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Resumo 

O objetivo desta pesquisa é o resgate do conhecimento local das comunidades humanas sobre 
o meio ambiente, através da interação: pessoas, plantas e recursos naturais, na busca de 
alternativas para a melhoria da qualidade de vida e a continuidade economicamente 
sustentável dessas comunidades, focando especificamente a Logística da Cultura da Banana 
Orgânica no Município de Ubatuba. A pesquisa emprega dados bibliográficos com base nos 
temas contemporâneos sobre Logística, Sustentabilidade, Meio Ambiente e Cidadania.  
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1. Introdução 

A Mata Atlântica brasileira é considerada como uma das áreas prioritárias para a conservação 
da biodiversidade, pois apresenta um alto endemismo biológico e um grande risco de 
destruição de seu ambiente. Este risco se estende mais além, alcançando também as 
comunidades humanas e todo o seu conhecimento sobre o ambiente, que podem estar 
desaparecendo mais rápido do que a própria floresta. Para fazer frente a essas ameaças ao 
conhecimento ecológico local, o enfoque da etnobiologia tem se mostrado bastante promissor. 
A etnobiologia permite estudar a interação pessoas e recursos naturais, dentro de 
determinados contextos e inserida em sistemas dinâmicos. Nesse sentido a etnobotânica em 
particular pode ser compreendida como estudo das interações entre pessoas e plantas, 
revelando grande importância dos recursos vegetais para a sobrevivência e manutenção de 
populações locais. O conhecimento, as inovações e práticas das comunidades locais e 
populações indígenas com estilo de vida tradicional e essencial para conservação e utilização 
sustentável da biodiversidade biológica vêm-se perdendo em proporções alarmantes. As áreas 
protegidas brasileiras, em particular as de uso indireto, encontram-se em crise; muitas são 
invadidas e degradadas. O modelo de área protegida de uso indireto em vigor, baseado no 
modelo norte-americano, que não permite moradores mesmo tratando-se de comunidades 
tradicionais presentes em gerações passadas, parte do princípio de que toda relação entre 
sociedade e natureza é degradadora e destruidora do mundo natural e selvagem sem que seja 
feita qualquer distinção entre as várias formas de sociedade (a urbano-industrial, a tradicional, 
a indígena e a das comunidades locais).  
O novo conceito da etnoconservação permite implantar uma conservação real das paisagens e 
de proteger a diversidade biológica e sócio-cultural. A paisagem é, portanto, fruto de uma 
história comum e interligada: a história humana e natural, resultado de práticas, muitas vezes 
milenares, das comunidades tradicionais que domesticam espécies, mantendo e aumentando, 
como em alguns casos, a diversidade local. A variabilidade induzida pelo homem no meio 
ambiente das zonas tropicais é um fator que favoreceu e favorece de maneira considerável a 
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variabilidade das espécies, e provavelmente, sua especificação. Culturas e saberes tradicionais 
podem contribuir para a manutenção da biodiversidade dos ecossistemas, desde que o uso dos 
recursos naturais seja cuidadosamente planejado. Essas populações tradicionais, ao invés de 
serem expulsas de suas terras para a criação de um parque nacional, passariam a ser 
valorizadas e recompensadas pelo conhecimento e manejo. 
Espécies de plantas cultivadas, especialmente as utilizadas na alimentação têm sido 
manipuladas por populações nativas, que selecionam variedades mais produtivas e produzem 
novas variedades de plantas (Salick, 1995). 
O Município de Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo, possui condições agroecológicas 
muito propícias ao cultivo da banana, com temperatura média mensal variando de 18 a 33ºC e 
precipitação anual média de 2.800 mm. Esta aptidão agroecológica permitiu a permanência do 
cultivo pela população caiçara de forma extrativa. Uma das principais razões para a queda da 
sua produção em relação ao passado foi à imposição das leis ambientais. A banana ainda 
continua sendo a principal atividade agrícola do município, tanto em área cultivada quanto em 
número de propriedades que se dedicam à atividade. Cerca de metade das propriedades que a 
cultivam, estão inseridas no bairro do Sertão de Ubatumirm, localizado a 35 Km ao norte da 
sede do Município de Ubatuba.  
No sistema tradicional caiçara, uma área a ser cultivada passa pela derrubada da floresta, em 
seguida há a queimada e o plantio de culturas anuais, como por exemplo, a cultura da 
mandioca, sem adoção de nenhuma prática conservacionista, com posterior abandono da área 
e abertura de novos lotes.  
Dentre os sistemas que foram se desenvolvendo ao longo do tempo visando a obtenção de 
melhores colheitas de forma mais sustentável, incluem-se os sistemas agroflorestais, que se 
apresentam como sendo uma conveniente integração ecológica de elementos arbóreos com 
cultivos anuais ou perenes, buscando a maximização de certas condições ambientais que 
sejam vantajosas para os cultivos (Weischet e Caviedes, 1993). A cultura da banana se 
conduzida com um manejo planejado, utilizando-se do sistema agroflorestal, é uma atividade 
agrícola protetora do solo, e da própria mata. Devido às condições propícias pode ser 
conduzida em Ubatuba de forma orgânica, com utilização mínima de insumos e sem a 
utilização de produtos agrotóxicos ao homem e ao meio ambiente.  
As populações tradicionais são aliadas da manutenção da biodiversidade, graças a uma 
adaptação cultural ao longo dos séculos, assim, as políticas de conservação devem orientar-se 
no sentido de fortalecer o conhecimento local na elaboração de planos de manejo, propiciando 
condições sociais e econômicas para o desenvolvimento sustentável dessas comunidades. 

