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3. 

INTROOUCÃO 

l. Escolha do tema 

Procuramos nesta dissertação de mestrado apresentar um trabalho 
de geografia econômic,a, cujo tema é a banê'.nicultura no litoral 
paulista. 

A opção por este tema prende-se a várias razões, ressaltando-se, 
em primeiro lugar, a inexistência de um trabalho de nível teóri
co a.ue procurasse definir as diretrizes de um estudo em geoqra - . 
fia econômica. Há, na verdade, excelentes pesauisa.s nesta área, 
mas sem esta preocupação. A crise que a bananicultura paulista 
sofre no momento é outra razão. Ao lado destas, a proximidade da 
região produtora ao maior centro consumidor, e o empenho de õr
gãos estaduais em desenvolver o Litoral Paulista. Embora o Gover 
no Estadual tenha planos especiais de desenvolvimento para a re
gião, a área ocupada pela ba.nanicultura exige conhecimento pro
fundo e análise criteriosa. por uma ecruipe de nesauisadores para 
o real desenvolvimento desta. A produção econômica crescente,me~ 
mo com novas técnicas e com o objetivo primordial de exportação 
não traz, por si só, o desenvolvimento para a região. Daí a esco 
lha do tema. 

• Dentro deste tema duas preocúPações tomar~m nossa atenção: a fun 
damentação teórica de um trabalho em ge09rafia econômica, e a 

adequação desta di.ssertação dentro da orientaçã.o desenvolvida 
nesta fundamentação teórica. 

2. Definição do problema. 

A bananicultura paulista situa-se na agricultura estadual como 
produto intennediãrio aua.nto a tecnificação. Observamos que , 
quando os produtos agrícolas são destinados à industrialização , 
suas culturas são feita~ com tecnologia moderna. o mercado exter 
no é taJ!lbém causa de incorporação de tecnologia na. lavoura, mas 
não com tanta ênfase quél.nto a industrializacão. A bananicultura 
tem uma participação diminuta tanto na. industrialização quanto 
no merc.ado externo. Mes:rno com o mercado interno crescente, a ba
nana encontra oferta e demanda oscilantes, ~uito embor~ permane
ça a fruta de menor preço durante 11 meses do ano, no quadro ge
ral das frutas in natura. O atraso cultural, o estado de auase 
marginalidade do homem do bananal é taJ!lhérn parte do problerna,me~ 
mo nas áreas onde a bananicultura incorporou padrão internacio
nal de cultivo, com destino à exportação. O problema da banani -
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cultura não é portanto tão si~ples, não é meramente econômico , 
embora tenha a! suas raízes, e seja o nroblerna econômico parte 
do problel'la ~ocial da região. 

3. Objetivo <lo estudo 

Nosso intuito é de estudar a bananicultura corno terna de geogra 
fia econômica. na! a análise econômica da cultura da banana ser 
o núcleo desta dissertação, núcleo este nu.,. ter:i co:rno sentid.o de 
abordagem a visão geográfica. Tivemos, em todo o trabalho, a 
preocupação de não abandona.r esta visão geográfica. Mesmo na ten 
tativa do emprego de técnicas ouantitativas ~odernas, tivemos o 
cuidado de nos servir dos resultados destas aentro de nosso pri
meiro objetivo: u.~ estudo de geografia. 

Para a compreensão da análise econômica nentro do cu~ho marcaca
mente geográfico, preocupamo-nos em distinguir na geografia eco
nômica duas posições marcantes, conforme veremos a seguir. Opta
IT\OS por uma delas por razões oue justificareJl'los. Procuramos en
tão mostrar como a cultura. da banana é responsável por uma pais~ 
qem criada no Litoral Paulista, paisagem esta caracterizada por 
urn índice múltiplo de variáveis, onde a própria economia da bana 
na é responsável por grande parte desta Paisagem, compreendida 
como um todo sob o tríplice aspecto : físico, biológico e humano. 

Até a.ue ponto a bananicultura caracteriza e é responsável pela 
paisagem por ela criada no litoral? Pode a crise ciclica da ba
nana ser resolvida anenas pela economia? Col'\o pode a região des 
ta fruta alcançar maior participação na economia nacional, garan 
tindo ao homem maior integração no sisteina capita lista na.cional, 
abandonando sua posição de ouase marginalidade? Tais o.uestões 
entraraJl'I em nosso objetivo, ao tomarmos a bananicultura corno te
ma de estudo. Vejamos agora como delineamos nosso trabalho den
tro deste enfoque geográfico aliado a UJ'\a anÃlise P-conômica. 

4. Metodologia e técnicas de pesquisa 

Procuramos aoui fixar o limite deste estudo, isto é, fixar nosso 
objetivo dentro da geografia econômica. Daí nos·sél. incursão nesta 
parte teórica. 

Geografia e Geografia Econômica 

O contato co~ a ciência geográfica nestes três anos de cursos, .. 
sel'linários, colóauios, leituras, nes~uisas e excursões, em n!vel 
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de pós-graduação, levou-nos a urna oreocupacao com a parte teóri~· 

ca da geografia como ciência. Neste qentido visamos elaborar uma 
discussão a.e um. modelo de geografia econômica. 

Dentro dos objetivos desta dissertacão, nropomo-nos a focalizar 
a geografia econômica como ramo da· geofrafia humana. 

! evidente aue, enouanto ciência, a geografia. é urna só. A divi -
são em partes e o eMprego de qualificativo~ é antes de tudo de 
função acadêmica, mais especificamente, de função didática. nao 
nos esqueçamos da adrnoestacão do Prof. Libault (1971, pág.2) (*) 

citando ~.,ax Serre: "Este apetite de qualificativos (aplicada, a
tiva .••• ) mal disfarça a incapacidade de fi'1zer Geografia." 

Procuramos deixar claro um rruadro d.e referência. oue nos guiará 
na pesouisa de campo e de laboratório.Cientes de que"Toda defini 

ção é votada ao fracasso, pois a ciência está para se construir" 
como afirma o Prof. Paul Clava! (1972, pág. 101), não pretende -
mos aue este oua.dro de referência teórico seia imutável ou um mo - . -
de lo permanente: Trata-se somente de peauené!. contribuição sobre 
o levantaMento bibliográfico referente a.o ti:;ma, e W"l.a tentativa 

de delimitar os passos e objetivos do trabalho, aue seguirá méto 
dos e técnicas fixados nesta primeira Parte. 

Pretendemos então delinear a pescruisa ne~ta introdução. Assim, 
ein se tratando de um trabalho de geografia econômica, auais se
rão os objetivos necessarinmente abrangidos _ pela pesquisa? Sa
bemos que o tríplice enfoaue - físico, riológico e humano - é 
indispensável em ~ualquer trabalho geográfico; mas, na abordagem 
destes aspectos há, para cada subdivisão da geogr~fiA uma ênfase 
especial, conforme sejam suas disciplinas, ~eus ra~os de saber 
ou SUf'- ciência. A.ssiJn, todo traba.lho de geografia econômica tem 
necessariamente uma relação estreita com a economia.. Se o produ
to econômico estudado for agrícola, haverá estreita. relação com 
a economia agrícola, a sociologia rural e a agronomia. O habitat 
rura.l deve ser priori ta.riamente estudado em funcão do 
entendimento do todo constituído pelos enfooues acimn 

perfeito 
citados. 

Neste sentido é aue visamos c1eterminar o au~.dro de referência oa 

ra a nossa dissertação. 

! sabido oue teoria e pesauisa de campo estão em relação de in
terdependência. 1'Urna ciência existe duplamente. Ela é inicialmen 
te um corpo de conhecimentos constituído, organizado, torna.do 

As referências bibliog,âficas estão colocada.s no final de cad~ 
capitulo. A bibliografia citada encontra-se detalhada no - fim 
deste trabalho. 
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coerente pelo esforço dos Pesouisadores ~ .;."Ela i, em seguida,a~ 

piração, projeto, curiosidade voltada para o futuro, para o inde 
terminado, para o desconhecido'' , conforme observa Clava!, (1972 
pág. 106). 

t este campo de conhecimento já ac~ito, esta teoria já confirma
da aue formulam as pesauisas, teóricas é as de camno, oue , por 
sua vez, enriauecerão e~te corpo de conhecimento. Temos o fluxo 
permanente: da teoria para pescruisa emn!ric~, através de método 
e técnicas, e o retorno da pesauisa empírica para a teoria oue 
se forma.liza como ciência. 

"Todo cientista aplica cotirlianamente o oue apreende, e o apreen 
de aplicanco, tanto isto é verdadeiro aue a Pretensa aplicação 
não é outra coisa senão a pesoui~a permanente", conforme o pens~ 
mente do Prof. Pierre George (1961, pág. 343). Dentro· desta com
preensão de interdependência entre pesouisa e teoria, cruais os 
passos obrigatórios para um trabalho de geografia econômica ? 

Quais os métodos, as técnicas de ê.mbito geral, e algumas mais 
restritas, do tema ·pronosto? ~o oue no~ propomos a ver a se
guir. 

A Geografia tem sido definida como o estudo da diferenciação re
gional da superfície da terra ; como a análise das influências e 

das interações aue se estabeleceM entre o hoMeM e o meio; e, co
rno a ciência da paisag~rn, segundo estudo do Prof. Clava! (1972, 

pág. 101). Dentro de cada uma destas rlefiriicões há sern:rire impl!·· 
cito o tríplice aspecto da geografia ao estudar a diferenciação 
da superf!cie da terra, as influências e interações entre o ho -
mern e o meio, e os elementos constitutivos da. paisagem. Meio fI-· 
sico, biológico e humano são inerentes a. todo estudo geográfico. 
A especialização das pesouisas em geografie desdobrou esta ciên
cia em subdivisões, destacando-~e primeiramente a geografia f!si 
ca e a geografia humana. Esta última tem na geografia econômica 
uma subdivisão importante, por seu nÚITlero de disciplinas depen -

dentes. 

' A geografia econô~ica é a disciplina aue tero como objetivo de 
estudo o campo de incidência destas duas ciências; geografia e 
economia, isto é, o estudo geográfico da produção, circulação e 
conswno de }:\ens e serviços. A geoqrafia dá ânfase nas i•semelhan
ças e dif erençP. s de região para região, peali.enas .e grandes re· .. 
giões, e na.s relações*ntre estas", como observa Thoman (19€8, 
pág. 123). Z\. econom!a de ~taca seu interesse n? produção, distri
buição, troca e consumo de bens e ~erviços. Como ainda friza o 
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mesmo autor, a oreocupé\ção da geografia é a "localização da ati
vidade econômica, em termos teóricos e práticos." (ibidem, oãg. 

