 tinha elevado índice de insegurança alimentar: 60,9% da população 

maranhense se encontrava nesta situação, sendo: 37,1% leve, 13,9% moderada e 
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9,8% grave. Resta, portanto, 39,1% da população em situação de segurança 

alimentar. 

Considerando as análises anteriores, que demonstram pouco 

crescimento da renda per capita, esta realidade de insegurança alimentar (ano 2013) 

foi pouco alterada, pois a principal causa da insegurança alimentar é a falta de 

capacidade de acesso aos alimentos pelos grupos sociais mais vulneráveis - os que 

possuem menores rendas. 

Em 2014 o quadro da situação nutricional das crianças de 0 a 5 anos 

de idade do Estado do Maranhão apresenta os percentuais conforme Tabela 11: 
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Tabela 11 - Estado nutricional de crianças de 0 a 5 anos por Regional de Saúde no Maranhão 

     
 

                     

 
Abrangência Estadual / Região de Saúde 

 
Peso X Idade 

Região 
Código 

UF 
UF 

 
Código da 

Região 
de Saúde 

Região de 
Saúde 

Peso Muito Baixo Peso Baixo Peso Adequado Peso Elevado 

Total para a Idade para a Idade ou Eutrófico para a Idade 

Quantidade % Quantidade % Quantidade % Quantidade % 

NORDESTE 21 MA 10 Açailândia 237 2.07 529 4.62 9963 86.96 728 6.35 11457 

NORDESTE 21 MA 11 
Presidente 

Dutra 
303 2.15 683 4.84 11797 83.55 1337 9.47 14120 

NORDESTE 21 MA 12 
São João 
dos Patos 

559 5.16 576 5.32 8639 79.72 1062 9.8 10836 

NORDESTE 21 MA 13 São Luís 304 1.33 1021 4.46 19604 85.57 1981 8.65 22910 

NORDESTE 21 MA 121 
Barra do 
Corda 

272 2.84 589 6.15 8082 84.41 632 6.6 9575 

NORDESTE 21 MA 122 
Itapecuru 

Mirim 
365 2.02 1080 5.97 13506 74.64 3143 17.37 18094 

NORDESTE 21 MA 123 Rosário 370 2.32 1046 6.57 13405 84.22 1096 6.89 15917 

NORDESTE 21 MA 124 Viana 319 2.74 789 6.78 9626 82.75 899 7.73 11633 

NORDESTE 21 MA 186 Timon 137 1.49 417 4.54 7847 85.45 782 8.52 9183 

NORDESTE 21 MA 237 Bacabal 386 3.29 697 5.93 9152 77.9 1513 12.88 11748 

NORDESTE 21 MA 238 Pedreiras 111 1.12 372 3.76 8360 84.5 1051 10.62 9894 

NORDESTE 21 MA 239 Pinheiro 285 1.84 909 5.86 13216 85.15 1111 7.16 15521 

NORDESTE 21 MA 297 Codó 207 1.36 762 5.02 13629 89.73 591 3.89 15189 

NORDESTE 21 MA 298 Imperatriz 206 1.31 772 4.92 13895 88.49 829 5.28 15702 

NORDESTE 21 MA 299 Zé Doca 204 1.51 705 5.22 11332 83.9 1266 9.37 13507 
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NORDESTE 21 MA 355 Balsas 113 1.37 400 4.86 7234 87.89 484 5.88 8231 

NORDESTE 21 MA 356 Santa Inês 369 1.97 1101 5.89 15198 81.31 2024 10.83 18692 

NORDESTE 21 MA 407 Caxias 274 1.96 965 6.9 12111 86.66 626 4.48 13976 

NORDESTE 21 MA 408 Chapadinha 299 1.71 900 5.15 15105 86.4 1178 6.74 17482 

TOTAL ESTADO MARANHÃO 5.320 2.02 14.313 5.43 221.701 84.08 22.333 8.47 263.667 

TOTAL REGIÃO NORDESTE 20.238 1.21 52.496 3.13 1.424.372 84.9 180.584 10.76 1.677.690 

TOTAL BRASIL 53.543 1.28 123.803 2.96 3.599.882 86.08 404.678 9.68 4.181.906 

              
              

 
 
 
 
 
TOTAL ESTADO: Corresponde aos dados dos municípios em cada estado. 
TOTAL REGIÃO: Corresponde aos dados dos municípios em cada região. 
TOTAL BRASIL: Corresponde aos dados dos municípios no Brasil. 
                            
Fonte: MS/SAS/DAB/Núcleo de Tecnologia da Informação – NTI - 2014 
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Os dados acima apresentam a prevalência de peso adequado para 

idade, em crianças de 0 a 5 anos, no Maranhão (84,08%). Em situação de baixo 

peso para idade, nestas crianças, o percentual atinge 7,45% e com sobrepeso 

8,47%. 

O Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), em 

parceria com a Secretaria de Promoção das Políticas de Igualdade Racial (SEPPIR), 

UNICEF e Ministério da Saúde realizaram um inquérito denominado “Chamada 

nutricional de crianças quilombolas menores de cinco anos de idade”, no ano de 

2006, o qual demonstrou que o índice de Insegurança  Alimentar  Nutricional é ainda 

maior nas comunidades quilombolas. A prevalência de formas crônicas de 

desnutrição identificadas pelo registro de déficits de crescimento (baixa altura para a 

idade) foi de 11,6%. Esta constatação redobra nossas responsabilidades de 

enfrentar esta questão, uma vez que somos o Estado com maior número de 

territórios quilombolas.  

Existe, portanto, uma forte correlação entre a pobreza extrema e as 

situações mais severas de insegurança alimentar. Junto ao fator renda, outros 

determinantes aparecem influenciando a condição de segurança ou insegurança 

alimentar.  

Na pesquisa PNAD 2013, no Maranhão, os níveis de insegurança 

alimentar em relação à cor e raça, assim se apresentaram: - insegurança alimentar 

leve:- Branca 36,1%, - preta ou parda 39,7%; moderada ou grave: Branca 17,3%, - 

preta ou parda 27,7%. 

A Tabela 12, que tem como fonte de dados a Pesquisa de Orçamento 

Familiar (POF) de 2008/09, identifica que os gastos com habitação, alimentação e 

transportes são os três grandes grupos da despesa de consumo, num total de 76%. 
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Tabela 12 - Orçamentos Familiares 2008-2009 - Despesas Familiares no 
Maranhão 

Despesa Média Mensal Familiar Valores (R$) % 

Despesa média mensal familiar com alimentação 293,99 24 

Despesa média mensal familiar com habitação 421,21 35 

Despesa média mensal familiar com vestuário 76,91 6 

Despesa média mensal familiar com transporte 205,72 17 

Despesa média mensal familiar com higiene e cuidados 
pessoais 

36,13 3 

Despesa média mensal familiar com assistência à saúde 71,92 6 

Despesa média mensal familiar com educação 31,25 3 

Despesa média mensal familiar com recreação e cultura 19,26 2 

Despesa média mensal familiar com fumo 6,74 1 

Despesa média mensal familiar com serviços pessoais 12,8 1 

Despesa média mensal familiar com despesas diversas 30,71 3 

Despesas de consumo  - média mensal familiar 1206,64 100 

            Fonte: Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009 - Despesas e Rendimentos 

Na Tabela 12, observa-se que as despesas com alimentação 

correspondem a 24% da despesa média mensal familiar, mas as maiores despesas 

nesse período corresponderam à habitação. 

Em relação à aquisição de alimentos demonstrada no Quadro 14, a 

pesquisa mostra que o consumo de carboidratos (cereais e farinha de mandioca) e 

açúcares, doces e produtos de confeiteiros  foi reduzido de um período para outro, e 

também foi reduzido o consumo de leguminosas e hortaliças. Houve ainda uma 

redução de consumo de proteínas: peixes e carnes (bovino e aves). 

 
Quadro 14 - Aquisição alimentar domiciliar per capita anual no Maranhão (kg) 

Alimento 2002-2003 2008-2009 

Cereais ( arroz, milho e outros) 78, 515 64, 630 

Leguminosas 13, 221 9, 206 

Hortaliças 17, 979 15, 303 

Frutas 15, 698 18, 731 

Farinha de mandioca 19, 186 8, 731 

Carnes 24, 398 20, 944 

Pescados 11, 084 10, 610 

Aves 12, 324 12, 239 

Massas (macarrão, lasanha, pizzas 
etc.) 

1, 156 1, 652 

Panificador (pães, biscoitos, bolos 
etc.) 

8, 690 11, 194 

Açúcares, doces e produtos de 
confeiteiros 

17, 356 13, 730 

3Sais e condimentos 4, 671 4, 057 

Óleos e gorduras 6, 888 6, 331 

Alimentos preparados e misturas 
industriais 

0, 809 1, 515 

            Fonte :IBGE. POF 2002-2003; 2008-2009 
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Outro sinal de mudança nos hábitos é dado pelo consumo de massas, 

doces e produtos de confeiteiros, alimentos preparados e misturas industriais, que 

passaram de 0,809 kg para 1.515kg, representando um aumento de 

aproximadamente 87% no consumo. A redução de consumo de açúcares é anulada 

com o aumento do consumo de massas e doces, por exemplo. Os dados mostram 

que os maranhenses naquele período já estavam mudando o cardápio para pior.  

Os produtos que são escolhidos para compor a alimentação familiar 

afetam diretamente a saúde da população. Há uma mudança nutricional no padrão 

alimentar e o impacto disso é o aumento de sobrepeso, obesidade e má nutrição.  