2. Desenvolvimento 

2.1 Etnobotânica 
 
A etnobotânica, como a etnobiologia está baseada na descrição de como as populações nativas 
percebem e agem sobre o mundo natural (Posey, 1987). Aspectos culturais dos conhecimentos 
transmitidos pelos antepassados, grau de contato com a sociedade, localização geográfica e 
condições socioeconômicas, são de grande importância na percepção e utilização dos recursos 
naturais pelas populações, bem como na incorporação de novas técnicas de informações. 
A necessidade do desenvolvimento de estudos descritivos junto às populações nativas é 
indispensável e urgente, uma vez que essas populações são levadas a se modernizar, e com 
isso perdem grande parte de seu conhecimento sobre o ambiente.   
Em 1895, Harshberger foi o primeiro a utilizar o termo etnobotânica, definindo-o como o 
estudo do uso das plantas por povos primitivos ou aborígenes. Aristóteles já descrevia o uso 
das plantas por populações humanas, assim como da existência de estudos sobre plantas úteis 
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a populações humanas na Europa e na Ásia, porém foram os colonizadores das Américas que 
desenvolveram relatos bastante detalhados sobre a utilização de plantas por populações 
nativas. Neste sentido a origem da etnobotânica confunde-se com o descobrimento do Novo 
Mundo (Ford, 1978).  
Aproximadamente na década de 1950, o interesse de antropólogos pela etnobotânica abriu 
espaço para discussões sobre o significado e a importância das plantas no cotidiano dos 
indivíduos, bem como sobre o papel das plantas em diferentes culturas (Ford, 1978). 
Neste período a etnobotânica, assim como todas as linhas de pesquisas em etnobiologia, 
foram agrupadas em uma categoria de pesquisa denominada etnociência, derivada da 
antropologia cognitiva, a qual se baseia no conhecimento sobre a percepção e classificação do 
mundo por populações nativas (Garbarino, 1977; Begossi 1993). 
Na década de 1960, a partir da publicação do trabalho de Lévi-Strauss (1962), “O Pensamento 
Selvagem”, sobre sistema de classificação do mundo natural em sociedades nativas (Begossi, 
1993), a etnobiologia ganhou espaço em algumas áreas de pesquisa no Brasil. Vários 
trabalhos em etnobotânica são apresentados, especialmente para a região Amazônica 
(Schultes, 1984; Baleé, 1987). 
Atualmente, há urgência em recuperar o conhecimento das populações nativas sobre o mundo 
natural, pois tanto as populações nativas como seu ambiente sofrem pressões variadas, que 
podem conduzir à extinção de seu conhecimento (Elizabetisky, 1988; Plotkin, 1988). 
Um grande número de estudos etnobotânicos, incluindo trabalhos sobre manejo e conservação 
da biodiversidade, têm sido apresentados para diversas partes do mundo (Anderson, 1986; 
Bennett 1992; Gliessman, 1992; Gadgil at. al., 1993). Nos últimos anos, devido a alta 
demanda na área de conservação, ocorreu uma aproximação entre a etnobotânica e a botânica 
econômica (Alcorn, 1987; Prance, 1989), pois as duas disciplinas abordam o mesmo tema, ou 
seja plantas úteis às populações humanas, com enfoques diferentes. Enquanto a primeira 
mostra uma abordagem dos aspectos culturais na utilização das plantas, a segunda está mais 
interessada na viabilidade econômica da utilização das plantas. 
 
2.2 Sistema de Produção Agroflorestal 
 
Os sistemas agroflorestais possuem o potencial de melhorar a produção e inferir 
sustentabilidade ecológica e agrônoma aos agricultores com poucos recursos. Esse potencial 
se relaciona com a interação significativa, entre os componentes arbóreos e não arbóreos do 
sistema, dentro de aspectos econômicos e/ou ecológicos (Nair, 1998). 
Sabe-se também que os sistemas agroflorestais constituem uma modalidade antiga de uso da 
terra, praticada há milhares de anos pelo homem do campo, em todas as partes do mundo 
(Bertalot et al.,1994).  
O sistema agroflorestal de pousio sempre foi utilizado pelos agricultores tradicionais da 
região, em Ubatuba o desenvolvimento de tecnologias e sistemas agroflorestais ocorreram 
naturalmente, dentro de algumas limitações. A banana antigamente, e de certa forma ainda 
hoje, especificamente no bairro do sertão de Ubatumirim, era plantada dentro da mata antes 
desta ser derrubada (sistema de bate-jangada), que quando realizada deixava-se algumas 
árvores que os agricultores sabiam não atrapalhar a produção. Desta forma vantagens como a 
manutenção da ciclagem de nutrientes, maior biodiversidade e proteção contra ventos fortes 
eram de certo modo, asseguradas pela vegetação remanescente. Atualmente a legislação 
ambiental proibiu este sistema de pousio, resultando no empobrecimento do solo e produtos 
de qualidade inferior. 
De acordo com Dubois (1994) a realização de experimentos agroflorestais em propriedades 
rurais, implantação de parcelas demonstrativas, realização de dias de campo, realização de 
reuniões periódicas e o intercâmbio de experiências entre agricultores, a realização de cursos 
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de capacitação agroflorestal e a produção e difusão de publicações técnicas constituem 
instrumentos fundamentais para a difusão de tecnologias e sistemas agroflorestais. 
Através de um programa bem elaborado, e a adoção de práticas agroecológicas, visando 
incrementar e manter a sustentabilidade dos agrossistemas, aproveitando inclusive o potencial 
turístico da região para viabilizar a comercialização dos produtos agrícolas, é possível resgatar 
a sabedoria popular e fortalecer o trabalho conjunto entre a comunidade local, e os agentes 
externos, potencializando a capacidade dos agricultores em obter resultados positivos no 
emprego de práticas agroflorestais. 
 