123). Assire, o espectro da totalidaee de interrelações na geogr~ 
fia econômica, como na geografia, pode ser horizontal (envolven-· 
do diferentes áreas ou aiferentes pontos dentro de UJTl.a determin~ 
da região), vertical (envolvendo uma morfologia de aspectos natu 
rais e culturais numa determinada regi~o da ~unerf !cie da terra) 
ou ambos: horizontal e vertical. Os trabalhos atuais rledicam-se 
mais ã. horizont<.1.lidac1e da pesnui~a, segundo o Prof. Thoman. Te
mos entre nói:: alguns trabalhos, tipo Monografié'.S, oue se dedicam 
mais à verticalide.de. Há entretanto, traba.lhos C"Ue abordam di ver 
sos aspectos, naturais e culturais em éreas extensas, C"Ue apre -
sentam, ell'\ si rnesmas, \ll'lla heterogeneidade de eleMentos constitu
tivos da paisa.gem, que podem ser considerados de tipo horizontal 
e vertical, na linguagem do cita.do profesi:;or. 

Para o Prof. Rudolf Ltttgens, a geografia econômica poe a ciência 
econômica ero contato com o e~pnço terre~tre: d~Í a necessidade 
reciproca de ambas as ciências - g<~ografia e economia - trabalh~ 

rem juntas. J~. na divisão da ciência geogríifica ,o ilustre prof e!!_ 
sor só admite "homogeneidade na distinçã0 metodológica de geogr~ 
fia geral e regional, estudando a primeira os fenômenos geo-eco
nômicos em todo o mundo, e a segunca, 21.s inúnierai:; relações geo -
econômicas num determinado território, delimitado jurídica ou n~ 
turallnente. Ltttgens, (1954, pág. 7). AssiITl, a geogra.fia agrária , 
a geografia industrial, geografia da circulacão são apenas ramos 
da geografia e de sua ~ivisão, e não ramos novos, mais ou menos 
independentes. Caso contrário, chegaríamos ao extremo: geografia 
das pontes, dos túneis etc. 

Me Farlane e Gullick dão destaoue ao "meio físico - forma e es ~ 

trutura da terra, condições climáticas oue nela prevalecem - e 
relações rec!procas de espaço entre as diversas regiões", defi -
nindo "ge09rafi~ econômica corno o estudo das influências exerci
das pelo meio flsico ~obre as atividades econômicas do horoem." 
(Me Farlane e Gullick 1949, pág . 13). Pounds (1955, pág. 23) de 
fine a geogrefia econômica como o estudo da. distribuição 
vidades produtivas do homem sobre a superfície da terra. 
com a preocupação do meio físico, Mê:!lther Schrnidt (1946, 

das ati 
l\inda 

nág.17) 
define com~ fir. da geografia econômica o "estudo geográfico, co~ 
forme suas ce-.usas e efeitos, do nrocesso ativo aue tem como obj~ 
to os elementos naturais C:a superfície da terra, o c:rue significa 
uma consideração geográfica do desenvolvimento econômico dos 
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bens e interrelação que existe entre oroaução, comércio e consu··· 
mo." Para esse autor, OR objetivos deste estudo geográfico . são~ 

1/ localização t.opegráf ica dos f a.tores ec0J"1Ômicos na superf !cie 
da terra ; 2/ estudo do desenvolvimento das rclac5es reciprocas, 
causais entre fatores geográfico~ fundrunenta .is (sítio, distân
cia., clima, tipo de colonização, circulação e cultura) e as in
fluências reciprocas dos centroR industriais, zonas mercantis , 
etc., sobre os bens valiosos e sobre o nrocessc econômico : 3/ 
delimitaç~o de zonas co~ características tlpicas referentes a 
economia. l-\ g~ografia da circull'\ção, é pa.ra f-chmi ... ~t 1 um ramo in-· 
dependente, tal a import~hcia do tranc;porte. 

:Klirnrn, Starkey e Hall, na linhn <~os autores já citados, definem 
a geografia econômica como sendo o "estudo da distribuiçÊÍ.o das 
atividades econômicas e suas relações com o meio físico" (1940, 

pág. 9), assinalando ser esta disciplina UJl'l instruMento oue indi 
ca o caminho para. o modo maic:; fácil e barato de utilização dos 
recursos naturais da terra. 

Chisholrn se preocupa com as ciências af in~ da geografia e da ec2 
nomia. Para. ele, a "geografia deveria saber o suf !ciente sobre 
as disciplinas irmãs para compreender ou;:indo e corno utilizar: l/ 
os fatos r;studados ~or outras disciplinas ;. 2/ as técnicas de anã 

lise por elas empregadas ; 3/ o marco conceitua! em crue estão fu~ 
darnentadas." (1969, pág. 13). ~do Prof. Chisholrn a afirmacão de 
aue a "geografia sistemática de oualauer fenômeno denende • •• no 
gue se refere aos princípios nue governam a sua distribuição, da 
ciência sistemática referente a este fenômeno (ibidem, pág. 15). 

AssilT', três questÕefl relacionadas entre si são focalizadas no es 
tudo do modelo espacial da producão de oualauer mercadoria: o 
gue se produz, o volume e o local de produção. ·O custo ótimo se
rá o menor custo em relação aos três pontos acirna. Dos autores 
citados, concluímos aue a geografia econômicA é parte da · ciência. 
geográfica, tendo seu aspecto espacial definido ~uanto a sua re
lação com a economia. Os autores anglo-~axões Anf a.tizam o cará
ter pr~grnático da gl::ogra.f ia. econôrn.ica: esta ciêncin se rela.ciona 

com produção, circulação e consUJl'lo de 1:-ens, senC'o estas três at! 
vidades o ponto de partida e referênciP na localização esracial. 

Já Pierre George (1966, ~ág. 13) destaca a geografia econômica 

como ciência essencialmente hurna.na g sociêd. T>é'ra os autores e.n
glo··saxões, o caráter peculiar da geografia econômica é a rela
ção espacial entre produção, distribuição e consumo. Por esta re 
lação espacial nao se entenda, entretanto, na acepção destes 
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autores, uma compreensão global dos elementos de ordem f!sica , 

biológica e humana. A geografia econômica destes autores é mais 

pragmática, mais estatistica, mais econÔI'l'lica oue social ou hlln"~

na. Já Hartshoene admite a geografia econômica como subdivisão 

da geografiél. humana. (1969, pág. ) • Os trahalhos de autores 

franceses já diferem sensivelmente, sendo antes de tudo grandes 
monografias, abrangendo UJ'l'I~ horizontalidade e UI'l'la verticalidade 

inexistentes quase sempre nos autores anglo-saxões. Não há méri

to ou demérito algUM nesta perspectiva; é apenas ouestão de se 

conceituar um trabalho d.e geografia econômica. ! verdade aue , 

ouando ~o lado do a~rofundarnento de wn teJT!a, podeIT1os contar com 

comparações, ou UI'l'la ~ais ampla visão deste, mêi~ rico se torna o 

trabalho, pelo conteúdo de informaçõe~ aos leitores. Assim, cita 

riamos os trabalhos dos antigos professores franceses . e de inúm~ 

ros professores do Departa:r..ento de ~eografi?, desta Uni versida -

de, como trabalhos de maior vulto, ae uma dupla característica 
vertical e horizontal, tais corno Papy (1952); ·~onbeig (1952) , 

Fra.nça (1954); A.raújo Filho (s/d); Petrone (1966); Mueller(l951) 

e outros, alguns dos auais ben recentes. Estes trabalhos, embora 

sejam estudos locais, por si inspirarem, no dizer de Vidal de la 

Blache, "no princípio de generalidade, é'.rlCTuirem um senti0o e um 

alcan<~e que ultrapassam em muito o caso particular focalizado" 

(1896, pág. 142). 

~ então dentro desta perspectiva, procur~ndo aliar a verticalid~ 

de a uma horizontalidade possivel, oue procuramos enauadrar nos
so estudo. Embora o objeto de pesquisa seja um produto agrícola, 

deixaremos de lado o enfOC!ue da geogr~fia agrária, ou ~elhor, a 

eie nos referiremós somente oua.ndo a visão geogr~. fica exigir de 

nossa an~. lise econômica esta relacão espacial. 1\ssim, o habitat 

rural não será nossa preocupação prirnorõ.ial. Parece um paradoxo: 
tratar de geoqrafia sem se relacionar ao hebitat. Explicarno-nos: 

didaticamente é ~ue abstrainos est? separação, inexistente na 

realidade. Aliás Faucher (1949) ; P1fgliorini (1950); Otreinba 

(1955); Rockefort (1964) 1 Derruau (1967); Meynier (1958);Cholley 

(1946 e 1948); Lefevre(l934) ; e, entre nós, ~Taibc:.l (1958) · e 

Valverde (1964 e 1964 a) mostraraITl a :tnterdenendênciet dos vários 

aspectos da p~isagel'l, ao tratarem da. geoqrafia. agrária. 

Técnicas de pesquisa 

Dentro desta visão geoqráf ica faremos nossa análise econômica da 

bananicultura utilizando as seguintes técnicas. Uma vez exigido 
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pelo Orientaclor o leva.ntamento bibliográfico das obras referen
tes ao tema, e, baseado~ em leituras e õ.iscm:;sõe.s, procuranos de 
linear o trabalho.para a pesquisa de caI"'l~o. Fsta exigiu o empre
go de uma série de dados estatísticos, já coletados anteriormen
te. r divergência entre estes dedosf alguns da mesma fonte ofi
cia.l seja na unidade de Medida, seja no número absoluto ou per -
centagem - levou-nos a. verificação comparativa e eventuéll coleta 
direta. De posse destes dados, e aceitando-os com certa reserva, 
partimos para a conpreensão e explicaç~o destes no campo. Daí o 
uso de entrevistas, algurnc:-s informais, outral"i com roteiro. :i:>ref~ 

rimos a técnica de entrevistas, poi~ nossos nrineiros contatos 
no campo, em fins de 1972, confirmaram nossa dúvida sobre a res
posta objstiva oor parte dos entrevistados por auestionários. 
Pesouisa anterior de oue narticipamos (Blay, 1975) eM 1969 eM mu 
nic!pio do Vale do Ribeira, nos mostrou a reserva, discreção . e 
desconfiança dos entrevistados, sobretudo ouando o pesquisador 
tem papel para anotações, MesMo não sendo ouestionário. Assim, 
optamos pela entrevista com gerentes de coopera ti vns, com gran·· 
des, Médios e pequenos produtor~s, com exportaaores, com agrôno
mos, com empregados no bananal e com proprietários ae indústrias 
de banana. 

?-To que se refere a pesauisa d1~ campo, vist t~_I!\05 bananais no li to 

ral todo, dividindo nossa nesouisa e:rn três Ptapa.~: baixada. san -
tista, litoral norte e litoral sul, comoreendendo este o Vale do 

. . 

Ribeira. Em nossas visitas fomos acompanhados, ora por pessoa.l 

de cooperativa, ora por agrônomo, proprietário, e muitas vezes 
sozinho. o contato com o hornern do cananal na presença do proprie 
tário aurnenta em muito o viez de suas respostas. Procuramos vi-.. 
ver a observação participante, sobretudo no lit0ral sul, onde a 
bananicultura se desenvolve mais, e onde fomos inúmeras vezes , 
ficando uma semana em cada viagem. Esta observação participante 
é fator fundamental na pesquisa de campo, tendo por objetivo co
lher informações dentro do enfooue proposto, procurando determi
nar hipóteses para a explicação do problema estudado. 