4.4 ACESSO AOS SERVIÇOS DE ÁGUA ADEQUADOS, ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO E COLETA DE LIXO 

 

Em relação ao abastecimento, 74% das sedes municipais são 

abastecidas exclusivamente por mananciais subterrâneos (poços). Já as águas 

superficiais abastecem 21% dos municípios, restando 5% abastecidos por 

mananciais  superficiais e subterrâneos (ANA, 2010) . A Companhia de Saneamento 

Ambiental do Maranhão (CAEMA) é o organismo responsável pelo abastecimento de 

64% dos municípios do Estado, correspondendo a74% da população urbana. As 

demais sedes são atendidas por sistemas integrados, que abastecem 26% da 

população do Estado. 

Em São Luís, 54,41% dos habitantes são abastecidos com água 

tratada, tratamento convencional7.  Na maioria dos municípios que oferecem água 

tratada, o tratamento é simples8, valendo destacar que esses serviços são 

oferecidos somente na área urbana. Na área rural, a maioria das casas tem 

abastecimento de água de cacimbas, riachos e outras fontes. Todos fazem algum 

tipo de manejo das águas pluviais e os afluentes são despejados no mar, lagoas e 

rios. É comum as margens de lagoas e riachos serem depositárias do lixo, 

comprometendo a saúde das pessoas.  

                                                           
7Tratamento convencional: a água bruta passa por processos de floculação, decantação, filtração, correção de pH, 

desinfecção (cloração) e fluoretação, antes de ser distribuída. 
8 Tratamento simples (simples desinfecção): a água bruta recebe apenas o composto cloro antes de sua 

distribuição 
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Na leitura da Tabela 13 que segue abaixo, observa-se que 89,9 % dos 

domicílios são atendidos pela rede de abastecimento de água; em relação a rede de 

esgoto apenas 16,4 % são atendidos pela rede coletora;  34,4 % dos  domicílios 

utilizam fossas sépticas.  

No que tange ao lixo 50,3 % dos domicílios são atendidos diretamente 

pela coleta de lixo e, 3,7% são atendidos indiretamente. 

 

Tabela 13 -Acesso aos serviços de água, esgoto e lixo no Maranhão 

Domicílios com serviços de água, esgoto e lixo % 

Domicílios particulares permanentes - serviços - rede geral de abastecimento de 
água - com canalização interna  

89,9 

Domicílios particulares permanentes - serviços - rede geral de abastecimento de 
água - sem canalização interna  

10,1 

Domicílios particulares permanentes - serviços - rede coletora de esgoto  16,4 

Domicílios particulares permanentes - serviços - fossa séptica  34,4 

Domicílios particulares permanentes - coleta de lixo (coletado diretamente)  50,3 

Domicílios particulares permanentes - coleta de lixo (coletado indiretamente)  3,7 

Fonte. IBGE, PNAD 2012 

 

4.5 SAÚDE, NUTRIÇÃO E ACESSO A SERVIÇOS E SEGURANÇA ALIMENTAR 

 

De acordo com a Política Nacional de Alimentação e Nutrição – PNAM 

(2012), ao mesmo tempo em que o Brasil nas últimas décadas apresenta 

transformações nos hábitos alimentares, no acesso aos serviços de saúde e à 

informação que contribuem para a redução da fome e da pobreza, apresenta um 

quadro acentuado de sobrepeso e obesidade que atinge várias faixas etárias, 

incidindo fortemente sobre as crianças, independente da classe social e do grau de 

escolaridade.   O mesmo documento mostra que as condições de pobreza deixam a 

população mais vulnerável à alimentação inadequada, porém, essa não é uma 

relação determinística - pobres comem inadequadamente, não pobres comem 

adequadamente - uma vez que os hábitos alimentares também têm determinações 

culturais, geográficas e etárias, além da condição socioeconômica e cultural, que 

não é o determinante, mas influencia sobremaneira.  

Esse mesmo documento chama a atenção para o fato de que as 

populações na zona rural mantêm melhor consumo alimentar por meio de uma dieta 

básica à base de arroz, feijão, farinha de mandioca, peixes, batata doce e outros 
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produtos não habituais na dieta da população urbana, que consome mais 

frequentemente alimentos ultraprocessados. 

Frota (2013), em sua tese de doutorado em que realiza pesquisa junto 

a 978 famílias atendidas pela Estratégia de Saúde da Família no Maranhão no ano 

de 2010, identifica que apenas 29,4% vivem em situação de segurança alimentar. A 

insegurança alimentar leve foi a mais frequente, atingindo32,2% das famílias, 

seguida da insegurança moderada, referida por 22,7% das famílias entrevistadas, 

enquanto 15,6% afirmaram sentir insegurança grave. 

A autora comparou os dados oficiais (PNAD 2006 e 2009) e afirma que, 

na questão da insegurança alimentar grave, os resultados encontrados no Maranhão 

dobram em relação ao Nordeste (7,5%) e quase triplicam em relação ao Brasil. 

 

4.5.1 Situação nutricional das crianças de 6 a 59 meses conforme a pesquisa 

de Frota: déficit de altura para menores (desnutrição, sobrepeso e obesidade) 

no Maranhão. 

 

Com base em Singulem, Devincenzi e Lessa 2000, Frota (2013) 

informa que a avaliação do crescimento é à medida que melhor define a saúde e o 

estado nutricional de crianças, pois distúrbios na saúde e nutrição sempre afetam o 

crescimento infantil. Ao realizar a avaliação antropométrica – referente aos índices 

Peso para Idade (P/I), Estatura para Idade (E/I) e Índice de Massa Corporal para a 

Idade (IMC/I) -, os resultados para o indicador P/I “revelam uma prevalência de 3,7% 

de crianças com baixo peso e 4,3% com excesso de peso para a idade” (FROTA, 

2012, p. 55). 

A autora diz que tais dados reafirmam um estudo de abrangência 

populacional no Maranhão, em 2009, com 1.177 crianças de 5 anos de idade nos 6 

municípios mais populosos do Estado. O estudo apontou 4,4% de crianças com 

baixo peso para a idade e 5,8% com peso elevado para a idade. Afirma Frota que a 

proporção de déficit de peso, no entanto, é maior do que aquelas descritas na 

Nacional de Demografia e Saúde – PNDS (2009)  para o Brasil  (1,9%) e para o 

Nordeste (2,2%).    

Em relação ao Índice de Massa Corporal, 6,2% das crianças 

apresentam-se com excesso de peso. Esse índice foi semelhante ao apontado na 

Pesquisa Estadual de Atenção à Saúde do Adulto e da Criança no Maranhão (6,7%), 
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e inferior a outras pesquisas sobre IMC/I referentes ao Maranhão e ao Brasil. Índices 

inferiores foram obtidos na região Norte do país, a exemplo do Estado do Amazonas, 

com 0% de excesso de Peso para Estatura (P/E) em crianças menores de dez anos.  

Quanto ao E/I, as crianças pesquisadas apresentaram baixa estatura, 

num percentual de 9,9%. O déficit nutricional medido por este indicador é superior às 

médias nacionais (7% e 6%) e às da região Nordeste (5,8%) e (5,9%), referentes às 

pesquisas PNAD 2009 e POF 2009. Também é superior às medias nacionais 

encontradas em outras pesquisas.    

Somente em assentamentos rurais do Nordeste do Brasil e junto a 

povos indígenas foram registrados déficits maiores do que os do Maranhão. Porém, 

afirma Frota que: 

[...] embora a maior parte das crianças maranhenses tenha apresentado 
estatura adequada para a idade, à prevalência de déficit estatural 
encontrada representa situação preocupante, uma vez que o valor está 
acima do limiar de 2,3%, compatível com condições ótimas de saúde e 
nutrição para todas as crianças (FROTA, 2012, p.50). 

 
Os dados indicam que a maior parte das crianças maiores de 5 anos 

do Maranhão apresentam peso e estatura normais para a idade, delineando o 

quadro desenhado no país, o que significa dizer que tal qual os dados nacionais, o 

Maranhão aponta a coexistência de crianças desnutridas e crianças acima do peso 

para a sua idade.                

As mulheres de 15 a 49 anos entrevistadas na pesquisa de Frota 

totalizaram 978 em 21 municípios escolhidos por sorteio. A avaliação antropométrica 

baseou-se no IMC. 

A frequência observada de mulheres com IMC < 18,5 Kg/m² representa 

um quadro dentro do limite estabelecido pela Organização Mundial de Saúde – OMS 

para populações adultas saudáveis e bem alimentadas. As mulheres com IMC 

dentro da faixa de normalidade representaram 60,7% de prevalência. Aquelas que 

indicavam sobrepeso e obesidade eram representadas por 23,7% e 11,2%, 

respectivamente.  

Estes resultados apresentam sutis diferenças em relação às 

prevalências encontradas na pesquisa do Maranhão já mencionada, realizada junto 

a 640 mulheres com idade entre 15 e 49 anos, onde se destacam os seguintes 

números: 4,0% de mulheres com baixo peso, 51,9% estróficas, 28,6% com 

sobrepeso e 15,5% com obesidade. A autora chama a atenção para o fato de que 
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quando comparados os dados com os da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde 

– PNDS (2009), o déficit de peso para as mulheres da mesma faixa etária está 

próximo da média nacional (4,3%), porém, ligeiramente abaixo da média da região 

Nordeste (5,2%). Em se tratando dos indicadores excesso de peso (43,1%) e 

obesidade (16,1%), os valores encontrados nas mulheres do Maranhão ficam abaixo 

dos números do Brasil (41,0%) e da região Nordeste (14,7%).  

Esses valores tendem a diminuir quando se trata das mulheres 

residentes em domicílios no interior do Estado: 67,9% apresentam peso normal e/ou 

déficit de peso e 32,1% apresentam sobrepeso e obesidade. Diferentemente das 

mulheres da capital, onde 54,0% das mulheres estavam com peso baixo ou normal, 

enquanto 46,0% estavam com sobrepeso ou eram obesas.  