2.3 A Cultura da Banana no Brasil 
 
A bananicultura tem evoluído consideravelmente nas últimas três décadas, por ser um dos 
cultivos perenes de mais rápido retorno do capital investido. Apresenta um fluxo contínuo de 
produção a partir do primeiro ano, o que a torna muito atraente para os agricultores. Contudo, 
os sistemas de cultivo utilizados precisam buscar, sempre, os avanços tecnológicos 
disponíveis, para que se obtenham boas produtividades e um produto da melhor qualidade 
possível, atingindo-se adequadamente a etapa final da cadeia produtiva da banana, ou seja, o 
consumidor.  
A bananeira é uma planta tipicamente tropical, exigindo calor constante e elevada umidade 
para seu bom desenvolvimento. Essas condições favoráveis são registradas na faixa 
compreendida entre os paralelos de 30º de Latitude Norte e Sul, nas regiões onde as 
temperaturas se situam entre os limites de 10º C e 40º C. Entretanto existe a possibilidade de 
seu cultivo em latitudes acima de 30º (até 45º), desde que a temperatura seja adequada. A 
banana (Musa spp.), uma das frutas mais consumidas no mundo, é cultivada em mais de 80 
países dos trópicos, em uma área superior a quatro milhões de hectares, gerando uma 
produção que supera 81 milhões de toneladas. O Ocidente produz mais de 27 milhões de 
toneladas de banana, que beneficiam, seja como alimento, seja como parte de sua economia, 
mais de 300 milhões de habitantes.  
O Brasil é o segundo país produtor de bananas, com 12% do total mundial, e ainda como seu 
maior consumidor, com uma área que já ultrapassa 500 mil hectares e com produção estimada 
de seis milhões de toneladas por ano, que se destina quase exclusivamente ao mercado 
interno. A banana é cultivada em todos os estados brasileiros – desde a faixa litorânea até os 
planaltos do interior, em altitudes que variam de zero a mais de 1.000 metros – embora o seu 
plantio sofra restrições, em virtude de fatores climáticos, como temperatura e precipitação. 
Apesar de seu grande potencial, o Brasil situa-se como décimo-quarto exportador. 
O volume total de produção, em torno de seis milhões de toneladas / ano (FAO, 1991), é 
praticamente consumido dentro do país. Quanto à distribuição regional da produção, 
registram-se os seguintes índices: Sudeste (33%), Nordeste (29%), Norte (18%), Sul (11%) e 
Centro-Oeste (9%). Com relação aos estados maiores produtores, tem-se a seguinte ordem: 
Bahia (18%), São Paulo (14%), Santa Catarina (9%), Pará (9%), Minas Gerais (8%). A 
produção restante (42%) é originária dos demais estados IBGE/LSPA, (1991). 
Vale ressaltar que a banana é a segunda fruta mais preferida dos brasileiros, perdendo apenas 
para a laranja.   
Consumida em quase sua totalidade na forma in natura, a banana é parte integrante da 
alimentação das populações de baixa renda, não só por seu alto valor nutritivo como por seu 
custo relativamente baixo. Cabe-lhe ainda um papel importantíssimo na fixação da mão-de-
obra rural. Em termos de nutrição, uma única banana supre aproximadamente 25% da 
vitamina C, cuja ingestão diária é recomendada para crianças. Contém vitaminas A e B, alto 
teor de potássio, pouco sódio, nenhum colesterol e mais açúcar que a maçã.  
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A bananicultura brasileira apresenta características peculiares que a diferenciam da que é 
desenvolvida na maioria das regiões produtoras do mundo, tanto no que diz respeito à 
diversidade climática em que é explorada, quanto em relação ao uso de cultivares, à forma de 
comercialização e às exigências do mercado consumidor.  
De modo geral os cultivos seguem os padrões tradicionais, com baixos índices de 
capitalização e tecnologia. Cultivos tecnicamente orientados são encontrados em São Paulo, 
Santa Catarina, Goiás e Minas Gerais; neles se observa a utilização de tecnologias importadas 
e adaptadas de outros países. O baixo potencial de produtividade das principais cultivares 
exploradas no país, inferior a 16 toneladas / hectare, o porte elevado de algumas variedades, a 
intolerância à estiagem e a presença de doenças e pragas são os principais problemas que 
afetam a bananicultura brasileira e cuja solução só será possível a médio e longo prazo, a 
partir de resultados de pesquisas (Alves, 1986). As principais cultivares de banana do Brasil 
apresentam um ou alguns desses problemas. Dado seu enorme potencial, a bananicultura é 
motivo de interesse cada vez maior da parte dos pesquisadores do mundo inteiro. Todavia, o 
inventário dos conhecimentos científicos e tecnológicos disponíveis sobre essa cultura é ainda 
relativamente pequeno. Além disso, são muitos os problemas que impedem seu 
desenvolvimento e aproveitamento em maior escala. 
Desde 1976, o Centro Nacional de Pesquisa de Mandioca e Fruticultura Tropical – CNPMF, 
da Embrapa, em colaboração com instituições nacionais, regionais, estaduais e internacionais, 
vem desenvolvendo pesquisas com a cultura, gerando inúmeras tecnologias que se encontram 
à disposição dos agricultores. 
Com os resultados alcançados ao longo de vários anos de investigação, é possível promover 
mudanças tecnológicas significativas capazes de elevar a produtividade, melhorar a qualidade 
e reduzir significativamente as perdas do produto, estimadas em 40%, devido principalmente 
ao manejo inadequado na colheita e pós-colheita.   
Um dos aspectos importantes para o sucesso do cultivo da banana é a localização da 
propriedade, já que se trata de um produto perecível, cuja colheita e transporte devem ser 
feitos com rapidez e segurança. A bananicultura empresarial exige que as colheitas sejam 
feitas rapidamente, os frutos embalados prontamente e no menor espaço de tempo sejam 
levados às câmaras de amadurecimento ou sigam para os mercados consumidores / 
importadores. Para isso é condição básica que a localização da propriedade permita que se 
imprima a velocidade desejada na realização dessas operações. A propriedade deve dispor da 
infra-estrutura necessária ao desempenho do cultivo e ao manejo adequado da colheita e pós-
colheita. 
No Brasil, os critérios para colheita do cacho são geralmente empíricos, especialmente 
quando o produto se destina ao mercado local, já que não se observam os cuidados 
necessários para evitar danos futuros. De modo geral, as bananas e plátanos são colhidos com 
base em padrões visuais de desenvolvimento. Devido à sua perecibilidade, uma vez colhida, 
beneficiada e embalada, a banana é armazenada em câmaras frigoríficas com ou sem 
atmosfera modificada, visando diminuir a atividade metabólica, e conseqüentemente, retardar 
a maturação. Lamentavelmente, no Brasil, as recomendações para frigoconservação e 
maturação controlada são seguidas com rigor apenas quando as bananas se destinam ao 
mercado externo. No momento da colheita, nem sempre são observados e / ou executados os 
cuidados mínimos capazes de evitar danos aos frutos. O manejo do cacho no interior do 
bananal está correlacionado com a organização do cultivo, com a mão-de-obra disponível, 
com o meio de transporte existente, bem como com o destino do produto. Sabe-se que a partir 
de determinado período de sua emissão, o cacho pode ser colhido em diversos estágios de 
desenvolvimento dos frutos, conforme a conveniência ditada pela distância entre o cultivo e o 
mercado consumidor ou o destino final do produto. 
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Tendo presente o fato de que as bananas e plátanos são produtos que requerem bastante 
cuidado na colheita, é preciso conhecer e levar em conta alguns aspectos morfológicos e 
fisiológicos de desenvolvimento desses frutos a que se dá o nome de grau de corte. Os 
critérios de medição do grau de corte para se colherem os frutos têm variado ao longo do 
tempo, em virtude dos sistemas de cultivo, colheita, embalagem, transporte e comercialização 
adotados, embora tais critérios se tenham orientado sempre para a consecução de formas de 
medições seguras que maximizem o rendimento do fruto sem risco de uma maturação prévia. 
A comercialização , como etapa final do sistema produtivo, deve ser compensadora, para que 
haja estímulo, satisfação e retroalimentação do sistema. Seus principais componentes são a 
estrutura, os agentes e os fluxos de comercialização e preços, que devem estar bem 
sincronizados para que sejam eficientes e eficazes. 
 