Terminada a parte de campo, partiI"l.o~ pa.ra as at:l.vidades de gabi
nete. 1\.<iui de mui ta valia foraIT\ ac::; lei turé'l.s exigidas pelo Orien
tador e os estágios feitos be~ como os inÚMeros cursos, seja de 
complementação seja extra-departamenta.is. Pa.rtimo~ então pare. a 
interpretação dos dado~ colhidos à luz dos objetivos propostos 
inicialmente. Con.tamos também com o u:;;o do ~erviço de Proces
samento de Dados da FEJ\./USP para a técnica. es t.at{c;tica de análi-
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se de regressão. Frizamos aaui oue, mesmo com tais recursos, são 
exclusivéUl"ente nosR~s ~s falh~s encontrada~ neste trabalho. 

Concluindo esta parte introdutória observa.mos ~ 

1/ ~.s fontes consultadas não esgota.Jn o Materj_f'll já publicado so
bre o teMa, sobretudo ern língua inglesn e francesa. Um aprofund!. 
mente desta consulta provavelrnente conf iri:nari?. parte d.e nosso 
trabalho, detalhando este ou aouele ponto apenas esboçado. 

2/ Dos trab~lhos consultados pode~os distinguir duas perspecti -
vas (!Uanto ao método de geogre.fia econômica. Uroe, roais conhecida 
e seguida em nosso meio, que chamaríamos de persnectiva da geo -
grafia francesa, para a qual a geografia econômica i essencial
mente um rani.o da. geografia humana, daí sua característica de 
ciência social. Outra, mais praqrnáticê, a anglo-saxônica procura 
deterrnin.ar causas explicativas parêl. o fenôrn.eno estudado, dentro 
de wn conjunto de variáveis que não privilegia esta interação.~-!!! 
bas são estudos cient!ficos, apenas ti. postura ir-:i cial em se enf2 
car seus respectivos campos de pesaui~n é oue mostra esta dife -
rença. Ambas se servei:n de técnicas auantitativas, embora a segu!!. 
da. dê mais realce 21 estas. ~ cornoreensível esta ênfa.se pela aua!!. 
tificação nos estudos geográficos anglo·-saxônicos, sendo mesmo 
historicamente explicável. O aue não se pode afirmar é aue a 
orientação de origem francesa não tenha esta preocupação.Libault 
e Sylvie Rampert são testemunhas e loquentes. 

- · 

3/ A ~cografia Econômica terá, conforIT\e o problema estudado, uma 
tendência a se especializar, seja em Geografia Industrial, seja 
ern Geografia J\grária. No nosso caso, ao estudarmos um produto de 
origem agrícola, é claro aue devemos. nos ater dentro do IT\étodo 

da Geografia l\grária. Asi:;irn, todo trabalho de Geografia. Econômi
ca terá, conforme o problema focalize.do, a se ater ao método da 
Geoqrafia Industrial · ou ao da Geoqrafié'. Agrária. Esta limitação 
se prende não só ao fato de o problema ocorrer no campo ou na re 
gião urbano-industrial, 111as sobretudo na teia de relações da! 
decorrentes. A com~lexidade metodológica deve_ ser levada em con
sideração, ao se delinear um. trabalh{"') de Geografia r.grárié' ou de 
Geografia Industrial, ligados a importanteR aspectos econômicos 
do terna em c;ruestão • .r..ssim, todo trabalho de Geografia Agrária ou 
de Geoçrafia Industrial, é um trabalho de ~eografi?. Econômica , 
ou seja, aquelas discir>linas são subdivisões desté'. última, pelo 
critério do objeto de pesauisa e do método. r claro, como já 
afirmamos e..cir.ia, oue o objeto nesquisad.o determina. aual o I!létodo 
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a seguir dentro ãe um estudo geográfico Aspecifico, mas i!!to não 
(!Uer dizer aue não possa. hélver uma incursão em outro rc:i.mo da geg_ 
grafia. l\ssi~, ao estudarmos, por exemplo, os proble!T'as vincula
dos a wn tipo de cultura, serernos levados ao meio urbano e mesmo 
ao comércio exterior para explicarmo~ ~ sua. comercialização, sem 
que com esta incursão tenhamos a ver algu~~ coisa com o método 
da Geografia Urbana ou Industrial. 

4/ Todo trabalho de Geografia Econômica se !"'rende necessaria-
mente à Geografia ~grária, ou Industrial, Urbana nu outro ramo , 
conforme o problema enfocado ~e localizar neste ou naouele cam
po. Apenas pare os tr~_balhos de cunho mai~ econômico f!Ue geográ
fico, como os da li.nha a.nglo-Gél_xônicê'I, é c:rue a análise econômica 
domina todo o enfoque da resa,uisa, relegando a segundo plano a 
perspectiva geográfica. Os élUto:r.es citados nesté' primeira parte 
nos comprovam esta afirmação. Me Carthv e Lindberg (1970) desta
cam também esta possibilidade de desvincular o tríplice enfoque 
geográfico - a,uadro físico, elementos QG ordem biológica e ele-

' 
mento humano, - da análise econômica. Estn domina toda a pesgui-
s~, com uso intensivo da estatística. Há, na verdade, eleroentos 
outros que não os especificamente econômicos, ~as estes se pren
dem exclusivamente à análise econômica e não a uma visão geográ

fica. 

5/ Teríamos assim dois delineanentos para \JlTI_ estudo de Geografia 
Econômica. O primeiro, seguindo urna visão geográfica ampla; o S_!! 

gundo, destacando a análise econômica distribuída espacialrnente. 
No primeiro, teríamos as relações hornero··:naisa.gem,e ,no segundo, a 
produção e coroercialização como núcleos da pesouisa. ! justific~ 

do o uso intensivo de técnicas estatísticas no segundo, pois a 
análise econômica determina o trabalho. Aoui -as considerações s2 
bre a organização social, a estrutura_ agrária não entram na cogi 
tação do pesauisador. Este, ouando a ela~ se refere, nao se pre2 
cupa em explicá-las ou delas tirar algumas variáveis explicati -
vas para sua análise. Já no segundo modelo, a análise econômica 
é um meio, um recurso para a compreensao do todo, todo este que 

abrange o triplice aspecto geográfico já descrito. 

Como delinear então nosso modelo de trabalho sobre a bananicultu 
ra no litoral? Optamos pelo primeiro modelo, por ser mais expl! 
cativo, por não se ater à análise econômica, tornando esta apenas 
como etapa do trabalho. Do segundo tiramos algumas vantagens, c2 
mo o emprego de técnicas rruantitativas modernas. Cremos oue ou
tras pesquisas teóricas poderão superar esta, oue tem por objet! 
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vo tentar levantar o problema para discussão. 

6/ Nossa pesauisa sobre a bananicultura deverá então seguir a m~ 
todologia de enfocar o assunto como uma atividade cujos elemen

tos ou componentes nela envolvidos estão direta ou indiretamente 
relacionados n\ll'l.a. teia causal, de modo (TUe cada componente se r~ 
laciona com \lI'CI ou mais, de maneira mais ou menos estável. Consi
deramos a bananicultura corno um sistema onde a região, o homem e 
a produção se relacionam estreita e permanente~ente. Outros com
ponentes pocern ser relativamente si~ples e estáveis, ou comple
xos e mutáveis, alguns aleatórios. Podem varié'.r em a'l'.')enas uma 
propriedade ou assumir vários estados. As inter-relações entre 
si podem ser unidirecionais ou Mútuas, lineares ou intermitentes, 
variando em intensidade causal. o importante é consioerar o todo, 
o sistema, não perdendo a visão geográfica. 

J .. ssim está delineado nosso trabalhog 
a) nível teórico: es~uerna teórico de referênci~ : 

b) nível empírico: compilação e coleta de dados 
processamento e análise; 

c) conclusão~ síntese. 
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CAP!TOLO ·1 ~ Importância dâ banana como · produtC'I tropical de · ·e!J>p:ç:
tação e de consumo interno 

O Bra~ i.l é o Maior produtor e con~UMidor mundial de ba 
nana. Não figura mais entre os gr~ndes exportadores desta fruta. · Em 

1970 rara o total ~undial de exnortações de 5.700.000 toneladas, o 
Brasil exportou apenas 150.000 toneladas , o oue equivale a 2,0, ·do 

·' comércio internacional. 
A. tropicalidade de nosso clima garante à bananeira con 

dições favoráveis e excepcionais. A ~rodu~ão e o consumo nacionais 
tein aWT\entado constantemente. Ern 1957, segundo estudo do Prof •. l\ra~ 
jo Filho (1957, pág. 27) o conswrio médio anual por pessoa era de 
3,5 cachos. Em 1970, tal consumo alcançou a cifra de 4,83 cachos, e 
em 1973 foi de 4 , 0 cachos. ~egundo dados do IBGE, em 1973, a produ
ção nacional foi de 356.400.000 cachos, surgindo como maiores prOd~ 
tores: 

71.800.000 cachos 
Paulo 33.957.000 l l 

o de Janeiro 32.495.000 lt 

ernambuco 27.813.000 " 
.inas Gerais 27.740.000 li 

sp!rito fanto 27 . 392.000 H 

24.432.000 " 
~.Catarina 16.804.000 li 

R.Grande do f.ul 14.372.000 li 

Fonte: 1\.nuário Estat!stico do Bra.sil, 1974 -
rnento. FIBGE, Rio 1975 pág. 189. 

Cr$ 2,lO*por cach 
3,18 li 

2,25 " 
2 : 81 li 

2 , 75 li 

2,21 n 

2,32 õl 

2,26 n 

3,09 li 

Secretaria do Planaj~ 

(*) O preço fci calculado na base dos dados da fonte citada. 

Cabe ressaltar aoui o caso da produção cearense como 
uma das mui tas ei.berrações estat!sticas do Bra.sil. Este Estado~ · não 

tem condições ecolóqicas para produzir o volume acima. Nas zonas 
agricolas mais importanteR não há esnaço agrário para tamanha prod~ 
ção f!sica de banana. Isto sem mencionar a aualidade da frut~~ . o 
seu tamanho e neso. são Paulo tem ainda contra o Ceará a melhç>r qu~ 

,. 

lidade e a totalidade da produção ext'.)ortada. o Preço por caçh~ dos . '· 
principais estados produtores rnostra a superioridade da banan~ ·pau-

lista. A produtividade é outra falha dos dados da FIBGE. A b4nana 
. ' 

atingiu no litoral paulista o maior índice de ~rodutividade na io -
nal ,~ isto aliado às técnicas aqui utilizadas na bananicult~a, além 
das condições de solo e clima favoráveis. 
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Embora a área de maior produção esteja localizada .. no.
sudeste - Rio de Janeiro, 8ão Paulo, sul do Espírito Santo, centro- · 
sul de Minas~ a banana é produzida em todo o território nacional , 
tendo também elevada produção nas _ áreas mais úmidas do Nordeste,p~~ 
ticularmente nos brejos do Se~ão e do Aqreste, como também em alqu• 
mas regiões de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

A Figura 1 - Distribuição geográfica da bananicultura . 
no Brasil-1970 - nos mostra a produção de banana no país. Nela de•• 
tacamos imediatamente o litoral paulista, a baixada fluminense, o 
litoral sul do Espírito Santo, uma área de concentração em Minas G,! 
rais, e, no Nordeste, Pernambuco e Ceará, como regiões de maior den 
sidade à.esta lavoura. uão há, entretanto, nenhuma unidade da Feder! 
ção onde não haja alguma prcpução de banana, muito embora, em alqµ
mas regiões esta ~eja cultivada da maneira mais rudimentar pos
sível, desde uma peouena cultura meramente de subsistência, até a 
peguena comercialização local. 