 

4.5.2 - Prevalência de anemia em mulheres e crianças conforme pesquisa de 

Frota 

 

A prevalência de anemia, encontrada em mulheres na pesquisa de 

Frota, correspondeu a 36%. Em crianças, o índice foi de 51,6%, mostrando que nas 

crianças a anemia se faz mais presente.  A pesquisa também mostrou que há uma 

forte tendência de a mãe anêmica ter filhos anêmicos. As variáveis socioeconômicas 

e demográficas também exercem grande influência na maior ou menor incidência de 

anemia entre mulheres e crianças. A autora afirma que “[...] a frequência com que a 

anemia ocorre é um reflexo da alimentação que mães e filhos compartilham” 

(FROTA, 2012, p.55).  

A anemia prevalece mais na capital do Estado. As médias de 

concentração de hemoglobina entre as mães foram de 11,7% e 12,6% g/dL para a 

capital e o interior, respectivamente. A autora chama a atenção para o fato de que a 

população da zona rural no Maranhão apresenta menor deficiência de ferro do que a 

população urbana.  Os domicílios com até 3 crianças menores de 5 anos mostraram 

maior prevalência de anemia sobre as crianças. As mulheres com mais de 30 anos 

apresentaram maior frequência de anemia, assim como as mulheres auto 

declaradas negras, que apresentaram anemia em 41,3% dos domicílios pesquisados 

contra 35,3% de domicílios com entrevistadas não negras.  Ressalta a autora que 

em todas as microrregiões do Maranhão (universo da pesquisa) foram identificados 
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domicílios com pessoas com anemia, variando entre 68,7% e 37,6%. Dessa forma, 

pode-se afirmar que esta se constitui um desafio para o Maranhão.   

O Quadro 15 apresenta o resultado de pesquisa realizada em São Luís 

em 2005 sobre consumo alimentar em 197 escolas da rede pública e 279 da rede 

privada. 

 
Quadro 15 - Consumo de alimentos em escolas públicas e privadas de São Luís/MA 
2005 

 
Escola pública  Escola privada Alimentos 

consumidos na escola  
% alimentos  

Nº de 
escolas  

Nº de 
estudantes 

Nº de 
escolas  

Nº de 
estudantes 

Arroz 97,6% 

197 140.644 279 48.998 

Pães  77,6% 

Feijão 61,6% 

Manteiga/Margarina 61,1% 

Carne bovina 59,6% 

Farinha/Farofa 53,9% 

Biscoitos 52,6% 

Frango 31,7% 

Mariscos 20,1% 

Ovo  13.1% 

Salsicha 6,6% 

Presunto/Mortadela 6,3% 

Linguiça 5,5% 

Leite 48,7% 

Café 47,4% 

Sucos industrializados  35,8% 

Refrigerantes 25,8% 

Sucos naturais  23,4% 

Hortaliças 41,7% 

Frutas  40,4% 

Fonte: Pesquisa sobre consumo alimentar de escolares em escolas públicas e privadas de São Luís 
(MA) - 2005 – Conceição; Santos; Silva; Silva e Oliveira.  

 

O quadro 15 mostra que leite, hortaliças, frutas e sucos naturais estão 

entre os alimentos menos consumidos pelos escolares. No entanto, o consumo de 

alimentos embutidos como salsicha, presunto, mortadela e linguiça também 

apresenta baixo índice, constituindo-se nos menos consumidos. 

A pesquisa indica que farinha/farofa e caldos/sopas são mais 

consumidos nas escolas da rede pública, já o consumo de leite, refrigerantes, 

hortaliças, macarrão, salgados (chips), salgadinhos, pasteis, pizzas, bolos, queijos e 

sucos naturais foi maior nas escolas da rede privada, o que aponta para a 

possibilidade de a alimentação das escolas da rede pública ser oriunda unicamente 
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da merenda escolar, ao passo que na rede privada a fornecedora é a cantina da 

escola. 

4.6 CONSERVAÇÃO, MANEJO E USO DA AGROBIODIVERSIDADE VOLTADOS 

PARA OS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 

A biodiversidade é um conceito referente à variedade e variabilidade de 

gens, espécies, populações e ecossistemas do planeta (agenda 21). A 

agrobiodiversidade, por sua vez, diz respeito à ideia dessa mesma variedade e 

variabilidade citada, porém, em relação à agricultura em particular, ou seja, 

[...] inclui a diversidade de espécies (por exemplo, espécies diferentes de 
plantas cultivadas, como o milho, o arroz, a abóbora, o tomate etc.), a 
diversidade genética (por exemplo, variedades diferentes de milho, feijão 
etc.) e a diversidade de ecossistemas agrícolas ou cultivados (por exemplo, 
os sistemas agrícolas tradicionais de queima e pousio, também chamados 
de coivara ou itinerantes, os sistemas agroflorestais, os cultivos em terraços 
e em terrenos inundados). (SANTILLI, s/d, s,n). 

 

De acordo com Convenção sobre a Diversidade Biológica (1999),  

Diversidade biológica significa a variabilidade de organismos vivos de todas 
as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, 
marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de 
que fazem parte; compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, 
entre espécies e de ecossistemas. 

 
Embora o conceito de agrobiodiversidade não esteja explicito em 

documentos oficiais, os acordos internacionais têm apresentado referências e 

diretrizes que manifestam os princípios do que tem sido concebido como 

agrobiodiversidade, sobretudo no tocante ao respeito aos direitos, valores, costumes 

e conhecimentos ancestrais de povos e populações tradicionais.  

O conceito de agrobiodiversidade teve origem em um dos tratados 

internacionais, oriundos da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente - 

CNUMAD, denominado Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB).  A CDB, ao 

trazer o conceito de agrobiodiversidade, relaciona-o diretamente ao conjunto de 

espécies da biodiversidade que é utilizado nas práticas agrícolas de comunidades 

quilombolas, agricultores familiares, povos indígenas e congêneres.  Nesse caso, 

surge outro conceito, na perspectiva de fomentar e estimular tais práticas, 

envolvendo bens e serviços a partir dos recursos naturais existentes na 
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biodiversidade, junto aos ecossistemas onde se encontram esses povos e 

populações. Esse conceito é o da sociobiodiversidade.  

Outro conceito fundamental em relação à agrobiodiversidade é o de 

agroecologia, constituindo-se, pois, na base de fundamentação teórica e 

metodológica da agrobiodiversidade, que materializa práticas de povos e 

comunidades tradicionais.  

Agroecologia pode ser melhor descrita como uma abordagem que 

integra concepções e métodos de diversas outras áreas do conhecimento e não 

como uma disciplina específica (ALTIERI, 2002, 31).   Ressalta esse autor que a 

agroecologia em sentido amplo representa uma abordagem que se coloca para além 

tão somente da interpretação da produção; ao contrário, amplia-se para incorporar 

as dimensões sociais nas quais se inserem os sistemas de produção e onde a 

ecologia desempenha papel central.  

No Brasil, por meio da articulação de várias organizações da sociedade 

civil junto ao governo federal, foi lançado o Programa Nacional de 

Agrobiodiversidade, denominado Programa de Conservação, Manejo e Uso 

Sustentável da Agrobiodiversidade. Este programa entrou no Plano Plurianual (PPA) 

2008 - 2011 com o nome de Programa de Conservação, Manejo e uso Sustentável 

da Agrobiodiversidade sob o número 1.426, sob a responsabilidade do Ministério do 

Meio Ambiente articulado a outros órgãos. Em se tratando dos estados e municípios, 

o referido programa atribui a essas duas esferas de governo a responsabilidade pela 

sua execução quando da elaboração dos PPAs estaduais e municipais. Tal 

programa resulta de décadas de debates sobre a relação estabelecida entre 

homens, mulheres e a natureza, envolvendo debates nacionais e internacionais, 

com destaque no Brasil para a Conferência das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), ocorrida na cidade do Rio de Janeiro em 

1992, e que teve como produto a assinatura de vários acordos voltados à 

biodiversidade, sendo a maior referência, a Agenda 21.  

A concepção de agrobiodiversidade mostra a relação entre os 

elementos da natureza e a ação humana; logo, pode-se afirmar que o que se 

entende por agrobiodiversidade remete às diferenças entre países e diversas 

localidades, sujeitos e suas crenças, valores, conhecimentos etc. Dessa forma, não 

pode ser considerada pela lógica exclusiva da dimensão da biologia ou das ciências 

naturais em geral, mas também das ciências sociais, uma vez que tem relação direta 
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com as formas de sociabilidade, com o acesso à terra, à água, aos serviços e 

equipamentos, enfim, às demais políticas públicas.  

Nessa perspectiva de compreensão e intervenção na e sobre a 

agrobiodiversidade, deve-se levar em conta, fundamental e primordialmente, os 

saberes das populações e povos tradicionais, bem como o acervo que constitui a 

agrobiodiversidade em cada espaço específico. No Brasil, assim como em nível 

internacional, existem diversos marcos legais que buscam assegurar essa 

perspectiva.  A Constituição Brasileira de 1988, no Capítulo VI, Do Meio Ambiente, 

em seu Art. 225 diz que:  

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,  bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações (Brasil, Constituição Federal, 2009, p.139). 

e destaca no  inciso I do § 1º do mesmo artigo, que, para assegurar a efetividade 
desse direito, incumbe ao poder público:   

I – Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o 
manejo ecológico das espécies e ecossistemas. 

Ainda na Constituição Federal, no Capítulo VIII, dos Índios, Artigo 231:  

 

São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, 
crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que 
tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer 
respeitar todos os seus bens (Brasil, Constituição Federal, 2009, p.141 - 
42). 