 - Objetivo 
 
O objetivo desta pesquisa é o resgate do conhecimento local das comunidades caiçaras sobre 
o meio ambiente, através da interação: pessoas, plantas e recursos naturais, para melhoria da 
qualidade de vida e a continuidade economicamente sustentável dessas comunidades, focando 
especificamente a Logística da Cultura da Banana no bairro do Sertão de Ubatumirim, no 
Município de Ubatuba, utilizando-se da implantação do sistema de produção agroflorestal nas 
comunidades tradicionais. 
 
- Área de Estudo 
 
O espaço em análise deste estudo refere-se ao bairro do Sertão de Ubatumirim, que se 
encontra no Município de Ubatuba, sob legislação do Parque Estadual da Serra do Mar. 
Originalmente, a Mata Atlântica, cobria cerca de 1.100.000 Km² da região Leste do território 
brasileiro, hoje se encontra reduzida a 5% da área total. A Mata Atlântica é caracterizada por 
alta diversidade específica e alto grau de endemismo, ou seja, apresenta um grande número de 
espécies que ocorrem somente nesta região (Leitão-Filho, 1982; Joly et al., 1991; Lino, 1992).   
Um dos remanescentes de Mata Atlântica encontra-se no Litoral Norte de São Paulo, no 
Município de Ubatuba, considerada uma das regiões com maior diversidade da Mata Atlântica 
(Mantovani, 1993; Siqueira, 1994), onde os caiçaras representam populações com forte 
relação com o ambiente (Diegues, 1994). Caiçaras são populações nativas da costa sudeste do 
Brasil, originalmente descendentes de índios e colonizadores portugueses (Marcílo, 1986). 
Sua subsistência é baseada em atividades agrícolas de pequeno porte e na pesca artesanal. 
 
3. Metodologia 
 
A presente pesquisa emprega dados bibliográficos com embasamento teórico em 
Etnobotânica, Logística, Cadeia de Suprimentos, Sustentabilidade, Meio Ambiente e 
Legislação, Sistema de Produção Agroflorestal. Elabora Pesquisa de Campo No período entre 
os meses de setembro de 2003 e maio de 2004, foram realizadas várias visitas no bairro do 
Sertão de Ubatumirim para a observação da Logística de Cultivo da Banana, que ocupa a 
maior parte da área cultivada, e atualmente enfrenta um forte declínio na sua comercialização 
devido ao baixo preço pago aos produtores, o que os desestimula a manter o manejo do 
bananal.   
 