FIGURA 1 - DISTRIBUICÃO Gr.OGP.Ãf'ICP. DA BAN~NICULTUPA NO BRASIL - 1970 

(Fonte: ~in. Agr./ETEA) 

Banana 
e/ponto 1• 2.000 ton 
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TÓPICO 

Mal das folhas 
da seringueira 

O mal das folhas, doença causada 
pelo fungo Microciclus ulei, acabou 
.transformando-se num monstro, que 
todos temem por tradição. É como 
certas doenças humanas, a diabete, 
por exemplo, que existe há milênios. 
Contam-se pavorosas histórias a seu 
respeito. Mas a ciência evoluiu e aí 
estão os modernos medicamentos que 
permitem ao doente levar uma vida 
completamente normal. No caso do 
mal das folhas dá-se a mesma coisa. 

Os resultados das pesquisas e ex
perimentações bem-sucedidas postas 
em_ prática pela Ceplac fazem com que 
o assunto ganhe uma nova roupagem. 
0s seringalistas já estão tendo mais 
confiança nos recursos que os moder
nos defensivos podem oferecer. Aque
l'a falsa imagem de que o mal das 
tolhas iria acabar com os seringais já 
éstá desaparecendo. 
' Tudo começou com as várias ten-
tativas de plantio da seringueira na 
Amazônia, por grandes grupos estran-
~eiros, quando então apareceu a doen- it~' ' l'I\"" ' 'M\jtiiV . ;:i?'" até se chegar a um controle ótimo. 
·ça e queimou tudo. Dai para cá o mal 1 Cem por cento seria utopia mas um 
das folhas passou a ser fator limitante controle eficiente e econômico Jé ê 
i;>ara a cultura. Mas, até hoje, ninguém perfeitamente possJvel. Se coll81derar-
mediu isso. Não existem dados que mos que em 6.000 hectares temos uma « 
Jierutam com exatidão os decréscimos grande diversidade de clones que, en-
c:;le produção de borracha em função quanto um está trocando de tolhu, ,o 
do mal das folhas. outro Já acabou de trocar e o outro 

Comparando-se um seringai que ainda está-se preparando para µocar, 
recebe insumos modernos, fungicidas, veremos que é realmente difícil che-
hel'bicidas etc., com um que não rece- gar-se a resultados de controle supe-
be nada, este fatalmente entra em riores a 90o/o. 
decadência. Dai o falso conceito de o fato é que quando se iniciaram 
que se não se tratar o mal das folhas as aplicações de mancozeb, os resulta-
não se tem borracha. Na verdade, é , . dos foram satisfatórios. Com o uso do 
.muito difícil chegar-se a um dado real · ?' ·'?' benlate foram melhores ainda: Os 
de perda de produção na seringueira . • ~::~;~ anos são ecologicamente diferentes. O 
levando-se em conta vários fatores .Q~J: ·: .. ~ fato é que existem muitos fatores a 
que têm de ser considerados como . 1:k~~ serem considerados: ano muitochuvo-
condições de tempo, doenças, ervas itw < ''.' :;."' . so, características dos clones, calenqé-
daninhas etc. f;<" '~ : . rios de aplicações, o piloto, a aplicação 
1 A Ceplac é a pioneira no controle ' · · ~" em si, as condições ecológicas da apll-
quimlco do mal das folhas. Depois do · · i cação etc. Basta dizer que só nos me-
tracasso dos americanos na Amazô- Folhas bastante infectadas pelo Mt- ses de setembro a outubro do ano 
rua, tentou-se conseguir a resistência crocttus ulet. passado choveu cerca de 300 mtllme-
~as plantas através de enxertos. En- tros, coisa excepcional, tanto que a 
'ertava-se uma copa resistente em tos, o que levou, desde que os patolo- requeima, causada por fitóftora, apa-
~ima de um cavalo já enxertado num gistas estão lidando com isso, cerca de receu em dezembro, antes da época 
çlone produtivo. Em resumo, seriam uns 30 anos. programada. 
~eitos dois enxertos. Essa prática, ca- Se ela estabelece que o produtor X Para evitar esses problemas, este 

.~issima, e partindo para a planta resis- selecionado em mudas sob regime de ano fez-se a seguinte recomendação: 
f.ente, fez com que houvesse um esfria- viveiro foi o melhor, não há dúvida: três aplicações com benlate (no lnfclo 
.inento nas pesquisas do controle quí- entra em condições de campo com o da renovação foliar), na dosagem de 
mico. Sendo a seringueira uma planta helicóptero e inicia as pulverizações. 200 g/ha, em intervalos de l2 dias; a 
perene e, considerando-se que já há As primeiras aplicações foram seguir, quatro aplicações com ditane, · 
exemplos de sobra de que o fungo tem cheias de dificuldades. Usou-se o man- na base de 2 kg/ha a intervalos de 7 
.que viver, se arranjarmos uma planta cozeb e houve problemas para se che- dias e, finalmente, três aplicações de 
resistente, estaremos exercendo uma gar a uma formulação prática, viável. cercobin, na dosagem de 286 g/ha, a . 
seleção natural sobre o fungo de modo Trataram-se nesta prtmeira etapa uns intervalos de 12 dias. Contra a requei· 
·a que ele se adapte também à nova 4.000 ha de uma só vez. ma, recomenda-se uma aplicação do 
11artedade. Enquanto isso, a pesquisa e ªex- cobre sandoz na dosagem de 6,8 kgtlul 
· \ O cultivo de plantas resistentes de perimentação continuaram testando em ultra-baixo-volume porque apll-
espécies de ciclo perene, tem uma outros produtos até que se destacou o cam-se 12 Ilha. 
durabilidade relativa, cerca de 5 a 10 Benlate, como um produto competiti- Do ponto de vista do produtor, 
anos; mas isso ainda é uma interroga- vo, com uma eficiência muito boa, e esse controle é altamente econômico, 
ç~o para o agrônomo. A Ceplac anali- mais econômico. Enquanto com o considerando-se que ele paga somente 
'ºu o problema do Sul da Bahia - mancozeb são necessárias aplicações 1/3 dos tratamentos sendo 0 resto sub· 

~c~'f!llr~c~a~d~e~6~·~000~~h~a~d~e~p~l~an~t~:a~s~s~us~c~e~p~t1~-~--~s~e~m~a~n~a1~s~,~c~o~m~~o~b~e~nl~a~te~p:o:d=-e-::m:-7s:e::-:f:a:---....,~S,i,ild~t~a~d~o""~~n~e~J".l'_º';-~~n~~':!!l'l ~-nh -º~~~t~n ~· 
v:elS, as quais, na época em que toram . n • zer iipíicações quinzenais com ótimos vista cultúral, a região, que vinha so-
f)lantadas (clone FX-25) não eram sus- resultados e é multo mais factl reduzir frendo uma depressão e um desênlmo 
ceptfvets. Com isso, expllca-se perfel- os custos de uma aplicação aérea. Dei- total, com essa atitude do · góverno 
tamente a vàrtabllldade do fungo e Ja xa-se de trabalhar com um dltlocarba- sofreu uma reativação. Fol uma nova 
fóram identificadas quatro raças_ Par- · mato emulsionado em agua, óleo e tomada de posição. o simples fato de 
tlu-se então para o controle quimlco adesivo, para se trabalhar com um 0 pessoal ver o helicóptero tratando os 
átravés do uso de fungicidas_ fungicida em suspensão na agua e um seringais ja da mais motivação aos 

Para aplicar esse fungicida, surgi- menor volume por hectare. produtores. 
:rcam três opções: baixar a copa da Apesar das dificuldades, os pri- A Ceplac vem trabalhando no con-
serlngueira, arranjar maquinas poten- melros resultados foram excelentes, trole químico ao mal das folhas há 
~s para pulverizar os fungicidas do levando-se em conta que até os pilotos praticamente cinco anos. Foi esse ór-
ehão para a copa ou fazer a pulveriza- tiveram que se adaptar a um tipo de gão que deu o alerta há uns dez anos 
{!ão aérea. A solução foi ·colocar o pulverização em floresta, o que não é atrás quando a doença apareceu no 
líomem sobre a seringueira, utilizan- nada parecido com as apllcações em Sul da Bahia. Paralelamente ao traba-
(lo-se a•riões e helicópteros. Este últl- soja, arroz ou pastagens_ Para que os lho da Ceplac, hã também a iniciativa 
ino foi considerado o melhor por sua seringallstas possam contar com esse particular que, apésar de bem inten-
maior flexibilidade e mobilidade no trabalho, existe um convênio na Ce- clonada, às vezes confunde um pouco 
s~rlngal, podendo aterrissar em qual- plac, o Programa de Manutenção dos as orientações pois os experimentos 
\quer lugar. sendo portanto mais eco- Seringais, um serviço que envolve pes- não são conduzidos tecnicamente, não 
Q(lrnico. quisa, extensão, crédito e recruta- há anotações suficientes, não há repe-

. Este foi um dos melhores resulta- mento. tições. enfim. não são coligidos dados 
~os que a Ceplac apresentou em ter- Existem forrnulãrlos para a deter- concretos para o desenvolvimento da 
mos de evolução no controle ao mal mlnação dos serlngalistas interessa- pesquisa. (Informações fornecidas • 
das folhas_ Outro foi a substituição da dos e o serviço ainda é subvencionado. Sérgio M. Cardoso por Arnaldo Medel-
calda bordalesa pelos dltlocarbama- O seringalista sõ paga 1/3 da operação. ros, da Ceplac.) 
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PLANTAS TROPICAIS 

• ,.,, 

1 ao 
ao a nana 

Júl io d i Porovic1ni To rres 

A bananeira é exigente e esgotante do solo; quando suieit_a a . 
fatores desfavoráveis de terreno e de clima, pode ter sua produçao reduzida. 

Calor e umidade são fatores eco
lógicos essenciais à cultura da bana
neira. Planta de zona tropical e sub
tropical, a baixa temperatura lhe é 
prejudicial, tanto no desenvolvi
mento quanto na produção de fru
tas. As geadas queimam as folhas 
da bananeira e enegrecem seus fru
tos, não havendo, em tais condições, 
produção satisfatória. No litoral, on
de estão concentradas as maiores 
plantações de banana do Estado~ 
não são incomuns os efeitos de 
"chllling" ou "resfriamento" quan
do, em invernos rigorosos, a tempe
ratura desce abaixo de 11 o e. o 
desenvolvimento da banana "res
friada" é prejudicado debido à des
truição da amilase, pois nesse esta
do não há transformação do amido 
em açúcares. 

