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Rota Gastronômica do Cambuci: Meio Ambiente, Turismo e Cultura

Em 1993 a UNESCO reconheceu a 
Reserva da Biosfera do Cinturão Verde de 
São Paulo, como parte integrante da 
Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, 
mas com identidade própria dadas às 
peculiaridades do entorno de uma das 
maiores metrópoles do mundo. 

Além de são Paulo, a RB do Cinturão 
Verde envolve outros 71 municípios onde 
se concentram 10% de toda a população 
brasileira. As ações da RBCVSP se 
concentram em 2 focos principais: o 
“Programa de Jovens” que promove a 
i n s e r ç ã o  s o c i a l  e  c u r s o s  
ecoprofissionalizantes para jovens de 
regiões periurbanas, e o estudo dos 
serviços ambientais (água, clima, 
carbono, etc.) gerados pela Mata Atlântica 
no entorno das cidades.

Esses estudos compõem um dos 
projetos piloto da “Avaliação do Milênio” 
que envolve a análise dos ecossistemas 
em nível global.

 Reserva da Biosfera do
Cinturão Verde de São Paulo



Olá! Eu sou um fruto típico paulista. Os índios tupi-guarani me 
chamavam Kamu'si, que na língua deles quer dizer "pote d'água". 
Depois de muita paz e sossego, no ano de 1.500, no dia 22 de Abril, 
apareceu lá em Porto Seguro, na Bahia, um navegante vindo de 
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Ajude os Bandeirantes
a encontrarem o
caminho para
o Brasil

A notícia de terras novas se espalhou, então o 
mundo todo ficou curioso em saber sobre os 
nossos tesouros. 
O s  B a n d e i r a n t e s ,  d e s b r a v a d o r e s  
portugueses, vieram pra cá querendo 
conhecer o tamanho desse país gigante.
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Quando chegaram a "Piratininga", hoje conhecida como São Paulo, se 
encantaram com tudo, inclusive comigo, que na língua deles, passei a ser 
escrito "Cambuci". Criativos esses Bandeirantes... Me colocaram em 
potes com bebida, me tomaram como suco e fizeram de mim até 
comida...
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O tempo foi passando... Seus filhos, netos, bisnetos e todos os que depois 
vieram , foram inventando doces, salgados e novas bebidas feitas a partir 
de mim e até hoje em dia, não param com essa mania. 
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Mesmo quietinho, sem fazer alarde, virei nome de Bairro na cidade de São 
Paulo, o histórico Cambuci, por onde passaram os tropeiros e também o 
Imperador Dom Pedro I, que ali, bem pertinho, às margens do riacho 
Ipiranga gritou:  “Independência ou Morte!”
Sou tão querido por lá, que minha árvore bem podia ser a árvore símbolo 
da cidade!
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Em Paranapiacaba, uma vila feita pelos ingleses na cidade de Santo 
André, cujo nome em tupi-guarani quer dizer "de onde se vê o mar", 
inventaram uma Festa inteira só para mim, a Festa do Cambuci.

 Rio Grande da Serra, Salesópolis, Paraibuna, Natividade da Serra, 
Ilhabela e o bairro do Cambuci entram nesta festa e agora fazem 
parte de uma Rota – A Rota Gastronômica do Cambuci.
E as coisas não param por aí! Até no Rio de Janeiro, tem uma cidade 
chamada Cambuci, eu ainda nem sei por quê. Quando alguém 
descobrir, por favor, conte pra mim.

Em Paranapiacaba, uma vila ferroviária
construída em 1867 pelos ingleses da
São Paulo Railway Company,
existe uma torre com uma réplica
perfeita do relógio Big Ben, de Londres.
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Tem muito cientista me estudando. Já descobriram que sou anti-
oxidante, palavra bonita pra dizer que faço bem à saúde, sou rico em 
vitamina C e ajudo a diminuir a gordura.
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Sou do passado, do presente e do futuro... Dizem que pareço um “disco-
voador”,  você já viu um? 
Misturo turismo, culinária e gastronomia num só sabor!

Quanta história! Duvido que no mundo tenha outro fruto igual a mim, unindo cultura, 
história, desenvolvimento sócio-econômico e ambiental... Mas se houver, que bom! 
Quanto mais, melhor.
Quem sabe um dia nosso mundo volte a ser um paraíso, repleto de flores e frutas 
deliciosas, doces, azedas ou exóticas feitas só pra gente ser feliz. 
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Veja qual dessas sombras
corresponde à minha imagem

1.

2.
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