4. Resultados 
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Atualmente, no município de Ubatuba, o uso da terra está relacionado principalmente ao 
turismo e a especulação imobiliária, bairros que até o final da década de 1980 eram grandes 
produtores de hortaliças e verduras, passaram a abrigar condomínios fechados, hotéis e 
equipamentos ligados ao setor turístico. Conseqüentemente em algumas áreas desses bairros, 
iniciaram-se a partir da década passada processos de favelização, cujos moradores vivem de 
atividades provisórias ligadas à indústria da construção civil e ao ramo turístico-hoteleiro, 
sendo recrutados como sub-empregados. Contudo, existem ainda famílias de agricultores que 
persistem, guardando a herança de seu passado recente ligado às atividades rurais, como é o 
caso de Ubatumirim, o principal bairro que ainda guarda essas características em Ubatuba. De 
um lado, o Parque Estadual, que representa cerca de 80% do município inibe a proliferação de 
loteamentos, assim como o Decreto 750/93 da Mata Atlântica, impede o corte da floresta em 
estágios inicial, médio e avançado, também coíbe a instalação de loteamentos em praias 
menos urbanizadas. Por outro lado, essas limitações recaem sobre aqueles que se interessam 
em oficializar seus empreendimentos, porém, o mesmo não ocorre com grande parte de outras 
construções que se instalam no município e acabam obtendo anistia da prefeitura e se 
regularizando. Pior ainda, um artifício bastante utilizado naquelas áreas onde a ocupação está 
“congelada” pela legislação ambiental, consiste na compra da posse de um morador 
tradicional por “forasteiros”, veranistas, principalmente, resultando em transformações 
significativas nas construções, descaracterizando as ocupações tradicionais. Nesse contexto, 
as populações caiçaras são pressionadas por esses dois agentes, o parque e o setor imobiliário. 
A Rodovia Rio-Santos (BR-101), à medida que facilitou o acesso a essas praias mais 
distantes, até então isoladas por acesso rodoviário, potencializou esse processo de 
descaracterização, transformando toda a região de Paraty (RJ) e Ubatuba (SP) num foco de 
tensão social causada pela especulação imobiliária, pelas atividades e ocupação desordenadas 
ligadas ao turismo, “atravessadores” do comércio de peixe, palmiteiros e madeireiros. Em 
Ubatumirim, a ocupação do sertão se deu ao longo dos séculos, sendo que os moradores 
sempre foram agricultores, e os interesses imobiliários mais intensos ainda estão na faixa de 
praia cujos terrenos são mais valorizados. Os conflitos dos moradores do sertão ocorrem de 
forma muito mais intensa em função das determinações da legislação ambiental e os 
interesses do Parque Estadual (Núcleo Picinguaba), principalmente a Lei de Crimes 
Ambientais (Lei nº 9605, de 12/02/1998) e Decreto 750/93 da Mata Atlântica. Nesse sentido 
ocorre uma série de impedimentos pelos agentes ambientais das práticas agrícolas, impedindo 
o desmatamento de suas áreas para garantir a proteção dos remanescentes florestais. 
Segundo a definição de Carvalho & Scotto (1995), conflito ambiental “é o resultado de uma 
relação de forças entre grupos que se manifestam no espaço público e às diferentes categorias 
de percepção sociais e políticas dos atores”. Para as comunidades moradoras das unidades de 
conservação, a criação dessas unidades, impediram-nas de viverem como antes, sendo 
tolhidas das suas atividades de agricultura, caça e extrativismo. Para o poder público, que 
administra essas unidades de conservação, as comunidades causam ameaças e impactos ao 
meio ambiente. 
 
4.1 Divergências entre o Parque e a Comunidade 
 
Atualmente em Ubatumirim, percebe-se a ocorrência de vários conflitos entre a comunidade 
caiçara, as ações do Parque e da pressão imobiliária. 
A pressão imobiliária verifica-se através do crescimento de novas residências de veranistas, 
adentrando o território caiçara e modificando-o. É visível o conflito entre este tipo de 
especulação e o poder público através da legislação ambiental. Espaços considerados 
interessantes para a instalação de um loteamento e valorização da terra, acabam sendo os 
mesmos que as leis proíbem a ocupação e transformação. Como num jogo de interesses entre 
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a especulação imobiliária e a legislação ambiental, essas áreas pouco alteradas, que 
conservam grandes remanescentes de floresta nativas têm sido vendidas para turistas.  
Em Ubatumirim as porções do terreno abaixo da cota de 100 metros de altitude, ou seja, fora 
dos limites do parque, têm mudado de vocação rapidamente. São áreas que estão deixando de 
serem utilizadas para a agricultura e transformando-se em chácaras de final de semana e 
segundas residências, transformando as paisagens das baixadas, com a substituição da 
vegetação original e das roças e plantações perenes (bananas) por esses novos usos turísticos. 
O caiçara, mais uma vez, está perdendo o seu território nas áreas da planície costeira contígua 
à praia, para o turismo das chácaras de final de semana, com isso ele começa a subir as 
encostas da Serra, entrando em choque de interesses com os da conservação do Parque 
Estadual – Núcleo Picinguaba. 
Diante do quadro de conflitos entre comunidades e agentes ambientais, é possível pensar num 
macrozoneamento envolvendo todo o entorno do parque, que permita a instalação de sistemas 
agroflorestais. Deste modo a comunidade poderia encontrar áreas para o plantio, sem se 
chocar com os agentes ambientais e a conservação do parque poderia ser aumentada, pois 
esses sistemas funcionariam como um freio às pressões de urbanização sobre o parque. 
 