A bananeira pode ser cultivada 
até 1.500 metros de altitude; acima 
desse limite, toma-se improdutiva. 
O calor em demasia produz, nos 
cachos colhidos, não protegidos, 
queimaduras, enquanto aguardam 
transporte para os mercados consu
midores. As grandes estiagens po
dem provocar a obstrução floral, 
havendo, por isso fraco desenvolvi· 
mento da inflorescência; o resultado 
é um cacho retorcido, de entrenós 
curtos, sem condições de comercia
lização. 

O vento também é prejudicial à 
planta, principalmente os cultivares 
que dão bananeiras altas. No litoral 
paulista, o vento noroeste concorre 
para acelerar os processos de matu
ração da fruta, com reflexos negati
vos na sua cotação nos mercados 
compradores. Nesse caso, para evi
tar o tombamento das bananeiras, 
há o recurso aos quebra-ventos for
mados de renques de árvores. 

As chuvas em excesso danifi
cam o produto quando coincidem 
com a colheita. A esse respeito, o 
Escritório Comercial do Brasil em 
Londres recomendava que a banana 
não deveria ser colhida antes de 
quatro semanas depois de uma pe-
sada chuva. A banàneira se desen
volve bem onde as precipitações 
pluviais estejam compreendidas en
tre 1.500 e 2_000 milimetros anuais 
ou mais, como se verifica na baixa
da paulista. 

As plantações do litoral de São 
Paulo se estendem geralmente por 
terras de várZeas, em grandes planí
cies, onde, em determinadas situa
Ções, se procede à drenagem. Embo
ra se encontra a bananeira em qual
quer espécie de terra, é de grande 
importância a escolha do solo ade
quado para uma exploração econô
mica, mormente quando se preten
de produto para exportação. As me
lhores terras são as argila-silicosas, 
arejadas e drenadas, ricas em hú
mus e contendo cálcio. As terras 
arenosas ou silocosas e argilosas 
muito compactas não se prestam à 
plantação: as primeiras dessecam 
rapidamente, e, além disso, são po
bres em nutrientes minerais, e as 
segundas, além da umidade que en
cerram, pela forma de sua textura, 
dificultam o desenvolvimento nor
mal das plantas. 

Por ser planta exigente, é neces
sário recorrer a uma fertilização 
adequada e completa, quando se 
tratar de terras cansadas ou caren
~s de nutrientes minerais. É tam
bém esgotante, retirando grandes 
quantidades de elementos nutriti
vos do solo em cada colheita; por 
isso, impõe-se a fertilização do solo 
depois de alguns anos de produção; 
sem esse recurso, o bananal entrará 
em decU:nio de produção. Todos os 
macronutrientes (nitrogênio, fósfo
ro, potássio e càlcioJ e os micronu
trientes (boro, cobre, magnésio, fer
ro, cloro etc.) são indispensáveis ao 
bom desenvolvimento da planta e 
da frutificação. Tem-se observado 
que o bananal apresenta um aspec
to muito exuberante quando recebe 
quantidades suficientes de potássio 
e nitrogênio. Nossas terras são âci
das e pobres de cálcio, o . que pode 
ser corrigido com o emprego de cal
cário que, além de neutralizar a aci
dez, melhora suas condições físicas_ 
O calcário dolomftico (carbonato 
duplo de câlcio e magnésio) tem a 
vantagem de encerrar magnésio, 
que evita o surgimento do "mal azul 
da bananeira". 

O desbaste é uma operação que 
visa a reduzir o número de brotos 
por touceira e assim regular a pro
dução de cachos em quantidade e 
tamanho em época de colheita. ·É 
óbvio que quanto maior for o núme
ro de plantas por touceira, numa 
determinada área, menores certa
mente serão os cachos, bem como a 
quantidade de pencas e dimensões 
das frutas_ 

As pragas e doenças (insetos, . 
moluscos, vermes, fungos, bactérias. 

··:-:-

vírus etc.) prejudicam a cultura, 
sendo os mais temidos o mal-de-si
gatoka ou cercosporiose, mal-do
panamá, traça-da-banana, nematói· 
de cavernícola e a podridão do 
engaço. 

O mal-de-sigatoka ou cercospo
riose está espalhado em quase todo 
o litoral paulista, Paraná e Santa 
Catarina. A doença destrói as folhas 
da bananeira e, como consequência 
disso, há formação de cachos impró
prios para exportação. Os ataques 
severos dessa doença e, em casos 
menos graves, os cachos colhidos 
verdes podem, de 30 a 36 horas ho· 
ras antes do carregamento nos po
rões de navios, ficar com frutos ma
cios e amarelados. As grandes em
presas estão controlando o mal com 
pulverização de óleo mineral. No 
litoral paulista, onde o cultivar na
nica é mais resistente à doença, pra
ticamente desapareceram os culti
vares maçã, ouro e prata; é reco
mendável destruir as touceiras por
ventura ainda existentes desses cul
tivares por serem muito suscetíveis 
à sigatoka. 

O mal-do-panamá não causa 
preocupações, em termos de expor
tação, porque os cultivares nanica, 
nanicão e congo, cujas frutas vêm 
sendo comercializadas, são resisten
tes a essa doença, que fou assinala
da em São Vicente, Caraguatatuba 
e Piracicaba. Não existem até hoje 
meios eficazes para seu combate, 
recomendando-se apenas medidas 
de prevenção. São os seguintes os 
cultivares suscetíveis: maçã, são to
mé, índia, ouro, prata e branca; são 
pouco atacadas a banana manteiga 
ou pêra e, finalmente. são resisten
tes estas últimas e também a da 
terra. 

A traça da banana, disseminada 
em vários municípios do litoral de 
São Paulo, é a praga que mais tem 
preocupado os bananicultores, pe
los tremendos estragos que produz. 
De difícil combate, essa praga é 
uma mariposa de hábitos noturnos. 
cuja larva perfura, de preferência, a 
região estilar do fruto, podendo de
senvolver-se no pseudocaule e no 
engaço_ Para controle desse inseto, 
realizaram-se várias experiências 

Pragas da 
banana 

Ori~nária do Sudeste asiático, en
tre a Indla e a Malásia oriental, a 
banana passou para a África, e da 
costa ocidental deste continente os 
navegadores portugueses a levaram 
para o arquipélago das Canárias. 

Na América, os espanhóis introdu
ziram esse cultivo na ilha de São Do
mingos e os portugueses o trouxeram 

. para o Brasil. 
No Estado de São Paulo, a banana 

esta no 18º posto entre os 30 principais 
cultivas econômicos pelo valor de sua 
produção, que no ano agrlcola 76n7 
atingiu 650 mil toneladas. 

Além das doenças e das pragas 
mais conhecidas: nematóides. broca 
ou "moleque da banana" e da traça 
das bananas (essa de introdução bem 
recente), outros insetos são daninhos a 
essa musácea e a seus frutos. Os pul· 
gões ou sejam pequenos insetos, ala
dos ou ápteros, atacam as folhas no· 
vas causando o engruvinhamento e 
comprometendo o desenvolvimento 
da planta, devido à sucção contínua 
da seiva. 

Por ora, esses affdeos não causam 
maiores preocupações, mas é preciso 
nos precavermos, pois é eficiente vetor 
da importante virose"bunchy top'". 
disseminada pela Índia, ilhas do Pací
fico, Austrália, Vietnam do Sul e 
Egito. 

Os trlpes, insetos diminutos, de 
c'oloração marrom-clara, com fortes 
asas franjadas. habitando as inflores
cências entre as brácteas do "cora
ção''. As formas jovens são claras e de 
movimentos lentos. Depreciam os fru
tos deixando nas cascas manchas 
marrom-avermelhadas, ásperas e de 
aparência opaca. 

Intensos ataques dos trlpes dei
xam os frutos manchados e fendilha
dos, impróprios à comercialização. Pa
ra o controle cultural: eliminar o "co
ração" tão logo se forme o cacho -
essa prática é comum na região de 
Registro, no Vale .do Ribeira, SP. 

O controle quimico. tanto para os 
pulmões como para os tripes, é feito 
com pulverizações com fosforados. A 
época propicia para o combate quími
co aos tripes é no início da formação 
do pendão floral. 

o macho adulto do bicho é uma 
mariposa. mas a fêmea adulta não se 
caracteriza .como mariposa, pois não 
possui asas, antenas e outros órgãos 
comuns. . 

A lagarta do bicho cesto é um 
inseto de biologia complexa e de difí
cil combate. Ela é amarela, com man
chas castanho-escuras. e se abriga em 
cestos resistentes: dê inicio sõ parte 
do seu corpo fica abrigada. 

As lagartas deixam o cesto (cas.u-

1 

com numerosos inseticidas; por en-
quanto, são aconselhados, por via 
lfquida, (pulverização), somente .o. 
triclorfon e. por via seca (polvilha
mento), somente o fention e o trt~ 
clorfon, que se acham devidamente 
registrados. 

O nematóide cavemfcola é mn: 
verme que faz a bananeira tombar, 
em virtude de cortar suas raízes, 
causando-lhe apodrecimento. O ne
maticida tfpico da bananeira é o 
d.b.c.p.1,2 dlbromo - cloropropano 
(produtos comerciais, entre outros, 
nemagôn, nematân, nema-inca, ne
mapaz, fumazone, lirofume etc.), ' 
que deu bons resultados nas planta
ções africanas e nas Canárias. 