Na agenda 21, na Seção II – Conservação e gerenciamento dos 

recursos para desenvolvimento, vários capítulos se voltam para o manejo da 

biodiversidade e, portanto, incluem a agrobiodiversidade. 

É importante destacar que o Programa Nacional de Agrobiodiversidade 

se volta para o fortalecimento das práticas desenvolvidas por agricultores(as) 

familiares, povos e populações tradicionais, nos quais se incluem quebradeiras de 

coco babaçu, castanheiras, seringueiras, quilombolas, indígenas, ribeirinhos e 

outros.  Logo, impõem-se a toda e qualquer ação que desconsidere e/ou avilte tais 

práticas.           . 

Em relação à Pesca, sobre o Programa 0556 podemos destacar, em 

uma perspectiva de preservação da biodiversidade, o seguinte objetivo: promover o 

incremento da produção pesqueira extrativista marinha do Estado, com destaque 
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para a ação 4538 0000 – Fortalecimento da cadeia produtiva da pesca extrativista, 

embora a mesma não faça referências à biodiversidade.  

O Estado do Maranhão é rico em experiências de conservação e 

manejo sustentável da biodiversidade, o que significa dizer que o Maranhão é rico 

em agrobiodiversidade desenvolvida por inúmeras famílias e comunidades de 

agricultores(as) familiares, quilombolas, indígenas e outras. Essas populações, sem 

que pronunciem palavras como Biodiversidade, Agrobiodiversidade, Agroecologia, 

Ecologia, Sociobiodiversidade e outras semelhantes, realizam práticas que 

demonstram efetivamente o conhecimento que possuem dos recursos naturais com 

que convivem, os quais fazem parte de suas vidas.   

Quadro 16 Algumas ações que tem sido desenvolvidas pelo governo do Estado 
inclusive com  parcerias. 

Ação  Responsabil
idade 

Local Ano  

Gestão ambiental em 
projetos de assentamentos 
de reforma agrária – 
recuperação de áreas 
degradadas com espécies 
nativas e implantação e 
manejo de sistemas 
agroflorestais – introdução 
de apicultura e 
meliponicultura por meio de 
viveiros 

Incra Amarante do 
MA, Brejo, 
Central do MA, 
Mirinzal, 
Pirapemas e 
São Raimundo 
das 
Mangabeiras 

2012, dando 
continuidad
e ao 
convênio 
celebrado 
em 2009 

Desenvolvimento de 
estratégias tecnológicas de 
uso sustentável do babaçu 
utilizadas em comunidades 
tradicionais de quebradeiras 
de coco babaçu 

Embrapa 
Cocais 

Região do 
Médio Mearim 

2013 – 
início em 
dezembro/2
013- as 
primeiras 
reuniões 

 

Em relação às organizações não governamentais, existe no Maranhão 

uma diversidade de experiências referentes à agrobiodiversidade sendo 

desenvolvidas há algumas décadas e que se reafirmam, especialmente nos anos de 

1990, em articulações nacionais e/ou regionais; em alguns casos, essas 

experiências se projetaram para articulações internacionais. O Quadro a seguir 

demonstra algumas dessas experiências no Maranhão, embora as contemple em 

sua totalidade. Essas experiências foram publicadas no livro Experiências 
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Agroecológicas no Estado do Maranhão, uma produção da Rede de Agroecologia do 

Maranhão – Rama e da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e 

Desenvolvimento Rural (SEAGRO), em 2007.    

 
Quadro 17  Experiências voltadas à agrobiodiversidade no Maranhão. 

 
Experiências  Instituição 

responsável 
Abrangência Período  

PROAMBIENTE COOSPAT/MMA Região da Baixada 
Maranhense (municípios 
de Viana, Matinha, Vitória 
do Mearim e Penalva) 

2004 

Criação de abelhas sem ferrão TIJUPÁ Região do Munim 
(municípios de Rosário, 
Morros e Presidente 
Juscelino) 

2003 

Monitoramento e formação 
ambiental nos cerrados (Projeto 
Sonhem) 

Fórum Carajás Município de Loreto  2003 

Programa de produção 
agroextrativista (diversificação 
da produção para garantir 
alimentação e geração de renda) 

ASSEMA Região do Médio Mearim  Início em 
1998 

Preservação na utilização da 
palmeira de babaçu 

MIQCB Região do Médio Mearim Início 2004 

Produção de arroz agroecológico 
de vazante  

SMDH Município de Magalhães 
de Almeida   

Início 2004 

Sítio das Bagens ACESA Município de Lago Verde  Início 1997 

Plantio direto em palhas de 
leguminosas  

MST/UEMA Município de Monção 1998 

Produção de arroz de vazante  MST Município de Monção  Não 
identificado 

Recuperação de áreas 
degradadas por meio de 
Sistemas Agroflorestais (SAFs) 

Grupo de 
Pequenos 

Produtores Rurais 
de Galileia 

Município de Cidelândia  2000 

Fonte: Elaborado com base em: RAMA, SEAGRO, 2007. 

 

Observa-se que algumas dessas experiências contaram com o apoio 

de organismos governamentais ou foram experiências desses órgãos, como foi o 

caso do PROAMBIENTE (que é um programa desenvolvido pelo Ministério do Meio 

Ambiente como componente da Agenda 21 e não mais implementado no Maranhão). 

Ressalta-se também a participação da Universidade Estadual do Maranhão em 

parceria com o MST em uma dessas experiências.  

Essas e outras experiências voltam-se para a conservação, manejo e 

uso sustentável da agrobiodiversidade, mas nem sempre têm conseguido se 
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consolidar como referência no Estado, mostrando a necessidade premente da 

articulação dessas experiências e conhecimentos na formulação e implementação 

de políticas públicas. 

Nos últimos anos aumentou a quantidade de experiências em 

Agroecologia no Brasil, assim como no Maranhão. No Brasil estima-se que existam 

cerca de 76 mil famílias que se declaram trabalhar com Agroecologia, segundo IBGE 

(2006), certamente esse número foi acrescido nesses últimos  nove anos, pois 

houve um significativo aumento de políticas públicas  voltadas para o fortalecimento 

dessa importante causa, ressaltando nesse cenário a Política Nacional de 

Agroecologia e Produção Orgânica (PNAPO) e consequentemente o Plano Nacional 

de  Agroecologia e Produção Orgânica (PLANAPO), já citada acima, e que no ano 

de 2016 entrará em vigor uma nova versão com o início do PPA.  

Ainda sobre a Agroecologia no Maranhão, segundo dados do IBGE 

(2006) estima-se a existência de 287.037 mil agricultores(as) familiares (de acordo 

com os critérios da lei nº 11.326 – Lei da Agricultura Familiar), o que representa 

cerca de 91% de todo setor primário do estado, de uma certa forma podemos afirmar 

que esses agricultores(as) familiares praticam Agroecologia em algum estágio, tendo 

em vista as várias práticas oriundas das fortes ancestralidades indígena e 

quilombola que estão presentes por todo estado e também por não terem tido 

acesso ao “pacote completo” da revolução  verde, muito por conta do desmonte da  

política pública de ATER no início dos anos 90. É bem verdade que esse descaso 

histórico com o meio rural do estado contribuiu de certa forma para que não 

houvesse uma popularização dos insumos e maquinários que tornam os(as) 

agricultores(as) dependentes, endividados e que diminuem sua produtividade 

gradualmente pelo esgotamento da capacidade de resiliência e plasticidade dos 

agroecossistemas, o que foi bom para manutenção da conexão ecológica que os 

sistemas produtivos ancestrais como também com seus territórios, mas também não 

podemos esquecer que isso deixou as famílias sem acesso a água, saneamento e 

energia elétrica, tal como se vivessem ainda no século XIX. Essa realidade tem 

mudado gradualmente nos últimos 10 anos, mas ainda falta muito em termos de 

infraestrutura básica para ser alcançado um grau de dignidade humano aceitável, 

sem falar que isso promove muitos problemas a comercialização da agricultura 

familiar. 
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A ausência da ATER oficial, por assim dizer a que é praticada pelos 

entes federativos, favoreceu a disseminação de um modelo diferenciado, voltado 

para a educação popular de Paulo Freire e devotada a Agroecologia e praticada por  

organizações não governamentais apoiadas principalmente pela cooperação de 

organizações ecumênicas  de outros países. Essa ATER acabou influenciando o 

novo estágio governamental que iniciou-se a partir de 2003 e que segue evoluindo  

até o presente, contrapondo principalmente o modelo difusionista das décadas de 

60/70. Essa nova ATER reconheceu o trabalho dessas organizações e pactou 

convênio e contratos que vem possibilitando a execução de ações de ATER pública 

executada em sua maioria por ONGs e cooperativas, em boa parte articulada em 

rede. O Maranhão desde o início desse novo modelo de ATER pública tem uma 

certa expressão; atualmente estima-se que cerca de 9 mil famílias estejam 

envolvidas com a produção Agroecológica no âmbito dos diversos programas/ações 

governamentais voltadas para ATER, entre essas, destaque para os editais do 

INCRA e MDA que são regidos pela PNATER (Política Nacional de Assistência 

Técnica e Extensão Rural) que preconiza a Agroecologia como princípio norteador, 

sendo esse marco fortalecido mais ainda a partir do lançamento da PNAPO. Mas 

mesmo com essa grande ampliação e abertura dada a Agroecologia na última 

década, ainda há muitas conquistas pela frente. Ainda esta no horizonte que os 

nossos governantes tenham a reconhecer a Agroecologia como uma política de 

estado para o campo e que tenham projetos locais de estruturação de ações com 

base nisso, pois infelizmente mesmo após toda a caminhada e conquistas e o 

espaço conseguido dentre as políticas federais, no Maranhão, ainda vemos uma 

grande confusão para as definições das políticas de base e que consigam alçar um 

desenvolvimento em bases sustentáveis, que sem uma perspectiva de planejamento 

realmente estratégico e a prática do imediatismo se lança mão das velhas práticas 

difusionistas, indo na contra mão da corrente mundial que aponta a Agroecologia 

não mais como uma alternativa e, sim, como o caminho que a humanidade deve 

seguir para responder aos graves problemas de abastecimento x degradação 

ambiental.  
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4.7 TRANSFERÊNCIAS DE RENDA 

 
Segundo os dados mostrados pelo IPEA, a partir do estudo Efeitos 

Macroeconômicos do Programa Bolsa Família: Uma Análise Comparativa das 

Transferências de Renda9, que considera os benefícios de sete programas de 

transferências, o Programa Bolsa Família é, por larga margem, a transferência com 

maiores efeitos: um gasto adicional de 1% do PIB no PBF se traduziria em aumento 

de 1,78% na atividade econômica. 