4.2 A Logística da Cultura da Banana em Ubatumirim Plantio 
 
A bananicultura constitui uma especialização do bairro, em complementação às atividades de 
subsistência marcadas pelas culturas anuais, como o milho e a mandioca. Um bananal pode 
durar até vinte anos na região. As plantações de banana são intercaladas com a vegetação 
nativa, o cultivo é plantado principalmente no sopé do morro, contudo os bananais aparecem 
também na planície costeira e em posições mais cimeiras da Serra. 
Segundo dados da Cati (2000), o Sertão de Ubatumirim, embora tenha uma produção de 
banana por área muito baixa quando comparada à média do Estado de São Paulo (l0 
ton./ha/ano contra 22,50 ton./ha/ano), apresenta, pelos cultivares plantados (variedade ouro e 
prata), a vantagem de ser mais resistente à broca (moleque-da-bananeira) e ao Mal-de-
Sigatoka e a desvantagem de apresentar baixa tolerância ao Mal-do-Panamá (a “aids” da 
bananeira).Estes problemas são relativamente contornados pelo fato de que os bananais são 
conduzidos em touceira, ou seja, não é feito o desbaste, prática que poderia provocar o 
espalhamento das doenças. Ainda segundo  Cati (2000), o cultivar ouro apresenta boas 
condições ecológicas para produção em Ubatuba, quando comparado a outras regiões, por ser 
uma variedade intolerante à seca, embora apresente baixa tolerância ao Mal-do-Panamá, seja 
altamente suscetível ao Mal-de-Sigatoka e ao ataque de brocas. 
O plantio inicia-se nos meses de agosto a setembro, evitando-se os meses de baixa 
temperatura. Os bananais não são plantados em forma de monocultura, ao contrário percebe-
se um entremeado das plantações de banana com os remanescentes da floresta.  
A Banana-Ouro predomina dentre os demais cultivares, por se adequar melhor à mata, e 
possuir maior aceitação no mercado local, em seguida estão a Banana-Prata, Banana-Nanicão, 
Banana-da-Terra e muito pouco a Banana-Maçã. 
Segundo a Cati (2000) a cultura da banana, se conduzida com um bom manejo da cobertura 
vegetal intercalar, através do estabelecimento de práticas de cultivos ligados a agrofloresta, é 
uma atividade agrícola protetora do solo e devido às condições propícias pode ser conduzida 
em Ubatuba de forma orgânica, com uma utilização mínima de insumos e sem a utilização de 
produtos tóxicos ao homem e ao ambiente. 
Do ponto de vista técnico um sistema agroflorestal é uma tentativa de imitar a natureza 
adicionando-lhe espécies de uso econômico importante para as comunidades. Junk (1995) 
define um sistema agroflorestal como “um sistema de comunidades vegetais anuais e 
juntamente com plantas perenes de valor econômico, para garantir uma cobertura permanente 
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do solo, visando reduzir as perdas de nutrientes pela chuva e erosão eólica” (Junk, op. Cit. P 
58). Ainda segundo esse autor, estes sistemas apresentam resultados muito promissores, 
porque correspondem também às exigências ecológicas e às exigências dos pequenos 
produtores, contribuindo para a fixação de população em áreas rurais, por providenciar muitos 
empregos. 
Nesse sentido, os sistemas agroflorestais são alternativas de usos da terra que se apóiam numa 
forte integração entre as condições naturais e as demandas sociais, conciliando árvores e/ou 
arbustos nas atividades agrícolas e pecuárias, de uma forma simultânea e seqüencial, visando 
assegurar uma produção global maior e sustentável em longo prazo. Dubois (1996) estudando 
agroflorestas da Amazônia brasileira e peruana aponta que esse sistema agiliza a regeneração 
florestal e melhora as condições ecológicas locais.  
 
