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1. RESUMO 

 

O cambucizeiro (Campomanesia phaea) é uma das espécies endêmicas de Mata 

Atlântica que está ameaçado de extinção. Seus múltiplos usos justificam a 

importância de estudos mais aprofundados acerca da relação entre as pessoas e 

esta árvore. O presente trabalho visa realizar um levantamento etnobotânico da 

utilização dos frutos da Campomanesia phaea junto aos moradores da Vila de 

Paranapiacaba, Santo André – SP. Iniciou-se a coleta de dados em abril de 2013, 

relativos ao padrão socioeconômico das pessoas, indicações, modos de preparo e 

usos dos frutos, através de entrevistas e questionários. Muitos entrevistados fazem o 

uso culinário do Cambuci, em preparações variadas e o veem como alternativa de 

renda, além de incentivar o ecoturismo na vila, que é conhecida pelo Festival anual 

do Cambuci. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O Cambucizeiro (Campomanesia phaea) é uma das diversas espécies de frutos 

comestíveis, bastante prezado por pássaros e também utilizado na alimentação 

humana na forma de sucos (MALUF, 2005). 

Apresenta altura de 3-5 m e tronco com diâmetro de 20 a 30 cm com aspecto de 

escamas. Principalmente na Serra do Mar do Estado de São Paulo e em Minas 

Gerais, esta espécie é encontrada, apresentando floração branca e atrativa nos 

meses de agosto a novembro, e frutificação em grande quantidade, com frutos 

arredondados, durante os meses de janeiro e fevereiro. Quando maduros, são 

amarelados a alaranjados, dando à árvore aspecto de grande beleza (OLIVEIRA  et 

al., 2005). 

Ameaçados de extinção, os cambucizeiros têm despertado interesse como 

alternativa econômica e social para a população que habita áreas de preservação 

permanente e de recuperação ambiental.  
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3. OBJETIVOS 

 

O conhecimento popular acerca de plantas muitas vezes se perde ao longo das 

gerações. Este trabalho tem como objetivo realizar um levantamento etnobotânico 

da utilização do fruto da Campomanesia phaea por moradores da Vila de 

Paranapiacaba, conhecida por seu tradicional Festival do Cambuci, no município de 

Santo André–SP, as margens da Reserva Biológica do Alto da Serra de 

Paranapiacaba, mantida pelo Instituto de Botânica de São Paulo, afim de conhecer a 

utilização popular dos frutos e suas formas de preparo. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Para a realização do estudo foram utilizados dados coletados junto aos 

moradores de Paranapiacaba entre os meses abril e outubro de 2013. Para a coleta 

de dados, foram utilizadas metodologias diversificadas, como a aplicação de 

questionários, observação participante, entrevistas semi-estruturadas e estruturadas 

para a obtenção de características socioeconômicas dos informantes, características 

do Cambuci, suas indicações e usos. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

O trabalho teve inicio em fevereiro de 2013 com previsão de termino para 

novembro do mesmo ano. Os dados estão sendo obtidos junto aos munícipes de 

Paranapiacaba aos finais de semana do segundo semestre de 2013. Sua análise se 

dá na Universidade do Grande ABC-Anhanguera Educacional. 

Com relação aos dados socioeconômicos, espera-se conhecer o nome do 

entrevistado, sexo, idade, ocupação profissional e escolaridade. Do ponto de vista 

etnobotânico, objetiva-se saber como os entrevistados adquiriram o conhecimento 

do uso do fruto do Cambuci, modos de preparo, formas de uso e indicações.  
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6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

O fruto do Cambuci, Campomanesia phaea, é amplamente utilizado pelos 

morados de Paranapiacaba, principalmente em relação à gastronomia, que se 

mostra efetivamente rica, com pratos doces e salgados, passando de entradas à 

sobremesas. A vila ficou conhecida pelo festival do Cambuci, atraindo turistas de 

todo o estado de São Paulo.  

Segundo relatos, o fruto da Campomanesia phaea, injetou na população a 

esperança de elevação econômica para vila, que antes sobrevivia somente de 

atividades ferroviárias. As pessoas veem no Cambuci uma alternativa para 

complementar sua renda média mensal. Foi observado, também, que toda a 

extração do fruto ocorre de modo sustentável, onde os munícipes aprenderam com 

diversos trabalhos de educação socioambiental a lidar com o Cambuci.  
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