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Ela não produz laranjinha, muito menos morangui-
nha, mas recebe estes nomes no Pantanal devido 
ao aspecto dos frutos, cujo tamanho e cor lembram 
uma laranja, enquanto os gomos lembram uma mo-
ranga. Estamos falando de Pouteria glomerata (Miq.) 
Radlk. (Sapotaceae), árvore copada, de folhas sem-
pre verdes. Os frutos são tradicionalmente usados 
como isca para pesca do pacu, por isso é também 
chamada de laranjinha-de-pacu pelos pantaneiros. 

Nativa em diversos países da América do Sul e Cen-
tral, ocorre em todas as regiões brasileiras, geral-
mente em matas próximas às margens de rios, la-
goas e córregos. Além  de os frutos serem delicioso 
e nutritivo alimento humano, a laranjinha-de-pacu 
é uma promissora fonte de renda para ribeirinhos 
e proprietários que queiram se dedicar à produção 
de sementes e mudas para abastecer projetos de 
restauração de matas ciliares, por ser espécie típica 
e adaptada a esses ambientes.
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A literatura científica nos diz que, na Amazônia, as folhas 
novas, flores e frutos surgem principalmente no período 
de cheia. No Pantanal, floresce de setembro a dezembro 
e frutifica de janeiro a agosto. 

Não há dados sobre quem poliniza suas pequenas flores mas, no 
Cerrado, outras espécies de Pouteria com flores semelhantes são 
polinizadas por insetos, especialmente abelhas, moscas e borboletas. 

Os frutos da laranjinha-de-pacu flutuam e são dispersos pela 
água, peixes e outros animais! Por causa dessa dependência 
de áreas úmidas, para que as mudinhas possam se desenvolver, 
precisam de solo encharcado.

Quantas curiosidades
essa planta tem!

Os frutos da laranjinha-de-pacu são suculentos, 
com casca amarela quando maduros. A polpa 
tem sabor ácido agradável para consumo ao 
natural ou para o preparo de alimentos. 

Segundo pesquisas* da UFMS é importan-
te fonte de açúcares, cálcio, ferro e vitami-

na C; além de possuir compostos bioativos, 
com potencial antioxidante de efeitos bené-

ficos à saúde humana. 

Os frutos devem ser colhidos antes de amadurece-
rem, preferencialmente com as mãos, em dias fres-
cos e não chuvosos para evitar o desenvolvimento 
de microrganismos na casca. 

Para prolongar a vida útil e sua qualidade comercial, 
após a colheita, precisam ser higienizados e man-
tidos em locais secos e protegidos. No transporte 
e na comercialização é prudente evitar quedas e 
“machucados” nos frutos, bem como separá-los em 
lotes com diferentes pontos de amadurecimento.

*ver “aqui tem mais conhecimento” na última página

Ilustração da 
laranjinha-de-pacu 
que evidencia a 
coloração e 
reanhuras de 
sua casca.

Ilustração que representa 
a polpa da fruta
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A comunidade ribeirinha de Porto da Manga, em 
Corumbá  (MS), foi a primeira a participar de ofici-
nas culinárias com frutos nativos a partir do “Proje-
to Sabores” no ano de 2007. 

Atualmente um grupo de mulheres da Cerrapan 
(Rede de Mulheres Produtoras do Cerrado e Panta-
nal) se dedica à comercialização da polpa congelada, 
doces e outros. 

Na cidade de Campo Grande já é possível sabo-
rear picolés de laranjinha-de-pacu na Picolé Fru-
tos do Mato. A geleia é comercializada nas feiras 
agroecológicas que ocorrem em Corumbá; e as 
produtoras fazem demonstrações para fomentar 
o turismo em suas localidades.

Com essas práticas, as comunidades resgatam sa-
beres antigos e desenvolvem novas receitas, valori-
zando sua cultura e inovando a culinária tradicional, 
percebendo nessas atividades a possibilidade de 
renda extra com a própria conservação da espécie. 