O BPC, o seguro desemprego e o abono salarial vêm em seguida, com 

multiplicadores também maiores do que 1 (um). As transferências previdenciárias – 

tanto do RGPS quanto do RPPS – e o FGTS ocupam os últimos lugares, com efeitos 

já bem abaixo de 1 (um). Assim, para cada R$ 1,00 de aumento das transferências 

do FGTS, o PIB aumentaria só R$ 0,39. 

O estudo demonstra que os efeitos multiplicadores são maiores quanto 

mais focalizadas são as transferências nos mais pobres, porque estas famílias 

possuem maior propensão marginal a consumir, mesmo que se considere que uma 

parcela importante do seu consumo independe da renda. O estudo finaliza 

afirmando que as transferências sociais voltadas para os mais pobres – 

principalmente as do Programa Bolsa Família – cumprem papel positivo importante 

para a dinâmica macroeconômica brasileira, além de contribuir para a redução da 

pobreza e desigualdade. 

Atualmente o PBF atende a cerca de 13,9 milhões de famílias, o que 

significa que o benefício é destinado a aproximadamente 55 milhões de indivíduos – 

um quarto de toda a população brasileira. A consolidação dessas transferências 

sociais de renda como processos que possibilitam melhora e manutenção de 

padrões adequados de vida e de desenvolvimento dos municípios. 

 Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (MDS), após a Busca Ativa, o incremento de beneficiários e de 

recursos do Bolsa Família no Maranhão foi o que se segue: em agosto de 2013 o 

numero de famílias beneficiadas era de 953.539. Já em junho de 2015 esse numero 

                                                           
9Programas Sociais: da Previdência Social (RGPS), dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), do Programa Bolsa 

Família (PBF), do Benefício de Prestação Continuada (BPC), do Seguro Desemprego, do Abono Salarial do PIS/PASEP e 

saques do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) 
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scresceu para 969.656. Em relação aos recursos aplicados, em agosto de 2013 era 

de R$ 167.210.000,00 passando para R$ 187.716.185,00 em junho de 2015. 

 O Benefício de Prestação Continuada - BPC é um benefício da Política 

de Assistência Social, que integra a Proteção Social Básica no âmbito do Sistema 

Único de Assistência Social – SUAS e para acessá-lo não é necessário ter 

contribuído com a Previdência Social. No Maranhão, segundo dados do Ministério do 

Desenvolvimento Social, até o período de maio de 2015, 105.970 pessoas com 

deficiência e 89.511 pessoas idosas tiveram acesso ao BPC, totalizando uma 

transferência de R$ 153.902.152,70. 

Quadro 18 - Programas de transferência de renda no Maranhão 

 

 

 

5. PLANEJAMENTO, ENFRENTAMENTO E SUPERAÇÃO DA INSEGURAÇA 

ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

 

Na perspectiva do enfrentamento e superação dos grandes desafios 

que ameaçam a garantia do direito humano à alimentação adequada e a soberania 

alimentar o Plano traz ações estratégicas definidas pelas Conferências de SAN já 

realizadas no Estado. A planificação constitui base legítima para as diferentes 

intenções de efetivar agendas públicas de segurança alimentar e nutricional. 

A CAISAN coordenou o processo de elaboração da Planificação do I 

Plano Estadual de SAN, que consiste na indicação de ações estratégicas e 

programas, levando em consideração: 

 Programa Pessoas/ 
Famílias 

Valores R$ 

 Benefício de Prestação Continuada 
(BPC). Pessoas com deficiência 
(05/2015) 

105.970 83.405.393,27 

Assistência Social 
 

Benefício de Prestação Continuada 
(BPC). Pessoas idosas (05/2015) 

89.511 70.496.759,43 

RMV - Renda Mensal Vitalícia - 
(06/2015).  

7.645 6.017.136,92 

Programa Bolsa Família 
(junho/2015) - Famílias 
beneficiadas 

969.656 187.716.185,00 

MMA 
 

Quantidade de famílias 
beneficiárias do Programa Bolsa 
Verde 

2.033 
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o As diretrizes da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional; 

o A Base Legal de SAN já existente no Estado; 

o As diretrizes, eixos estratégicos e ações emanadas das Conferências, do 

CONSEA/MA, do Pacto Federativo para Promoção da Alimentação Adequada 

e Saudável e das Propostas emanadas dos Grupos de Trabalhos da CAISAN-

MA; 

o Os indicadores de insegurança alimentar e nutricional que foram identificados 

no Diagnóstico; 

 

 A Planificação contempla 7 Diretrizes,conforme já apresentada na 

metodologia deste Plano. As ações propostas abaixo expressam as demandas 

postas pela sociedade, no sentido de garantir o DHAA aos maranhenses. Assim, 

estas ações não estão circunscritas apenas aquelas constantes no PPA, mas vão 

além destas  por compreender-se que o PLANESAN deve expressar todas as 

demandas colocadas pela sociedade, mesmo que, momentaneamente, não se tenha 

ainda as condições de executá-las. 

           As ações constantes no PPA 2016-2019 são as que apresentam numeração 

na coluna “Código da Ação”. 
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5.1-DIRETRIZ 1- Promoção do acesso universal à alimentação adequada e 

saudável para pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar, priorizando 

famílias do CADUNICO, assentados da reforma agrária, indígenas, quilombolas 

e demais povos e comunidades tradicionais. 

 

 
 
 
 
 
 

Eixo Estratégico 1 – Incremento de renda através de transferências especifica de renda, de Projetos de 
Inclusão, Produtiva, do PAA e PNAE 

 
AÇÕES DO PROGRAMA 

*CODIGO DO 
PROGRAMA 

CÓDIGO 
DA AÇÃO 

 
ORGÃO 

INDICADOR DE 
RESULTADO 

1.1.1. Empreendimentos de Economia 

Solidária; 

0521  
4316.0000 

 
SETRES 
 

Empreendimento 
implantado  

1.1.2. Fortalecimento do Programa Bolsa 
Família; 

   
SEDES 

Família Beneficiada 

1.1.3. Fortalecimento de outros 
Programas de Transferência de Renda 
(Bolsa Verde); 

  
 

 
SEMA 

Família Beneficiada 

1.1.4. Mais Bolsa Família Escola;  039 4696.0000  
SEDES 

Aluno beneficiado 

Eixo Estratégico 2 – Acesso a serviços de alimentos  

1.2.1. Distribuição de leite; 0193 4783.0000  
SEDES 

Leite distribuído 

1.2.2. Alimentação em Restaurantes 

Populares e Cozinhas Comunitárias; 

0193 4781.0000  
SEDES 

Refeição fornecida 

1.2.3. Implantação de Banco de 

Alimentos; 

0193 4782.0000   
SEDES 

Banco Implantado 

1.2.4. Implantação da Infraestrutura de 

Segurança Alimentar e Nutricional 

(Cozinhas Comunitárias e Restaurantes 

Populares); 

0193 3244.0000  
SEDES 

Equipamento 
implantado 

1.2.5. Assistência Alimentar. 0600 2556.0000 SECTI Refeição fornecida 

Eixo Estratégico 3 – Produção de alimentos para o consumo de subsistência  

1.3.1. Instalação de quintais produtivos;   SAF 
 

Quintal Instalado 

1.3.2. Incentivos/incrementos as ações 

do Programa de Agricultura Urbana e 

Periurbana (AUP). 

   
SAF 

Família Executora  
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5.2- DIRETRIZ 2 –  Promoção do abastecimento através da produção, extração, 
processamento e distribuição de alimentos de base agroecológica, sustentável 
e saudável. 
 