A podridão do engaço é o maior 
entrave à expansão do comércio ba
naneiro com os mercados europeus. 1 
• • E uma infecção que, conforme as 

condições de ambiente. se alastra 
na fruta, provocando várias pod.ri- j 
dões, inclusive do engaço, causada 1 

por diversos fungos e, possivelmen
te, por bactérias. Atualmente, ape
nas a Argentina e o Uruguai são 
compradores de nossa banana: a 
fim de voltarmos a exportar para a 
Inglaterra e conquistarmos os mer-. 
cactos da Alemanha. liolanda, Bélgi
ca e Itália é necessário atender às 
duas principais exigências dos im-· 
portadores: boa qualidade e regula-: 
ridade nas remessas. Quanto à qua-· 
tidade, é preciso selecionar o produ-: 
to. evitando as manchas que o de'.
preciam, tanto as consideradas da
nos de transporte e de manuseio, 
quanto as de origem dos centros de. 
produção. O bananal deve ser sub
metido a rigoroso controle, median
te destruição dos hospedeiros de 
males ai existentes, como o capim 
pé-de-galinha (Digitaria sanfuinale>'; 
que abriga o fUllgo Piricularia gri
sea, causador das manchas pretas 
na banana. É indispensável criar' 
uma infra-estrutura capaz de aten-: 
der à remessa de bananas em quan
tidades e datas estabelecidas n 

·- . -·~:.-- - - . - . - ~-

c on tfa.tos, com o aprimorw;n . 
dos processos culturais, visando 
aumento da-prQdução de frutas 
boa qualidade e à melhora das · , 
dições de embarque portuârio. ~ .. 13 ~ 

·. -~ 
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lo) para se alimentarem de folhageM ; 
A seda que reveste o cesto é flexivetüi. : 
parte superior. mas suficlentemeittt ' 
resistente para prendê-lo· nos diferêft:( « 
tes hospedeiros dessa praga blssextaa4 , altamente poUfaga. Ensaios da Esalq•\, 
demonstraram que o dipterex pó sold-t • 
vel 80 é o mais eficiente defensivol . 
nesse controle. =I 

Três são as espécies de lag · . 
que danificam as folhas da bananeiJ;a. 
Duas são grandes, cerca de 9 cm <uma~, 
parpa provida de espinhos dorsP,!B, · 
outra esverdeada sem espinhos) e am 
bas destroem o limbo foliar deixand 
somente as nervuras. Essas duas--nt-: 
gartas pertencem à mesma familia da{ 
quelas que danificam terrivelmente 
folhas das palmeiras. A terceira lagu 
ta é bem menor (4 cm), amarela. mui 
pllosa e seus danos diferentes, po 
causam pequenos furos a partir d 
centro para os bordos das folhas d 
bananeiras. Para o combate, pulvei;l 
zar em pó solúvel 80 a 0,2o/o, desde 
aparecimento dos estragos na vegeta 
ção. Bayer 

Deliberação 
do Crea 

Ao exigir que determinadas em· 
presas rurais possuam engenheir 
agrônomos ou florestais como respon 
sáveis, o Crea assegura vários benefl , 
elos ao melo rural, a saber: 

Proteção do meio ambiente; 
Aumento da produtividade: a~· 

sença de um profissional junto à pr .. 
dução fará com que, forçosamente 
aumente, de forma significativa. o ln · 
dice de produtividade; 

Maior eficiência na utilização d 
fatores de produção-terra. capital, tra 
balho: a melhor orientação das ativl 
dades fará com que os insumos (adu 
bos. máquinas. defensivos, etc.) sej 
utilizados de !ornia mais racional, 
mesmo acontecendo com a terra e 1111\: 

mão-de-obra. aumentando. desta forte 
ma, sua eficiência; ~; 

Redução dos custos de produção~ . 
como decorrência do aumento de pr*' 
dutividade e a maior eficiência no us , 
dos insumos. da terra e da mão-d : 
obra. deverá ocorrer substancial redu4 : 
ção nos custos da produção. t 

Em conseqüência, haverá melh~ 
ria na qualidade dos produtos, maioif · 
segurança dos consumidores e do for~ 
talecimento da empresa rural, nos sen~ 
tidos t.écnlco-operatlvo e econômico.t 

Além· do sistema cooperativista, o( 
bancos serão beneficiados. pois os rts~, 
cos das operações de créditos rurat : 
serão Ininhnizados a partir do momen .. , 
to que a empresa rural financladti; 
contar com assistência adequada. '• · 

• 
·.,. 

"" - .. ~ 
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O litoral paulistõ, temp no Bra~.il, oor-;icãc ~e des.~a:- · 
• 

oue na· bana.nicul tura·, devido, nãc só a extensão cul ti vad2. r como. t~ 

béT"" aos recursos técnicos da lavoura . na rilantação, no corte, nc 

transporte e na eJilbalac;eIYl do nrodutc. 
' ·~ ' 

~ecente trabalho da Pundacio GetGlio vargas (1972) re · 

!aciona os municípios brasileiros de representativi~ade igual a 

0,1% ou mais do valor total nacion?.l segundo cada UJl'la das 16 princ!_ 

pais lavouras. Tal estudo torna a iréc:Ua de um triênio (19Ff'./68), -e 

apresenta, na produção de banana, os 140 maiores rnunicínios, atin· -

gindo todos eles 59,3% ~o valor t0tal da proauç~o n?cionRl. Anali -

sande os c"ados deste estudo, resumtmos abaixo a.s conclusões tiradas· 

1. No total Cios 140 :riunicípios com valor de produção .individual i

gual a 1% ou mais do valor total rlo país, o F~tado ae fão Paulo 

ocupa, com seus 17 municíniosf o 19 lugar ; com 12,3%, seguid~ . de 

Rio de Janeiro e Ceará., com 19 Municínios cada. um, com 11, 1% e 

11,0%, re8pectivaMente. 

' 

2. PernaJT1buco, Ceará, Rio de JanP.'iro e rão ~aulo ~r. o, em orderi áe
crescente, oi:; Estados com I"taior número de municínios r!'odutores, 

com. 20, l~ r 19 e 17 mun icí:nioi:. , rp-::nE:cti va.rni:mte. 

3. o Estado de F~o Paulo detim 12,3% do valor total aa produç~o na

cior-.al; somente o litoral naulic::ta, i.ncluj_ndo o Vale élo Ribei~a, 

atinge 12,1%, sendo CTue somRnte os ~unicínio~ do v~10 d0 ~ibaira 

êltingern 10 ,6% da nrodução naciom1L 

4. o Vêlle do Ri~eira ã, no naís, a regiFo de maior produc~o, defen

do 86,17% da rroduc~o total do Estado de 8~0 ~aulo e R7,~0% da 

nrodução tote.l da região litorn.1 naulista, ir.c luindo o 

vale. 

oróprio 

S. Os municinios de maiores índices percentuais fe produ~ão no pai~ 

sao: 

N9 de 
1 

Zonê\ IE?.t~ro % em relação 
ordem 1\~unicípio 

..,isioqr~ficc 1 é'.O Brasil 

1 Torres 
1 

Litoral 1 Rf. ~,, 3 

2 Pacatuha Baturité 1 CE 3r3 

3 Itaguaí Baixada P.. r;uandu R.T 2,8 

4 R.Jr'l.neiro BaixacJa. Carioca GB ?. ! 7 

5 Juaui2 BéÜXnda do Ri'teir2 f:!T> '.' .. o 
6 Hiracatu Baixada do P..ibelr2. f"'.) 1 9 6 

7 
1 

Haranguape Baturi tÉ CE 1,6 

8 1 Sete B?.rras Baixêdrt do Ribeirêl. f-P 1,3 

9 1 11irongagu? Baixada San tista CT> 1~3 .. -. 

10 l Ma.ngéu.·a tibc. Litoral B.J.lha 
1 :RJ 1,3 c:'.::.::ande i 

Fonte: Fundação ~etúlio Varqe,s - IBRE - 1972 " 
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6. Tais dados coincidem COI"' os C'3ados dê. F''.'!çura 1, a.r:rp~ente!'ldo · uma 

atualidnde, Portanto, àos dados no triênio 196G/6?.. 

7. Ho Brasil inteiro, lR Estados constaJT1 coMo ten0.o riun:Lcín.ios cujo 

valor de produção da hRn?na atinge no nínirno 0,1~ do valor nacio 

nal. At1enas não figura.M os 'Ierri tórios Federa.ic; e os T;st~.dos da 

Região Norte: Amazonas e Pará. 

A banana é produzide. no país intefro 7 sendo L\S varied~ 

dades "d 1 água 11
, "casca verde ii, "nanica '1

, ' 'nrata 11
, 0s de maior proa~ 

çãov todas de cultivo doméstico e de cultivo com finaliflPl.r1n comer

cial. 

A banana na.tiva do ~aí~ é cultivada, maE sel"1 expressao 

coJT1ercial. Nos relatórios e impressões de viajantes, logo no primei 

ro siculo do descobrimento, encontramos o uso da bananeirn entre os 

silvlcolas. Daí terem alguns estudiosos defendido ter sido esta fru 
.. 

ta originárie do continente sul-v.m<?.ricano. :r.e f õ.to, a "r"ncova" foi 

encontrada aoui pelos :nrirneiros exrloraéiore">; mas, a banana 0uc ho~

je se destaca no mercado mundial, e~ta foi trazida n?r? o nosso con 

tinente. 

1'., região emente e úmiõa da Ãsia é consideracl:=J como he.

bi tat natura.l desta musácea. Dé'Í foi par~ a. Europa lTlericUcnal, Ará.

bia, Egito, norte da Ãfrica, sul da Espanha, atingi.nc~o o novo Mun

do. Autores há, aue afirmai" ter si~o a brnané'l trRziàa nara o Prasil 

pela antiga e suposta colonizaç~o fenícia cm no~so territ6rio, con-· 

forme Torres (1966). Gabriel f'oares a.e Souzf' ,, no 11 Trõ.t.:ico descriti

vo do Brasil em 15?7" dedica U!"\ cn-pítulo de sué\ ohra. à ban~.neira 
"em aue se declara a natureza das nacov?s e banan~s" (Sou~~, 1971 

pág. 188) • Jean de Lery tal'lbém descreve "' bM1r1.neira, o c0cho e a 

fruta, destacando dever "a pacova figurar entre 2s frutas melhores 

e mais U.ndas do Brasil" (Lerv, 19 72 nág. 130) . ?Jfí.o só no idioma tu 

pi ou nheengatu temos referência da banana. ~~o idioma f'lnauiritare 

temos os vocábulos "Paruru" e "paruruteíH designando resrx'ctivamen

te banana e savana do bananal, segundo Cardoso (Cardosor 1961 pág. 

369). 

A banana nanica, embora. trazida par.:' o litoral paulis

ta na últimél. década do ~éculo naRsõdo, predorninr:m sobrP i'l.s demais 

variedades, por diverc;as razõ~s ~ pe0ueno porte, ma.ior r·~sistência 

aos ventos e pragas, maior nÜ!110rc de pencas e frutaB. 

Já em 1912 o Brasil exrortou 2. 596. 810 ce.chos, sendo a 

exportação pelo porto de ~antas de 1. 219. 298 c~c.hos de~ v2riedade na 

nica. A bnnana dominou as baixadas li torâ.nea~~, tendo se expandido 

para o norte, depois pari". o sul, e f j nalmenh?.: né'lra o Val·:o do Pihei 

ra. 
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No Estado de f:ão Paulo, a região C'grícola de f ão Paulo 

~ responsivel por 83,03% da produçân estadu?l. ~stél regi~o ~brange 

o litoral todo, e alguns municípios 0o Planalto, incluin<'l0 a Grande 

São Paulo. 

~ patente a importância da banana na econoniél de Esta

do e sobretudo da região do Litoral. s?c Paulo e resnonsável pela 

quase totalidade da fruta exportada nelo pais. A banana 0cupa mais 

de 50% da produção agrícola do litoral. ~- melhor banana brasileira 

para exportaçio estã no litoral paulista, conforme veremos. 
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1. ARl\UJO ~ILHO, J. Ribeiro de - 1957 -- l \ cultura da béln21na no Bra
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lo. (27/54) D 
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960 p. 
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leira ' Municipio~ mais importante~º ~iode Janeiro Fevereiro/1972 
162pp. 

4. TORRES, Julie dE Paravicini - 1966 - Cultura de. bananeira~ produ 
ção, comércio e exportação. 4~. edição. Fd. ~1elhorcJT1entos. 

