
Fruticultura em algumas 
microrregiões do Estado do 
Maranhão. Não apresentaremos um 
trabalho de profunda pesquisa e sim 
observações, artigos, publicações, 
viagens, encontros e outros etc... 
 



 
Dando continuidade dentro de nossos 
critérios elegemos culturas que 
achamos representativo valor 
econômico e social para nosso Estado.   
 



Microrregião Baixada Maranhense 

Produção : 40.000 kg ha 
Área plantada: 165 ha 
Plantas por ha : 25.000 plantas 
 

Abacaxi Turiaçu 



Microrregião Presidente Dutra 

Produção : 48.000 kg ha 
Área plantada: 800 ha 
Plantas por ha : 30.000 plantas 

Abacaxi Perola  



Banana 
A cultura da banana e sua importância econômica 
de grande valia  para o Estado. Hoje, somente na 
CEASA, importamos 2.250 ton./mês. 
Como fatores positivos podemos citar as 
microrregiões: 
• Microrregião Imperatriz – destacando o 

município de Imperatriz com 735 ton. 
• Microrregião Médio Mearim – destacando o 

município de Pedreiras com  6.938 ton. 



Microrregião Imperatriz 



Microrregião Médio Mearim 



Castanha de Caju  
Produção do Estado do Maranhão é de 6.781 

toneladas dando destaque para Regiões; 
Região dos Lençóis:  
Produção – 3.800 ton. 
• Barreirinhas; 
• Humberto de Campos; 
• Paulino Neves; 
• Primeira Cruz; 
  
 

Região do Munim e  
Outras com a Produção 
 de 2.981 ton. 
• Cachoeira Grande; 
• Axixá: 
• Morros; 
• Icatu; 
 E outras microrregiões tais como a de  Caxias e 

Microrregião Presidente Dutra no município  de Tuntum e 
Presidente Dutra  – MA.   



Municípios que se destacam na produção da 
Castanha de Caju 



Cupuaçu 

A cultura perfeitamente adaptada nas regiões; 
 

• Microrregião Baixada Maranhense - Anajatuba 
• Microrregião Imperatriz - Buriticupu 



Fotos  



 
Fruticultura / Extrativismo  

 JUÇARA – Que vem sofrendo uma 
transformação em sua representação 
econômica motivado pelo mercado com 
demanda insatisfeita. Portanto a Juçara esta 
sendo hoje transformada em cultura racional 
com grandes plantios e variedades altamente 
produtiva citando como exemplo: 
• BRS - Pará 



 
Falando sobre a cultura - BRS - Pará 

 • Produção – 10 ton./ha a partir do 5ºano. 
• Início da produção – 2.5/03 anos. 
• Adaptada a terrenos de  
sequeiro e úmido; 

 



Cultura – Mamão 
Fatores positivos 

• Demanda insatisfeita; 
• Importação pela CEASA de 1.800 ton./ano; 
• Produção Estadual de 647 ton./ano; 
• Ocorrência da cultura em todas as 

microrregiões do Estado. 



Revegetação das Nascentes do Rio Preguiça 
com  plantas Frutíferas nativas de valor  
econômica e  social como: 
• Bacuri; 
• Buriti; 
• Juçara; 
• Piqui; 
• Murici; 
 





Murici e bacuri   Viveiro de mudas  

Viveiro de mudas  Mudas de juçara 



Murici  

Murici  

Buriti  

Juçara  



Juçara 

Buriti 

Piqui 

Piqui 



Muito Obrigado !!! 
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