Eixo Estratégico 1 – Distribuição Regularização de Terras 

 
AÇÕES DO PROGRAMA 

 

*CODIGO DO 
PROGRAMA 

CÓDIGO 
DA AÇÃO 

 
ORGÃO 

INDICADOR DE 
RESULTADO 

2.1.1 Assentamento de Trabalhadores; 0160 1764.0000 SAF/ITERMA Família 
Beneficiada 

2.1.2. Regularização Fundiária; 0160 4396.0000 SAF/ITERMA 
 

Família 
Beneficiada 

2.1.3. Regularização Fundiária em 
áreas remanescente de Quilombos. 

0160 4477.0000 SAF/ITERMA Família 
Beneficiada 

Eixo Estratégico 2 – Apoio à Produção de Alimentos 

2.2.1. Desenvolvimento dos Arranjos 
Produtivos Locais – APL; 

0591 4766.0000 SAF Produtor 
Atendido 

2.2.2. Execução dos Serviços de 
Assistência Técnica e Extensão Rural 
- ATER, relativas à agricultura, 
apicultura, piscicultura e pesca 
artesanal; 

0544 4778.0000 SAF/AGERP Produtor 
Assistido 

2.2.3. Capacitação de agentes da 
Agricultura Familiar; 

0544 4647.0000 SAF/AGERP Agricultor 
Capacitado 

2.2.4. Qualificação profissional para 
inclusão sócio produtiva; 

0580 4785.0000 SETRES Pessoa 
Qualificada 

2.2.5 Fomento a empreendimentos 
produtivos para quilombolas, 
indígenas demais povos; 

0589 4787.0000 GISP Pessoa Atendida 

2.2.6. Apoio à regularização fiscal das 
entidades recebedoras de alimentos 
da Agricultura Familiar; 

  SAF 
 

Entidade 
Regularizada 

2.2.7. Criação de estratégias para 
inscrição das entidades recebedoras 
de alimentos da AF no CMAS; 

  SEDES/SAAS Estratégia Criada 

2.2.8. Fiscalização de agrotóxicos e 
afins;  

0546 4528.0000 AGED Empreendimento 
fiscalizado 

2.2.9. Fomento às tecnologias sociais 
e produtivas; 

0591 4774.0000 SAF 
 

Agricultor 
Familiar Atendido 

2.2.10. Incentivo a qualificação de 
jovens em práticas agropecuárias e 
pesqueiras, inclusive através do 
PRONATEC e do Projovem Campo; 

  SAF 
SAGRIMA 
SEPAQ 

Jovem 
qualificado 

2.2.11. Inserção nos Programas de 
Governo dos jovens egressos das 
Escolas Famílias Agrícola e Casas 
Familiares Rurais; 

   
SAF 

Jovem inserido 

2.2.12. Apoio as Escolas Famílias 
Agrícolas e Casas Familiares Rurais; 

  SAF 
SAGRIMA 

Casa Apoiada 

2.2.13. Implantação de sistemas 
agroecológicos; 

  SAF 
SEMA 

Agricultor familiar 
beneficiado 

2.2.14. Criação de medidas que inibam 
e coíbam a utilização de agrotóxicos, 
principalmente na Agricultura 

  SAF 
SEMA 

Medida criada 



78 
 

Familiar, fomentando a produção de 
Alimentos Orgânicos;  

2.2.15 Descentralização das ações de 
vigilância sanitária e vigilância 
ambiental; 

0598 4565.0000 SES  

2.2.16. Apoio aos municípios para 
Implantação do Serviço de Inspeção 
Municipal; 

  SAGRIMA/ 
AGED 

Serviço 
implantado 

2.2.17. Execução das ações de 
Vigilância Sanitária Ambiental e 
Gerenciamento de Risco; 

0598 4789.0000 SES Estabelecimento 
Inspecionado 

2.2.18. Facilitação da aquisição de 
Declaração de Aptidão ao PRONAF 
(DAP), por parte dos Agricultores 
Familiares, Pescadores Artesanais e 
Aquicultores; 

   
SAF/AGERP 
SEPAQ 

Declaração 
expedida 

2.2.19. Garantia da Certificação dos 
Produtos Orgânicos e 
Agroecológicos; 

  SAF Produto 
Certificado 

2.2.20. Implantação de Bancos de 
Sementes Crioulas nos Municípios; 

  SAF Banco 
Implantado 

2.2.21. Promoção e Apoio à 
Disponibilização e Produção de 
Sementes; 

0591 4768.0000 SAF Semente 
distribuída 

2.2.22. Regulação sobre a expansão 
de monoculturas inibindo o seu 
avanço nas áreas de produção de 
alimentos; 

  Frente 
Parlamentar de 
SAN 
 

Regulamentação 
criada 

2.2.23. Fomento a Pesca Artesanal e 
Aquicultura; 

  SEPAQ Produto 
Beneficiado 

2.2.24. Proteção do Pescado e do 
marisco na fase reprodutiva; 

  SEPAQ Medida de 
Proteção 
Executada 

2.2.25. Promoção e incentivo ao 
desenvolvimento do aquanegócio; 

  SEPAQ Evento realizado 

2.2.26. Criação de unidade do 
Laboratório Central do Maranhão 
(LACEN), nas regionais de saúde; 

   
SES 

Equipamento 
criado 

2.2.27. Promoção de campanhas de 
vacinação animal obrigatória, para os 
pequenos produtores; 

  AGED/ 
SAGRIMA 

Animal vacinado 

2.2.28. Garantia de forma 
regionalizada a analise gratuita de 
solos; 

  UEMA Amostra 
realizada 

2.2.29. Criação de normas de isenção 
fiscal estadual, para os produtores da 
agricultura familiar e aquicultores;   

   
SEFAZ 

Norma criada 

2.2.30. Garantia de maior aporte 
orçamentário para o setor de 
produção de alimentos; 

   
SEPLAN 

Percentual 
acrescido 

2.2.31. Garantia de cofinanciamento 
para implantação de projetos de SAN 
nos municípios; 

   
SEDES 

Projeto 
financiado 

2.2.32.Fomento a compra dos 
produtos dos pescadores artesanais, 
aquicultores e agricultores pelos 
programas governamentais de SAN. 
 

  SEDES 
SAF 
SEPAQ 

Percentual 
acrescido 
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Eixo Estratégico 3 – Instalação, Manutenção de Infraestrutura Produtiva e Comercial; 

2.3.1. Implantação e melhoramento 
das estradas vicinais; 

0531 3015.0000 SINFRA 
 
 
 

Rodovia 
concluída 

2.3.2. Promoção e apoio à 
agroindústrialização familiar; 

0591 4769.0000 SAF 
 

Ações realizada 

2.3.3.Implantação e melhorias de 
Abatedouros Públicos; 

  SAF 
SAGRIMA 
 
 

Abatedouro 
público 
implantado/ 
melhorado 

2.3.4. Implantação e adequação das 
Centrais de Recebimento e 
Distribuição de Alimentos da 
Agricultura Familiar; 

  SEDES Central 
implantada/ 
adequada 

2.3.5. Fomento e apoio a 
comercialização de produtos da 
Agricultura Familiar; 

0591 4767.0000  
SAF 
 

Ações realizadas 

2.3.6.Implantação e divulgação das 
feiras da agricultura familiar, para 
comunidades  quilombolas; 

  SAF 
SEIR 
 

Feira 
implantada/divulg
ada 

2.3.7. Instalação de Casas de 
Beneficiamento de Pescado; 

   
SEPAQ 

Casa implantada 

2.3.8. Instalação de Casa de 
Beneficiamento da Meliponicultura e 
Apicultura; 

   
SAF 

Casa instalada 

2.3.9. Implantação de fabrica de ração 
animal por território; 

  SEPAQ 
SAF 

Fabrica 
implantada 

2.3.10. Criação de Centro 
Experimental da Agricultura Familiar; 

  SAF Centro criado 

2.3.11. Aquisição de Tanques de 
Resfriamento de Leite; 

   
SEDES 

Tanque instalado 

2.3.12. Fomento à criação de 
Laticínios na modalidade cooperativa. 

   
 
SEDES 

Laticínio 
instalado 

Eixo Estratégico 4 – Apoio ao PAA e PNAE 

2.4.1.Divulgação e Capacitação sobre 
o PAA; 

  SAF 
SEDES 
 
 

Programa 
divulgado 

2.4.2. Divulgação e Capacitação sobre 
o PNAE; 

  SEDUC 
SAF 
 

Programa 
divulgado 

2.4.3. Formação, Ampliação e 
Qualificação de Equipes técnicas e 
administrativas para o PAA; 

  SEDES 
SAF 
 
 
 

Equipe ampliada/ 
qualificada 

2.4.4. Formação, Ampliação e 
Qualificação de Equipes técnicas e 
administrativas para o PNAE; 

  SEDUC      
 SAF 

Equipe ampliada/ 
qualificada 
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2.4.5. Elevação do número de 
Produtores Quilombolas, Indígenas e 
demais PCTS inseridos no PAA e 
PNAE; 

  SAF 
SEIR 
SEDES 
SEDUC 

Produtor inserido 

2.4.6. Aumento do numero de 
profissionais nas área de nutrição nos 
programas afins a SAN; 

  SEDES 
SEDUC 
SAF 

Profissional 
contratado 

2.4.7. Assessoramento aos Municípios 
na implementação do  PNAE e do PAA 
em todas as suas modalidades; 

  SEDES 
SAF 
SEDUC 

Município 
assessorado 

2.4.8. Garantia, por parte do Estado, 
da contrapartida na per capita 
/FUNDEB, na alimentação escolar; 

  SEPLAN 
SEDUC 

Contrapartida 
garantida 

2.4.9. Garantia da complementação da 
per capita para indígenas e 
quilombolas na alimentação escolar. 

  SEPLAN 
SEDUC 

Contrapartida 
garantida 

2.4.10. Monitoramento do PAA e 
PNAE; 

  SAF 
SEDUC 
SEDES 

Programa 
Monitorado 

2.4.11. Elevação do número de 
produtores da agricultura familiar, 
pescadores artesanais e aquicultores 
no PAA; 

  SAF       
SEDES         
SEPAQ 

Produtor inserido 

2.4.12. Elevação do percentual de 
aquisição de alimentos dos pequenos 
produtores pelo PNAE. 

  SAF  
SEDUC 

Percentual 
acrescido 

Eixo Estratégico 5 – Organização da Produção   

2.5.1. Fortalecimento do 
Associativismo e Cooperativismo da 
Agricultura Familiar; 

0544 4649.0000 AGERP 
 

Associações e 
cooperativas 
fortalecidas 

2.5.2. Capacitação sobre 
Associativismo e Cooperativismo; 

  SAF 
SETRES 
GISP/SEDES 

Produtor 
capacitado 

2.5.3. Apoio à Associações e 
Cooperativas de Agricultores 
Familiares, pescadores artesanais e 
aquicultores; 

  SAF 
GISP/SEDES 
SEPAQ 
SETRES 
 

Associação/ 
cooperativa 
apoiada 

2.5.4. Fomento ao associativismo e 
Cooperativismo para Povos e 
Comunidades Tradicionais; 

  SAF 
GISP/SEDES 
SEIR 
SEPAQ 
 

Associação/ 
cooperativa 
criada 

2.5.5.Assessoria as Cooperativas e 
Associações de Agricultores 
Familiares, pescadores artesanais e 
aquicultores; 

  AGERP/SAF 
SEPAQ 
 

Associação/ 
cooperativa 
assessorada 
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2.5.6. Monitoramento das  
Cooperativas e Associações dos 
Agricultores Familiares, pescadores 
artesanais e aquicultores. 