5. SOUSA, Gabriel Soares de - 1971 - '!'ra.tado Descritivo ào Brasil 
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CAPtTULO 2 - O quadro natural do li tora.l ~~is ta e o desenvolvime,!l·' 

to da bananicultura 

Delimitação de área 

Entendemos por litoral paulista a re~ião assim denomi

nada pela Associação dos Geógrafos Brasileiros (Monheig, 1949 pág. 

25). Esta reaião, com as três outras, planalto atlântico, depressão 

e planalto ocidental, caracterizam geograficamente o Estado de ,são 

l'aulo. 
As sub-regiões do litoral, ainc.a segundo a mesma fo~te, 

•ão importantes na me<lida ern que retratam a introdução, a evolução, 

a decadência e posterior expanAão da bananicultura no litoral, como 

veremos. 'P. Figura 2, ilustra esta di :visão da l .GB. 

Nossa área de _nesauisa é a mesma região da AGB, embora 

tenhamos, para efeito de estudo econômico, que· nos referir a outras 

regiões com a mesma denornina5ão. Ternos_ no Estado de são Paulo duas 

regiões com este .norn~, conf'"orme il\t!tra a Figura 3.~ o litoral pau~ 

lista e as 'diversas regiões do Estado de eão Paulo-, Observamos que 

na divisão administrativa co Estado a região denominada litoral 

coincide com a região do litoral pela divisão da ACB. Já na divisão 

agrícola do Estado, o litoral é partE:? de uma reqião ber.i mais exten

sa, denominada de região agrícola de são Paulo. A região litoral , 

FIGURA 2 - O LITOP.AL~_!>JVI~~_:.0__~J::GIONAL DO Ef:TADO DE SÃO PAULO . 

i CW..radapelaSece6oRcgienaldeS1aPaul. 
'J.. Associação dos Géógrafos 

Braslletros 
' ..... .!.... .• .. 
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FIGURA 3 - O LITORAL PAULISTA E AS DIVERSAS REGIÕES DO ESTADO DE 

SÃO. PAULO 
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dua.s 

guns rnunicír,ios e ailf\.l::~a::: &re.as né1rcJais ,:i,~ Ol:ttrcs nÊÍ.0 :~nrn.rireendi-· 

c~cs por ª'r..iela div i':>ão. E:::; ta orse rvação te:r:n su2 raz?.o de ser~ pois, 

neste: tr~ba. lho t~;:-n:::-:'.:'~!Tios 8-l• .runs e.a.dos e s t .. ::itístico•:; t.:lP. u""2 ou outra 

região, indice.nd;:i ;:; -?="'::•:-i.:e e. fGr~te e a. dél.ta. f' equndo Pchattan (H~6°- , 

páq. '.::l) i;<'1s est~t~ ística:-: ag:ríccl""s no f:\rasU. atncl:i (1eL··;.:in muito a. 
~ • ;1 b . ~ \., . ,::1 ~ • .. a=seJar 1 ..;.rn_cra Jª se :rerce.l.)a. o apr1:rnorain.e.nto ~ ... estz;r: e::~ varies or-· 

gt-ios cfici;:,is. 

l\. F5.gurê' 4 - Cornnosiç2o mm;,icipeJ o:' TA toral <"2uj..tst.a

nç~> mosi;re.. OG IllUr :tc!pio.s a:n·an~idor.: .-:·o:i:- nossa ~rea de pes0uisa. 

~>e:?de o estudo da CoT".:i ssão Ceoçráf ica e ~eolócrioa do 

Estado de fRO Pau.lo, em 1915, o litoral naulist.c:i ter0 si(i c pesau.isa .. 

do scb o rcnto êe. vi~tê, d0 rel8vo r selos e cliP'la ncr v~:rins auto

res. l:'este sent~J1.o c=nc,:1ntrél.!''10<: v0 J.ior::. ~s tnfr")rma·:;é)eR nos tpaºal.hos 

3.e Par-v ('195:?.)' !',B' fâbc-:: r (195 ":) .: Dt~?llan (L'4 4.} - Filveira (1942 e 

195·0),:· ?'raújo ~ilho (J:9SOJ? \l'-.I?ir._~eto e yU.nre:r. (F~, 6:,) , ?e.1,f()nC 

(1966) e tnúneros outros· r~studos geográficos. -~'lguns são e.studq~ es 

rç!cÍficos às gernnorfolog·ia, outrr~s tratani no asnecto fI.s .1 ::-'e corno su 

po::-te e. urne pesaulsr._ de geografi.n. hur-iana. 

'NestG as,.,ecto de con,·:ições -fíc:itcas ~ ilustrarn0c; nosso 

tra!:>alho rn.o'.',!tr-3.nc"::> os , solo~ e r~levo. !: evü1e:n+-.e 0ue o cJ.ir1a ex~ep .. · 

c:Lonal da região ,§ outro ·fator i:r::ryor.t?.nte. no cultivo c:'la ~' êinana. 1'.~ 

obras- ci'tadas acirn.=.1. e as refer0,..ci;:;s fel tt?.s !lec,tar::; nedic:"r atenção 

.~-·0 c~),.:na da reçrL3:o •. 1'39i!n ! o c·é'r ''.:ogra:rna n° 1 - f-'olos rt?. héüxada sa!! 

t:i.c:ta - ::10A Most:cn 0u.e Or-' solo~ 'hidro:::lÓrficos G os poc~zol hidrorn,c3r

:fü~0!3, h'.jn co::"lo 0'3 re':!'osol ocupe.I'' õ. calor p0rtc da árec. de baixada, 

c~ ·.t~ ::; ry::er1or ·ü:\C>U a cultU.3'.'<:l da banana, ala::::tr."'nd':l·-se :r-ostc rior-mente ~ 

,.,,, '"'ll.&.r::..eo reg··o··=-·~ ... r~ . , . ~ ... _c . .. _f •• · .~ t_: . 

sole. ?~nto na ha~xa~e ~~ntista como na haix~?~ jtanh2n~ss, ~stefl 

:10 r.crC('1{.0 inter:c ~O, SGjé', P::".rê CXj)'J;-:-taC;O r :'::\ Zf''rt1!"1 CC'f1 a' ' outras te!_ 

r r· s fr .... s0~ nrocu:c2J~"'.!:' no :'.:n.-::·ü t.0 (~•":! arnn!.ic1r ·""· p:~0duç .~. ri, ... , 2sgotarnen 

·':e· te ~ 1::<i o~ pc,s-uit.o é''E"'!.o !'é'l.: . de P :'. ~rr=l. ':.0)<. n; f ~. '"'.2:-::·0m c n:1 0u1 .~ banA.ni·

;:·.:: l ti:.:::·r- <'' c.::::>.Í!O· 'OG r;c. : ~·-t.:>::- .'1 :. 'io:r:·:::'."~, C <X~o \T~::r0···1c .s ~ !":csr"c» ,_., c ondições 

de clirn?. i<l:::Fo.:Ls. 
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. - (*) cultura nesta sub-re:giao. Cabe ressélltar ciCTui que considern.mos 

a região corno um toc~o 1 e e E'€ a dividimos ef.i !=:uh-r0giões, 8 coJT' 

objetivo de melhor compreensão e nara 0 e~tudo histórico e econêr.ü

co, pois ç ban~nicultura seguiu, como vere~o~, urna expansão cronoló 

gic2 segundo as c nndiç6es doR mercados 8Xterno e interno e as pr5 -

prias condiç6es .naturais ao litoral p~ulista. 

OhscrvaMos c"'üe a bé:.r..:iniculturR invade terras ee I".orro 

da cçtegorj_a D, nas classes V, VI e v::r r inv?..dindo tarnt-·Gm terras da 

Cêl.tegori0 e, conforme nudemo~ verificar. AÍ os efeitos cla.nosos da 

erosão não r;e fazem ef::rerar ~ pois os lavradores não cuidar.i. da cober 

tura veqetal ap6~ a aueime~a e desmatamento nara a nlantaçEo das 

touceiras. Feliz~ente ainda não nequen~s estas ~reas, pois bem ceco 

OG produtore~ percebem os efeitoq negativos em seu~ bananais. 

rasicr..ricnte ressa.ltamos o sequin.t:c: para a b;manicultu-· 

ra~ 

1. o clima apresenta condições excepcion-?.is nn região toca. ~, teMp~ 

rn.tura e a precipitação r.luviOi"l"létrica são consideradas ideais p~ 

ra e::. bananeira. Ré'l.ríssimé'.s são as ouedas ~e teITl.per?tura, abaixo 

de ll<:'C ou a~ geadas, tão orejudiciaj_s .?.f\S bananais. 

2. no aue se refere aos solos r e aoMÍnL'.) <fo banana nas baixadas foi 

levado a efeito, levando-se em conta n~o ~6 as condições favori

veis do solo.. roas também a pr0xirnidnC.e do porto de f:antos, ? pro 

ximidade de rios r visnna.o a exrortacão, crue foi / no início, o 

propulsor da exoansão r~pida desta lavoura na. baixad~ santista. 

(*) A classificarã.o mundialMente utilizada. , coJ'Tl.nreenne 8 classes de 
capncicade de uso (de Ia V!::II), !=lendo 4 de terras de cultivo e 
4 de terras inaõe(Tuadas 'l")?.ra aqricultura.. J\.ssim ~ 
Categoria l\. - terra8 cultiváveis: I, rr, r:r:r e rv 
C's 1".'roblem.~s de conservaca.o crescem a. partir da classe I -· apa
rentel".Gnt€ sem nrobler"as · e~recia1. s de con::::ervação - até a clas
se IV, cor• sérios problemas-, devendo ser utilizada.e; para culti
ves ocasionais ou EM peauenes ireas. 
Categoria P - ~erras ~ultiviveis apepas em casos esneciais de 
algumas culturas perene~ e a<la~tadas, em geral, para pastagem 
ou reflorestamento: Classes Vr VI e VII, sem pr~ticas especiais 
de conser1rac::ao, com nroblemas simoles e COI!' problemai::: complexos 
de conservação respectivamente. 
Categoriê. e·· - Terras irn.nróprias nara vegetaçã.o nrcdutiva e oró
Drias nara protecao da fauna silv8~tre, para r~çreaçâo ou ~ara 
arM.azenamento d 0 agua~ Clas!-=ie VIII ·- não aderrua.êl.a~ â culturas 
pastagem ou reflorestamento. 
Sobre o ac;sunto, entrG outras obras, consulte .. se: f.ouza Coelho, 
Arnaldo Guido de - Fotoqrafias a~reas verticais na claR
sif icação de terra~ agricul tavei~. Uf.!.'·-F'FLCF-Depto. Geo. IG; f'é 
rie Aerofotogeografié'. n9 6 1971 são Paulo ( 13 p.) . 
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3. os morro-;; e enco,gtas foram a.ttngir1.os pr::los bél.nana is, n~ fê,lta de 

terras da baixada perto do norto oxportador; ou ,::}eviào ao eleva

do preço õc'3t::'~, d:::;corren.tP: a~ va.lori;,:;acêí.o o esni::c'i:lação imohi .. 

liárias. 