4.2.1 Manejo 
 
Os bananais em Ubatumirim possuem características de agrofloresta, no passado era costume 
derrubar a mata para o plantio das mudas, atualmente os agricultores mantém algumas 
espécies do extrato herbáceo da floresta (sistema de bate-jangada), juntamente com algumas 
outras de maior valor econômico ou que são proibidas de corte, como o palmito Jussara 
(Euterpes edulis), a embaúva, a candiúba dentre outras, que protegem o solo e aumentam o 
aporte de matéria orgânica. Além disso, após a colheita do cacho de banana, o pseudocaule da 
bananeira é cortado, permanecendo no local, participando, assim, do fornecimento de matéria 
orgânica ao solo. 
A muda é plantada em uma área que foi anteriormente limpa, como descrito no parágrafo 
acima, faz-se uma cova e planta-se a muda. 
Normalmente, o primeiro desbaste, que irá eleger a planta mãe, é realizado quando os brotos 
atingem aproximadamente 60 cm de altura. O número de desbastes varia de forma a controlar 
a época de produção. A prática do desbaste não é feita  em Ubatumirim, sendo adotado o 
manejo das touceiras bem como o fato dos bananais estarem entremeados à floresta, não 
configurando a paisagem em monocultura, conseqüentemente atenuam a proliferação de 
pragas e epidemias.  
Aproximadamente seis meses depois do plantio da muda, quando o mato cresce apenas a 
vegetação é roçada novamente, não sendo efetuada a limpeza total da área, permanecendo 
sempre um sub-bosque de plantas herbáceas e algumas arbustivas. Não há na maioria dos 
bananais, espécies arbóreas plantadas ou com ocorrência natural em grandes proporções ao 
bananal, que poderiam ter um melhor aproveitamento econômico. As árvores nativas existem 
na borda dos bananais, entremeadas aos pés de banana e algumas dispersas no seu interior.   
O manejo dos agricultores locais dispensa o uso de quaisquer defensivos agrícolas nas 
plantações de banana, pois eles não possuem capital, raramente têm condições de adquirirem 
insumos, como fertilizantes para a melhoria da qualidade do solo e adequada correção de PH. 
Um bananal em Ubatumirim, dura de 15 a 20 anos, uma bananeira produz em torno de 01 
cacho/ano ou 04 cachos/touceira/ano. No manejo das roças, após essa produção, os 
agricultores cortam o pseudocaule das bananeiras improdutivas e os deixam entrar em 
decomposição no solo. Dessa maneira, o manejo dos agricultores no trato dos bananais, não 
limpando o sub-bosque, deixando os pseudocaules e uma vegetação herbácea ocorrerem entre 
eles potencializa a ciclagem de nutrientes nessa cultura, de maneira que caso sejam 
interrompidas as plantações, como determina a legislação, a vegetação nativa terá maiores 
condições de se instalar devido às melhores condições do solo, agilizando o processo de 
sucessão florestal. Mas é preferível pensar na paisagem com diversos usos, ou seja, o 
entremeado de culturas anuais, perenes (bananais) e as florestas, aumentando a diversidade e a 
dinâmica no ambiente, formando os diversos ecossistemas. 
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4.2.2 Colheita e comercialização 
 
A banana está apta para a colheita quando os frutos se encontram fisiologicamente 
desenvolvidos, ou seja, quando atingem o estágio de desenvolvimento característico da 
variedade. No entanto, a banana não pode ser colhida madura, pois como fruta muito sensível 
ao transporte e por não se conservar por muito tempo, seu amadurecimento pós-colheita deve-
se processar em câmaras de climatização, onde é submetida à maturação sob controle de 
temperatura, umidade e ventilação, conseguindo-se um produto de melhor qualidade e 
uniformemente amadurecido, de maior valor comercial. 
Para determinar o ponto de colheita, deve-se levar em consideração a distância e a que 
mercado se destina a fruta. De modo geral, como um dos parâmetros que se pode para 
determinar o ponto de colheita da banana, está o grau fisiológico de maturação do fruto, que 
se baseia na sua aparência visual (magro; 3/4 magro; 3/4 normal; 3/4 gordo e gordo) ou no 
diâmetro da fruta, onde se mede o diâmetro do dedo central da segunda mão (penca). Assim 
temos: magro = 30 mm; 3/4 magro = 32 mm; 3/4 normal = 34 mm; 3/4 gordo = 36 mm e 
gordo = 38 mm. 
Os frutos devem ser colhidos ainda verdes, porém já desenvolvidos (“granados”) e as 
“quinas” longitudinais pouco salientes (3/4 gordo). Para o mercado externo, prefere-se colher 
frutos um pouco mais “magros” que para o mercado interno. 
Na colheita deve-se ter muito cuidado, no sentido de evitar bater os frutos, não permitir sua 
exposição prolongada ao sol, etc., desde a colheita do cacho, seu transporte e o manuseio no 
“packing house”, no qual é feita a lavagem e seleção de frutos. 
Em Ubatumirim, o corte do cacho é realizado segundo a aparência visual do fruto, ainda 
verde. Na colheita os cachos são transportados nas costas do agricultor e o seu transporte é 
feito sem maiores cuidados, como acontece com a Banana-Ouro, uma pessoa carrega em 
média seis cachos, no caso da Banana-Nanica uma pessoa carrega dois cachos no máximo. A 
colheita é feita às segundas-feiras, os cachos são deixados na beira da estrada apoiados num 
plástico, em seguida são cobertos para maturação. Às quartas-feiras, o agricultor abre o 
plástico, coloca os cachos em caixas de madeira e os deixa no mesmo local, sem cobrir 
novamente, até a sexta-feira, quando um caminhão da prefeitura passa para carregar as caixas 
e levá-las para a feira, em Ubatuba, no qual cada produtor possui uma área de mais ou menos 
4 m², para a sua banca. As caixas são carregadas e amontoadas na carreta, aquelas com os 
cachos mais vistosos são colocadas por último, percebe-se facilmente que o desperdício é 
muito grande no transporte até à cidade, também porque as estradas são muito ruins até a 
rodovia.  
Toda a produção de Ubatumirim destina-se ao mercado local, o manejo da colheita e do 
transporte comprometem a qualidade do produto, tornando-o pouco atraente para outros 
mercados e reduzindo seu preço de venda ao agricultor. Onde estão os resultados da pesquisa, 
o que você colocou acima parece-me mais os resultados da pesquisa bibliográfica. 
 