  AGERP/SAF 
SEPAQ 

Associação/coop
erativa 
monitorada 

Eixo Estratégico 6 – Assessoramento à Capacitação e Gestão de Recursos 

2.6.1. Criação e capacitação de 
equipes de assessoramento aos 
municípios para captação e Gestão de 
recursos da Política de SAN; 

   
SEDES 
 
 

Equipe criada/ 
capacitada 

2.6.2. Captação e Gestão de Recursos 
para política de SAN. 

  SEDES Recurso captado 

 
 
5.3- Diretriz 3 - Instituição de processos permanentes de Educação Alimentar e 
Nutricional nas áreas de SAN e DHAA. 
 

Eixo Estratégico 1 – Criação e aperfeiçoamento de legislação que favoreça a promoção e proteção do 
DHAA 

 
AÇÕES DO PROGRAMA 

 

*CODIGO DO 
PROGRAMA 

CÓDIGO DA 
AÇÃO 

 
ORGÃO 

INDICADOR DE 
RESULTADO 

3.1.1. Propor ações 

regulatórias, para rotulagem e 

para publicidade de 

alimentos; 

  CAISAN 
Frente Parlamentar de 
SAN 

Regulamentação 
criada 

3.1.2. Garantia da inclusão de 

EAN nos Currículos 

Escolares; 

  SEDUC 
Frente Parlamentar de 
SAN 

Legislação criada 

3.1.3. Regulamentação que 

promova o uso de 

alimentação saudável nas 

escolas. 

  SEDUC 
Frente Parlamentar de 
SAN 

Regulamentação 
criada 

Eixo Estratégico 2 – Divulgação do DHAA e da PSAN 

3.2.1. Utilização dos meios de 

comunicação para divulgação 

sobre DHAA, Alimentação 

Adequada e Saudável e para o 

combate ao desperdício de 

alimentos; 

  SEDES 
SECOM 

Ação de SAN 
divulgada 

3.2.2. Elaboração e 

distribuição de Cartilhas, 

Panfletos, Cartazes e Folders 

sobre PSAN e DHAA; 

  SEDES 
SES 
SEDUC 

Material distribuído 

3.2. 3.Realização de 

Campanhas Educativas sobre 

SAN; 

  SEDUC 
SES 
SEDES 
SEIR/ 
SEDHIPOP 

Campanha 
realizada 
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3.2.4. Atualização permanente 

do SITE da SEDES, com 

divulgação sobre SAN; 

  SEDES Site atualizado 

3.2.5.Elaboração e 

distribuição de materiais 

informativos sobre Educação 

Alimentar e Nutricional para 

PCTS. 

  SEDES 
SES 
SEIR 
SEDHIPOP 
 

Material distribuído 

Eixo Estratégico 3 - Qualificação sobre EAN 

3.3.1. Capacitação de 

Gestores, Conselheiros, 

Agentes, profissionais de 

saúde e educação e Famílias 

sobre SAN e Antropometria; 

 4753.0000 SEDES 
 

Pessoas 
capacitadas 

3.3.2. Instalação de hortas 

escolares promotoras de 

educação alimentar e 

nutricional; 

  SEDUC  
SAF 

Horta implantada 

3.3.3. Fomento à qualificação 

de cardápios para alunos com 

necessidades nutricionais; 

  SEDUC Cardápio 
qualificado 

3.3.4. Fomento à elaboração 

diferenciada de cardápios 

para o PCTS, respeitando a 

cultura e hábitos alimentares; 

  SEDUC Cardápio 
elaborado 

3.3.5. Promoção de 

capacitação nos 

equipamentos de SAN sobre 

Educação Alimentar e 

Nutricional. 

  SEDES 
 

Pessoa capacitada 

 
 
5.4- Diretriz 4 - Estruturação e fortalecimento do SISAN no Estado e nos 
Municípios 
  

Eixo Estratégico 1 – Fortalecimento do SISAN Estadual 

 
AÇÕES DO PROGRAMA 

 

*CODIGO DO 
PROGRAMA 

CÓDIGO 
DA AÇÃO 

 
ORGÃO 

INDICADOR DE 
RESULTADO 

4.1.1. Implantação de Sistemas 

de Segurança Alimentar e 

Nutricional - SISAN; 

0193 3243.0000 SEDES Sistema Implantado 
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4.1.2. Pactuação Federativa 
para á Promoção da 
Alimentação Adequada e 
Saudável;  

  SES 
SEDES 

Pacto realizado 

4.1.3. Apoio as Conferências 
e as Atividades do CONSEA 
e CAISAN; 

  SEDES Atividade apoiada 

4.1.4. Articulação das 
CAISAN’s e dos COMSEA’s ; 

  SEDES CAISAN´s/COMSEAs 
articulado 

4.1.5. Promoção de 
Audiências Públicas sobre 
SAN; 

  SEDES Audiências     realizadas 

4.1.6. Criação da Secretaria 
Estadual de Segurança 
Alimentar e Nutricional; 

  Governo do Estado Secretaria Criada 

4.1.7. Garantia de condições 
para que os recursos e 
dotações orçamentárias 
destinados à Politica de SAN 
não sofram cortes e 
contingenciamentos; 

   
SEPLAN 

Recurso mantido 

4.1.8. Garantia de maior 
articulação entre os três 
poderes para efetivação da 
PSAN; 

 
 

CAISAN 
Atividade articulada 

4.1.9. Regulamentação da 

participação das entidades 

com ou sem fins lucrativos 

do setor privado, para 

adesão ao SISAN; 

  CAISAN Regulamentação criada 

4.1.10. Criação do Fundo 

Estadual de SAN; 

  SEDES Fundo criado 

4.1.11. Proposição da 

internalização da temática 

SAN, junto à Rede Estadual 

de Colegiado Territoriais. 

  SEDES Temática internalizada 

Eixo Estratégico 2 - Implantação dos SISAN’s Municipais 

4.2.1. Divulgação e 

Sensibilização, tendo em 

vista a criação de SISAN 

nos Municípios; 

  SEDES SISAN criado 

4.2.2. Capacitação de Gestores 

e Conselheiros sobre SISAN; 

  SEDES Pessoa capacitada 
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4.2.3. Assessoramento à 

gestão dos SISAN nos 

municípios; 

  SEDES Município assessorado 

4.2.4. Apoio a Elaboração 

dos Planos Municipais de 

SAN, com participação 

social. 

  SEDES Plano elaborado 

 

5.5- Diretriz 5– Fortalecimento das ações de alimentação e nutrição em todos 
os níveis de atenção à saúde, de modo articulado às demais ações de SAN. 
 
 

 
Eixo Estratégico 1 – Promoção e Vigilância Nutricional de Grupos Vulneráveis 

 
AÇÕES DO PROGRAMA 

 

*CODIGO DO 
PROGRAMA 

CÓDIGO 
DA AÇÃO 

 
ORGÃO 

INDICADOR DE 
RESULTADO 

5.1.1. Implementação da Politica 

de Alimentação e Nutrição nos 

diferentes Ciclos de Vida; 

0597 4575.0000 SES Politica Implementada 

5.1.2. Avaliação antropométrica;   SES Oficina realizada 

5.1.3.  Fortalecimento do SISVAN;   SES SISVAN monitorado 

5.1.4. Capacitação para 

coordenações municipais sobre 

NutriSUS; 

  SES Municípios 
capacitados 

5.1.5. Prevenção e Combate à 

doenças originadas da má 

alimentação e nutrição 

(obesidade, hipertensão, diabetes 

e beribéri); 

  SES 
 

Ação realizada 

5.1.6. Ampliação do Programa de 

Analise de Resíduos de 

Agrotóxicos em alimentos 

(PARA); 

  SES Amostra analisada 

5.1.7. Ampliação do Programa de 

Monitoramento de Resíduos 

Veterinários (Antibióticos, 

vermicidas, carrapaticidas e etc), 

em alimentos (PAMVET); 

   
SES 

Amostra analisada 
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5.1.8. Monitoramento – A 

qualidade do Leite – Centro 

Integrado de Monitoramento de 

Qualidade dos Alimento 

(CQUALI), relacionado aos 

aspectos microbiológicos e 

físico-químico; 

   
SES 

Amostra analisada 

5.1.9. Mobilização, comunicação, 

educação e fiscalização sobre o 

cumprimento da Lei nº 

11.265/2006-IRDC 221/222 NBCAL 

(Norma Brasileira de 

Comercialização de Alimentos de 

Primeira Infância, Bicos, 

Mamadeiras e Chupeta) nos 

municípios com população acima 

de 100 mil habitantes. 

  SES Ação realizada 

Eixo Estratégico 2 - Suplementação Alimentar 

5.2.1. Distribuição de Vitamina 

“A”  a Grupos Vulneráveis. 

