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MANGUSTÃO JÁ É FRUTA CONHECIDA 
 

                                                                          Luiz Carlos Donadio e Nicole Donadio 

          Originária da Ásia, a espécie Garcinia mangustana, família Clusiaceae, é uma 

das frutas mais reputadas pelos que já a conhecem, pelas suas excelentes 

qualidades. Sua polpa translúcida, de sabor inigualável, é avidamente consumida, 

mas o preço da fruta ainda é muito alto ao poder econômico da média de nossa 

população.  

         Devido sua adaptação climática a certos nichos de clima e solo, poucos países 

têm sua cultura em larga escala. Além do principal produtor, a Tailância, é produzido 

também na Índia, China, Malásia e Indonésia. Na África, alguns países, como o 

Quênia e a África do Sul, têm uma produção comercial de alguma importância, além 

de vários países americanos, que têm pequena produção, tais como Costa Rica, 

Jamaica, Panamá e Honduras. 

        No Brasil, após sua introdução na Bahia, em 1935, e no Pará, em 1942, sua 

produção foi iniciada e aumentada, embora  ainda  em pequena  escala,  como  

também  no Espírito Santo e estados do Norte brasileiro, totalizando área de 

produção menor  do que  300 ha. Alguns entraves a sua cultura no Brasil são as 

exigências climáticas, o longo tempo para iniciar a produção, safra concentrada, 

perecibilidade do fruto, distância aos mercados do Sudeste, maiores consumidores, 

além de uma doença que tem afetado as plantas, cujo controle ainda é pouco 

pesquisado, como sua cultura.   

      O fruto é uma baga arredondada, ou achatada, com 4 sépalas persistentes, 

com 6 a 8 cm de diâmetro e cor  roxo-escura, com manchas, com polpa  translúcida, 

adocicada, ao redor  de  uma  ou  mais  sementes. A casca do fruto é grossa e deve 

ser cortada para obter a polpa para consumo.  

       O longo período para entrar em produção deve-se ao fato de a planta ser 

propagada por sementes, devido sua dificuldade de ser propagada por enxertia, 

embora origine plantas clonadas, devido as suas sementes apomíticas, o que origina 

plantas iguais à planta-mãe. Importante conhecer que há outra espécie muito 

semelhante, a Garcinia cochichinensis, o mangustão-amarelo, ou falso, cujas folhas 

são idênticas às do mangustão. Pode-se reconhecer o mangustão-verdadeiro, do 

falso, pelo látex de cor amarela que este expele ao ser retirada uma folha. Para 

mais informações leia o artigo no Todafruta, de Célio K. Sacramento, 

Diagnóstico do cultivo do mangustãozeiro no Brasil. 

 

 



 

 

 

Figura 1 – Mangostãozeiros verdadeiros adultos (Ituberá, BA) 

 

Figura 2 – Flor do mangostãozeiro 

 

Figura 3 – Frutos do mangostãozeiro 



FALSO MANGUSTÃO - Garcinia cochichinensis 

 

 

 