“A laranjinha-de-pacu está cada vez mais 
difundida em associações produtivas 
de comunidades no Pantanal. Possui 
um simbolismo muito característico da 
região, por ser encontrada em áreas 
alagadiças e ser também fortemente 
usada como isca para peixes, o que faz 
dela um fruto muito conhecido pela 
população tradicional. O potencial 
gastronômico dessa fruta é muito 
grande, merece ser olhado de maneira 
especial e especializada, como o 
Programa Sabores do Cerrado e 
Pantanal e a ONG Ecoa vem fazendo.”

Elizete Garcia (Zezé do Porto da Manga)
Comunidade Porto da Manga

Nathalia Eberhardt
Ecoa - Ecologia e Ação

“Nos dois últimos anos, nós não 
estamos conseguindo catar o 
fruto da laranjinha porque tem 
muita queimada. Os pés não estão 
conseguindo ter folhas suficientes, 
elas estão queimadas, secas. 
A laranjinha para nós é muito útil, 
para pescar, para fazer geleia. Já 
vendemos na Feira do Festival 
América do Sul, um pouco de 
polpa para Campo Grande, 
por encomenda...”

Além de oficinas de 
culinárias e de boas práticas 
de fabricação de alimentos 

nas comunidades, com essas 
ações de extensão, o Projeto 

Sabores produziu rótulos 
com os valores nutricionais, 

distribuídos gratuitamente às 
comunidades ribeirinhas.

 Essas informações 
são imprescindíveis à 
comercialização dos 

produtos derivados da 
laranjinha-de-pacu. 

saiba
mais!
saiba
mais!
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https://www.instagram.com/picolefrutosdomato/
https://www.instagram.com/picolefrutosdomato/
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INGREDIENTES:
1/2 xícara de chá de fruto sem 
semente (polpa com casca);
1 xícara de chá de açúcar;
1 copo e meio de água.

MODO DE PREPARO:
Bater a polpa com 
casca e sem semente 
em liquidificador com 
meio copo de água. 

Colocar a polpa com 
casca batida, o açúcar 
e o restante da água 
em uma panela grossa. 

Levar ao fogo e deixar 
ferver até o ponto mais 
espesso, que remeta ao 
ponto de geleia.

DICA: 
você pode usar 
esta geleia para 
rechear bolos e cucas.

INGREDIENTES:
3 xícaras de açúcar; 

1/2 quilo de margarina; 
6 ovos inteiros; 

1 xícara com polpa de laranjinha-de-
-pacu (casca e polpa sem sementes) ou 

use a geleia da laranjinha-de-pacu; 
5 xícaras com farinha de trigo 

(com fermento);
Unidades da fruta a gosto. 

  
MODO DE PREPARO: 

Em uma vasilha, despeje o açúcar, a 
margarina e mexa bem. Acrescente uma 

parte da farinha e misture.
 

Coloque a polpa de laranjinha-de-pacu 
e os ovos. Na sequência, adicione o 

restante da farinha e continue mexendo 
até obter uma massa.

 
Despeje tudo em uma forma untada 

com margarina e farinha. Leve ao 
forno pré-aquecido por 40 minutos a 

temperatura de 190 graus.
 

Depois desse tempo, retire do forno.
Após esfriar, desenforme.

GELEIA DE LARANJINHA-DE-PACU

BOLO DE LARANJINHA-DE-PACU
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aqui tem mais conhecimento!

Em comunidades que trabalham 
com laranjinha-de-pacu. 

Acesse o site da Agro Extrativismo 
Sustentável e veja os contatos da: 

- Associação de Mulheres 
Ribeirinhas do Porto Esperança 
(CORUMBÁ/MS);

- Associação de Mulheres 
Extrativistas da Comunidade de 
Porto da Manga (CORUMBÁ/MS)

onde obter o fruto?
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