Conclusão 
 
O Brasil possui um grande potencial de produção e comercialização de bananas. Para que este 
potencial se torne promissor, é necessário implementar programas bem definidos, 
principalmente com respeito à manipulação do produto na fase pós-colheita. Desta forma, 
torna-se viável estender a faixa de comercialização de produtos de primeira classe para o 
consumidor, do mercado interno e externo, cada vez mais exigente quanto à qualidade do 
produto. 
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A logística da cultura da banana em Ubatumirim é comprometida, pelo manejo precário da 
colheita, da pós-colheita e pela má conservação das estradas, o que dificulta o transporte. 
Estes fatores implicam na qualidade do produto e no baixo preço de venda. 
Com a implementação do sistema agroflorestal a qualidade do produto poderia ser melhorada 
e um manejo adequado nas etapas da colheita e da pós-colheita evitaria o grande desperdício 
do produto em torno de 40 a 60 por cento da produção. 
No momento da colheita nem sempre são observados os cuidados mínimos que podem evitar 
danos aos frutos, como a utilização de um travesseiro de espuma ou “cuna”, colocado no 
ombro do agricultor, para o transporte do cacho. 
Em Ubatumirim os cultivos não contam com um galpão de embalagem, os cachos de bananas 
são deixados na estrada principal, o ideal seria transportá-los para um local adequado onde 
seriam despencados. Neste local, constaria no mínimo uma palhoça com chão coberto por 
folhas de bananeira, onde os cachos deveriam ser apoiados e não amontoados, a fim de evitar 
o atrito entre os frutos.  
Seria possível amenizar os danos à qualidade do produto devido ao acesso ruim, contribuindo 
para o desperdício, uma padronização no processo de embalagem em caixas de papelão ou 
madeira. As caixas de madeira devem conter frestas ou furos nas laterais e no fundo, para 
permitir a perfeita circulação de ar no seu interior, quando cheias. Este tipo de caixa oferece 
uma série de vantagens, destacando-se as seguintes: resistência e facilidade de manuseio; 
possibilidade de múltiplas utilizações; proteção razoável do produto; custo relativamente 
baixo em relação ao seu uso. 
Toda a produção de banana de Ubatumirim é destinada ao mercado local, seu transporte é 
ineficiente e inadequado, agravado pelas más condições de acesso, o que responde por perdas 
substanciais na fase de comercialização. No transporte racional das bananas, ou seja, 
embaladas em caixas, não haverá perda de frutas se elas estiverem bem acondicionadas nas 
caixas. Pode-se inferir que as condições em que é feito o transporte do produto, da 
propriedade para o mercado consumidor, estão associadas ao nível tecnológico da produção e 
à exigência do mercado consumidor. De modo geral, quando o cultivo geral da banana atinge 
melhor nível de produtividade e qualidade, o transporte passa a ser feito de maneira adequada, 
com vistas à preservação dessa qualidade e à consecução de preços compensadores. 
A comercialização, como etapa do sistema produtivo, deve ser compensadora, para que haja 
estímulo, satisfação e retroalimentação do sistema. Seus principais componentes são a 
estrutura, os agentes e o fluxo de comercialização e preços, que devem estar bem 
sincronizados para que sejam eficientes e eficazes. A estrutura de comercialização da banana 
produzida em Ubatumirim consiste, em sua totalidade, na participação direta do produtor e do 
comprador. 
A formação do preço depende da procura, da qualidade e da quantidade ofertada. Em 
Ubatumirim a qualidade da banana deixa muito a desejar, pelo que foi exposto nos parágrafos 
anteriores, o que contribui para que o preço, especialmente no nível do produtor, seja baixo. A 
demanda fica limitada pela falta de estímulo de preços ao produtor, principalmente em virtude 
do baixo poder aquisitivo da maioria da população do município. 
No sentido de amenizar o conflito entre a comunidade e o parque, uma alternativa seria 
delimitar áreas isoladas destinadas ao plantio da banana, de maneira que as mesmas propiciem 
a contenção da urbanização crescente.  
O Parque Estadual da Serra do Mar, por ser uma APP (Área de Preservação Permanente), 
permite somente o uso indireto, deste modo, as limitações quanto ao meio físico são mais 
severas. Portanto, com a acelerada descaracterização do bairro devido à mudança da função 
agrícola para a turística, é urgente uma revisão do modelo do parque, no sentido de conciliar o 
uso dos recursos naturais por moradores locais, com acompanhamento técnico, avaliando os 
resultados para os objetivos do parque, ou seja, de conservação dos ambientes e para os 
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agricultores com o incremento de suas rendas, como seria em uma unidade de conservação de 
uso sustentável, fazendo uso de reservas extrativistas em áreas de proteção ambiental (APA). 
Outra alternativa para incentivar a conservação do meio ambiente pela comunidade e a função 
agrícola do bairro seria implementar uma atividade relacionada ao agroturismo ou turismo 
rural, promovendo o conhecimento da biodiversidade da mata através do cultivo da banana. A 
modalidade do agroturismo tem por finalidade mostrar e explicar ao turista todo o processo de 
produção de uma fazenda ou propriedade rural, somando às atividades convencionais outras 
atividades que podem ser a hospedagem dos visitantes, venda de produtos derivados da 
banana e de outras culturas como a mandioca, da qual a farinha é um dos produtos 
tradicionais, oferecer refeições de pratos típicos da região, trilhas e passeios nas cachoeiras, 
observação da fauna e da flora monitoradas por um guia capacitado, dentre outros belíssimos 
atrativos deste sertão. O turismo rural resgata e utiliza antigas tradições culturais através das 
atividades do cotidiano rural, tais como: hortas naturais (sem agrotóxicos), cavalgadas, 
gastronomia regional, manifestações culturais, etc.  
Um bom planejamento turístico, além de resgatar o conhecimento das comunidades locais, 
que está se perdendo com o passar das gerações, preservar a cultura e o ambiente natural, 
promoveriam a melhoria da qualidade de vida e o crescimento econômico de maneira 
sustentável, além de retardar ou até mesmo inibir a especulação imobiliária.  
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