  SES Pessoa atendida 

Eixo Estratégico 3 - Aleitamento Materno 

5.3.1. Ações de mobilização, 

divulgação e Orientação sobre 

Aleitamento Materno; 

  SES Ação realizada 

5.3.2. Criação e modernização 

dos Bancos de Leite Materno; 

  SES Banco 
criado/modernizado 

5.3.3. Criação e modernização 

dos Postos de Coleta de Leite 

Materno; 

  SES Posto criado/ 
Modernizado 

5.3.4. Incentivo ao aleitamento 

materno e à doação aos Banco de 

Leite; 

  SES Ação realizada 

5.3.5. Incentivo a criação de salas de 

amamentação em instituições 

publicas e privadas. 

  SES Sala implantada 

Eixo Estratégico 4 - Atenção às Necessidades Alimentares Especiais 

5.4.1. Distribuição de Leite 

Especial. 

  SES Lata distribuída 
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5.6 - Diretriz 6 – Promoção ao acesso universal a água de qualidade e em 
quantidade suficiente, com prioridade para às famílias em situação de 
insegurança hídrica e para produção de alimentos da agricultura familiar, 
pesca e aquicultura. 
 
 

Eixo Estratégico 1 – Acesso à Agua para Consumo Humano 
 

AÇÕES DO PROGRAMA 
 

*CODIGO DO 
PROGRAMA 

CÓDIGO DA 
AÇÃO 

 
ORGÃO 

INDICADOR DE 
RESULTADO 

6.1.1. Construção de 

Cisternas de Placa para o 

Consumo Humano; 

  SAF 
SAGRIMA 
 

Cisterna 
construída 

6.1.2. Construção de 

Sistemas simplificado de 

Abastecimento de Água. 

0552 3245.0000 GISP/SEDES Sistema 
Construído 

Eixo Estratégico 2 - Fornecimento de Água para Produção Agropecuária 

6.2.1. Promoção e Apoio à 

Irrigação e Gestão de 

Recursos Hídricos; 

0591 4765.0000 SAF  

6.2.2. Construção de 

Açudes; 

  SAF 
 

Açude construído  

6.2.3. Implantação de 

Sistemas de Irrigação; 

   
SAF 
SAGRIMA 

Sistema 
implantado 

6.2.4. Elaboração e 

Implantação de Programas 

para Perfuração de Poços e 

Captação Superficial; 

0552 3086.0000 CAEMA Poço perfurado 

6.2.5. Implantação de 

sistemas de Abastecimento 

de água; 

0552 1705.0000 CAEMA Sistema 
implantado 

6.2.6. Ampliação e melhoria 

de sistemas de 

abastecimento; 

0552 1068.0000 CAEMA Sistema ampliado 
e/ou melhorado 

6.2.7. Garantia de Recursos 

para reflorestamento da 

Mata Ciliar e proteção de 

bacias hidrográficas. 

  SEMA Recurso garantido 
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5.7 - Diretriz 7 – Pesquisa e monitoramento nas áreas de SAN e de DHAA 
 
 

Eixo Estratégico 1 – Monitoramento às Ações de SAN e DHAA 

AÇÕES DO PROGRAMA 
 

*CODIGO DO 
PROGRAMA 

CÓDIGO DA 
AÇÃO 

 
ORGÃO 

INDICADOR DE 
RESULTADO 

7.1.2. Realização de 

Monitoramento “in loco”; 

  SEDES Monitoramento 
realizado 

7.1.3. Acompanhamento e 

Sistematização de Dados via 

Software específico. 

  SEDES 
SEPLAN 

Dado acompanhado/ 
sistematizado 

Eixo Estratégico 2 – Realização de pesquisa em SAN e DHAA  

7.2.1. Realização de 

pesquisas com parcerias no 

âmbito da Politica de 

Segurança Alimentar e 

Nutricional. 

  SEDES 
SEPLAN 

Pesquisa realizada 

 
*Os Programas correspondentes a estes códigos são os que se seguem: 
0160: Reforma e Regularização Fundiária; 0193: Mais Segurança 
Alimentar e Nutricional; 0521: Desenvolvimento da Economia Solidária; 
0531: Logística e Transporte; 0539: Proteção e Promoção Social; 0544: 
Assistência Técnica e Extensão Rural; 0546: Defesa Agropecuária; 0580: 
Mais Qualificação para o Trabalho; 0589: Inclusão Socioprodutiva Mais 
Renda e Cidadania; 0591: Desenvolvimento da Agricultura Familiar e 
Sustentabilidade Ambiental; 0592: Universalização do Abastecimento de 
Água e Esgotamento Sanitário; 0597: Fortalecimento de Atenção Primária 
à Saúde; 0598: Fortalecimento da Vigilância em Saúde; 0600: 
Fortalecimento da Rede de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. 
 
 
 
6. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANESAN 

A Política Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado do 

Maranhão será implementada por meio do I Plano Estadual de Segurança Alimentar 

e Nutricional do Maranhão (PLANESAN). 

O monitoramento e avaliação terão como princípios a participação 

social, equidade, transparência, publicidade e facilidade de acesso às informações. 

O monitoramento e avaliação do I PLANESAN deverão contribuir para 

o fortalecimento dos sistemas de informação existentes nos diversos setores que a 

compõem e para o desenvolvimento de sistema articulado de informação em todas 
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as esferas de governo, assim como subsidiarem e retroalimentarem as ações do I 

PLANESAN. 

O monitoramento e avaliação, como disposto no Decreto nacional nº 

7.272, de 25 de agosto de 2010, em seu Capítulo VIII, art. 21, § 5º, deve organizar, 

de forma articulada e integrada, os indicadores existentes e as informações 

disponibilizadas nos diversos sistemas setoriais, contribuindo para o fortalecimento 

deste sistema. 

De acordo com o mesmo Decreto, Capítulo VIII, art. 21, § 6º, o sistema 

de monitoramento e avaliação deverá identificar os grupos populacionais mais 

vulneráveis à violação do direito humano à alimentação adequada, consolidando 

dados sobre desigualdades sociais, étnico-raciais e de gênero. 

O monitoramento é aqui concebido como acompanhamento contínuo 

e sistemático. Para tal, se faz necessária a definição de instrumentais de 

averiguação e mensuração dos indicadores, em conformidade com diretrizes, 

objetivos estabelecidos no Plano.  

Estes instrumentais terão sua formatação definida de modo que 

possam dialogar com a plataforma informatizada do monitoramento de cada 

programa que consta na planificação, com a finalidade de facilitar o envio dos 

relatórios para as reuniões da CAISAN e do CONSEA, a exemplo das plataformas 

do Sistema Informatizado de Planejamento, Coordenação e Avaliação (SISPCA), 

SIAFEM, business object (BO), que são ferramentas utilizadas pelas secretarias 

estaduais para o monitoramento dos programas que fazem parte do PPA 2016-2019 

(Plano Plurianual). 

Ainda segundo o Decreto Nacional nº 7.272, art.7º, V, os órgãos e 

entidades dos Estados, do Distrito Federal e Municípios terão a atribuição de: 

elaboração, implementação, monitoramento e avaliação dos respectivos Planos de 

Segurança Alimentar e Nutricional;  monitoramento e avaliação dos programas e 

ações de sua competência, bem como o fornecimento de informações às respectivas 

Câmaras Governamentais Intersetoriais de SAN (CAISAN) e aos Conselhos de 

Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA). 

    O Decreto estadual nº 27.620, de 19 de agosto de 2011, define que 

a Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN-MA) é 

responsável por: fazer a interlocução e pactuação com os órgãos e entidades do 
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governo sobre a gestão e a integração dos programas e ações do Plano Estadual de 

Segurança Alimentar e Nutricional; apresentar relatórios e informações ao CONSEA-

MA, necessários ao acompanhamento e monitoramento do PLANESAN e tornar 

públicas as informações relativas à segurança alimentar e nutricional do Estado. 

A periodicidade do envio desses relatórios pelas secretarias estaduais 

(aquelas que são responsáveis pelos programas que constam no I Plano Estadual 

de SAN) será definida pela CAISAN-MA, assim como a sistematização das 

informações contidas nos relatórios. 

A avaliação é concebida como um momento específico do Plano e 

caracteriza-se pela sua especificidade e periodicidade, embora não se desarticule do 

processo de monitoramento. Correlacionar-se-á com as diversas etapas do ciclo do 

planejamento, pelo qual se devem entender os processos de elaboração, execução, 

monitoramento e revisão. Verificará o desempenho, eficiência, eficácia e efetividade 

dos programas de governo correlacionados com a Segurança Alimentar e 

Nutricional, mediante a análise financeira e monitoramento, tornando possível 

perceber a conformidade entre o planejado e o executado. 

A avaliação deverá ser precedida de avaliações dos órgãos ao 

executarem as suas ações de acordo com as diretrizes e objetivos a serem 

executados. Tais avaliações em forma de relatórios periódicos, que serão 

subsidiados pelos momentos de monitoramento, contarão com a participação de 

órgãos do governo e organizações da sociedade civil. 

Para a implementação do monitoramento e avaliação, a proposta é 

que a CAISAN Estadual, assim como a nacional, crie um comitê técnico, composto 

preferencialmente por técnicos que já atuam em sistema de informação, 

monitoramento e avaliação, técnicos com especialização em políticas públicas, nas 

suas respectivas secretarias estaduais, e por representantes da sociedade civil e do 

CONSEA. 
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Fluxograma do Monitoramento e Avaliação 
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trimestral. Os indicadores de resultado do Plano apresentado no Item 5  

(Planejamento, Enfrentamento e Superação da Insegurança Alimentar e Nutricional) 

serão tomados como referencia para o processo de monitoramento e avaliação do 

PLANESAN. 
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