. Observamos neste 29 cartoqral!'a C"TUe as terras as--

sinaladas como d:'·.s classes JV e V 0stão hoje totalmente cobertes 

com bananél.is. i\ Decuena faixa: as<sinalada coIT'o classe V, constitui, 

segundo a exnrcssão d0 agrônornoc: locaü1 l'o fj_lé nara é". ban.rna 11 • Fs-· 

ta faixa é ocuY'.'ada corn a v?riocade? riênicão entre JuCTui~ e ~ete Bar~ · 

rns. Vimos aí, na ca~fl d? A.gricultura. de Juc:'ui~.: ca.chos· de nanicão 

de 1,30 m de conprimonto. 
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CAP!TULO 3 - Introdução e <:.:vo:.ucê'.c de. bananicul turi:" no li tcral pau-· 

lista 

A. Primeiros bananais 

r recom~truç~o crono16qicf4 df! .introêl.ução d.os prirn.eiros 

bananais •:a :3élix:>.dz•. fe~tinta / e de ~Uê: RX~anR~o para toc'1.o o litor?.l 

e Vale do Rib~ira , já f0i objeto de estude -:;: alguns e~PecÍficos, ou 

~ros de observ?..C:GGS corrcl?.tas, de vfirio~ aui:orcs. J\ssi!'1 ,. J\.ra.újo 'rf'!_ 

lho (s/c: ; 1953, 1957, 1963)r Carvalho (1944), r.rr.1.ne.to (s/d)r Horaes 

(1923), Papy (1952), ~ctronc (1966) , ~chmidt (1934) , ~ilveira 

( l~ 50) e outros deixe.ram T'lfigin.as cuj ê~ inforne.çÕrc3 s nos permitem es

tabelecer a expans.;o dõ la.v01.1ra bané'neira nelo n0s::;o litoral • 

. ?':j.nda hi.i e:1 f ê.ntos e f.'.2.o Vicente c.lguns nioneiros da 

bannn~ e seu~ dcscenC.entc~. rão pe~scéls idose~, hoje a?"IO!=;entadas ; 

('1ti.e falar" com (')rc:mlho no~ ,...ril""':'"::iros o::;:pemhóis e portugue~es l"TUe 

11 ajudaram o '3~.nr:?.am.'=nt0 e;:, r.?.txa0;:i f ?nt~.st.~ 1 a~ené'. J"lllo :rnc.nnues pé1ra é'. 

lavoura da bõnana '' ern buscõ. do tJin::.e iro qro~~n ") maj_c; ou menos ráp!_ 

eo , na 61tima dicata f~ ~6culo ry~ssadc e no início deste. "O traba

lho era duro, rn::ts o entusi.(').8mo M~ior aind'.1 11 
/ "él. bammê. c?va. dinhei

X"O" : 
11 n~o havia cOO?Cre.tiva coisa ncnhu.:rna, a gentr? 0 .é!Vê duro coP o 

pessoal da fam{lia G un~ poucos 6!T'pregeao!=' / n~ré'. au,~I"l podia" ; "a roa 

le:!. ta ataca.,,•a e sagur.a.vP. na cr-.I"ê mn ou do:i.s airis, ma8 é'I. gente torna 

va a !'lantar banana" g são f rasnc; ouG col~',cl"'.'nA eri conversv.'3 j_nf or

mais COM os êl.ntigo~ bi"!.naneiros d~ B;:,ixa.d? Eantisté' .• 

O !'rof. J\ raújo ~ilho (1957) retrata o inícfo da banani 

cultura~ "De~de fins do ~~culo oassadn: f2z-s~ 2 cultura da b~nanei 

re. nanica, para fins comerciéds n.::> baixada li torêrea sentista. Foi 

nos arredores de Rantos e ~io Vicente, aue se nlRnt?ranr oor volta 

de 1890, o~ Primeiroi:; he.n?nais, d.?. e~!"'écie anPn ••• "Jl.s primeiras mu

das fore.m trr..zic1-'.".S Clê. .Cl Canárié".s nor a. lgun~ a.gr~. ~ul tores espanhóis 

j~ radicados entre n6~ e plantadas nas v~rzees alag~dicas da br.ixa

da snntista-vicentine. Encontrando ali u..m solo pron!cio ~o seu de ,_ 

senvolvimentc, e.liado a um clima rruente e úmi.dC" col'\ nF:auena varic?

ç~o a.nual, a be.naneira los-o se esnnlh0u rP 1?.:; terra~ aue nargeié!J'l1 

os cursos de Cuba tão, ~tog.t, G·utlornbo 1 ,Jurubét.tub?, Branco de: S. '1icen. 

te e pelas zon~s ganhas ao rnangura ros canais do Cas0ueiro e da Ber

tioga." "EntrG l9C 5 .:. 1911, ~antos trlpli.cou os seus banana.is, pe~·· 

sando de 971. 800 touce:ira~ p.aré! M<"is de 3 milhõ~s . !-·o~ nrimeiros 

ri:~0s do século, embora. não fosse nindé\ é! b3.ixada li torãnea paulista 

a naior zona produtora, contudo j~ concorria com urna bo~ parcela n~ 

expcrtação n~cional r toda ela encami~hada par~ oR MercRdos do Pra
ta . . ,, 
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C".u:r-ioso é notar a unar1ir1•if.a.rle com rrue todos os entre ·· 

vi~taaoc; rior nó~, contaJT1 o início, o :motivo n:r:-iI"eiro da exPa.nsao 

dos bananaiq na baixada santista. l?a últif'.la c~écaaa r!o século pas-

sado e início c1eqte, os n.avio<"'. nue anortavari f!ri r~ntos procuravam 

a banana br~sill"ira rara consUM.o da tripul?.çâo e T"a.~sageiros. r.".1-.: ao 

apreci~da a nossa. fruta, aue O<': corranda.ntes lf'vavaM sernnre WT' esto·

("fue rc:;rr-. pr.eqentes, encomendas e neauena venaa nos ~ortor.; ~o Prata 

e eurot"eu~. Era um coMércic· cr; neouen<" ei:;cal<>, ::;en nenhur objetivo 

rrill'le!ro de lucro ou :!'T'entalic:1.ade erinresari-~ 1. r~ão havir senuer ven

cla oficial, era aoena~ uma troca ou col"'lnra entre os tripulantes e 

trabalhadores no cais. Poster:t.or!l'lente, o interesse e a demanda 

maior nela banana brasileira elevou o preco n?go em Pa.ntos; ao rnesr· 

1'10 ternno e:ri que nedjõo~ !11aiores eram feitos, já COM finali<:~ade rle 

lucro em venda foro ~o nar~. Junt~I""ent~ com a nr.ocura para a exnor

tação, o cons\JI"l.o 0rt banane nanica na ca:ni tal do nlanalto aumentava 

sem:rre. O contj_n.gente demográfico de origem italiana consumia coro 

ar>reci.;vel Pra.zer no~s?- fruta ariarelr-, denoJT1inaca então nonular~en·

te nbanana ne it?lj~no". 

~rolta!"lo~ agora ao texto <lo Prof. J\r.=:iú~o ·: "~Taouela éno~

ca ... o~ maiores exrortadores eraJl'I os ,. ... ~ "lorian<:;Pol:tc; e Para.naguá , 

I'-tas cuja :banana era da esnéciA cha:rr,ada "branca,. e não mmica.; esta. 

últira. só n:r.inciriou a ser e:xportana nele Brasj.1 atra.vés do 

de Santos•! • 

norte 

:i _:" nroducão naulisté'l sermre crA~cendo, er. breve ultra

passou a. da!=: a.eMais zon.a.s. !'ara terrnoq UITla i.<léia do aumento de pro-· 

dução naulista, basta toJT1.arrnos os c~nd(')!=l n.a exportacão da cécadê\ de 

1925/1~34, neríodo ern rrue a l~voura ban?.neira litor?nea !"'ais evo·-

luiu; na(Tuela décecla r nara Ul"a eXPortac-ão total do Rracil ce 

3.672.000 cachos, fantos concorreu co~ ~6,5~, ou sej~, 4.A87.000 ca 

chos. llo-; Últiros ~noc:; esta exportação vai alél"" ce 90%." 

Os priI'!leiros dõdos oficieir; da exnortacão brasileira 

de b;:mana datam de 191)6. O mesmo autor transcreve os dados oficiais: 

E:xportação brasileira (e~ cacho~) 

.1l.nos Brasil fantos 

1906 1. 852. 012 2JL 297 

l~OP 2.404.372 34€.f.33 

1910 2. 5~-2. 750 757.9R3 

1912 2.596.810 1. 219. 29P. 
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Este cresciMento vertigin6so ~os bananai5 nela baixada 

erA previsto nor virioR autores, ~Ades as condic6es excencionais de 

solo e do cliPa, '::eM como d;:, proximidade à.o rorto exnort;:v:i.or. ç,rana 

te (s/d) I"l.ê' si::::qunda década ~este século observava~ "no Litoral c"h~ 

Sio Paulo, ~5 o município de ~entoR e o de 0~o Vicente, ero escala 

!'l"enor ~ cul tj.vél.m a bana.neira. nr; rim~a. :t •-: MUJ:ücínios na co~ta ,-,arí tirna. 

e os da serra acirê' nio fazeM dessR cultura veraadAiro ohieto de ex -
nloração. A~ zon~. s ao nosso U. tora 1 ~ !=;P.:M exctê!ncfío, nos suem nrecio 

sos ele:rn(:ntos par2 a cultura da bananeira.'' A.ponta o autor cl tac1 0 , 

o clima, a abundinci~ do~ rios, ? ~roxiMi~ade do rar, coMo fatores 

dos rendimentoA eos ~ananeiros. ro final ~a conclu~io de sue mono -

grafia, mui to entusiasta com a. lé'.'.'our;:i da banana, assir •. ala ~ •iEm ~~o 

Paulo a cultura d~ ba.na.neira ser& a chave d\~ ouro com rrue se abri -~ 

r~o as portas do grande futuro, ao qu~l est5 reservado o patri6tico 

direito rle arrancar a nonulacão do litor~l do esta~o nrecãrio eJ'l 

oue vi vc. ': 

Papy (1952) confi:rrné'! o êxi.to de. bananicultur.:: no lito

ral ; ttTudo concorr0 para garantir, na fachada atl~ntica do Brasil o 

êxito da cultur,:1 da banana~ um cllma 0uente e ÚJl"i<1o, ter'l'.'as alu-

viais r rede~ f lt•.viais a.cessívei~ à navegacão P, em alguns ca~os e 

proximidade de grt".ndes centros consumidores. ,'\s bél. iXél~a~ li torâ.neas 

de rão Paulo sê'1.li(·mtaM-se corno T'?..rticularrriente bem dotadas. Santos 

é UM mercado de pririei.ra ordeT"' .à~ nortci.i::: de ~ão Paulo e dos consUI'l"i 

dort?s de e.lérn-rnar. Observa aindv. 1'eP", CC'IMO o fflz Ar:;újo F'j_J ho 

(1957) g "Dur~.nte alguns é'l.no~ - f.e 193!) a 19~0 - houve urné'- vercl.n.dei

ré'!. fehre da be.nan;:i." 

Corn tr.is condic6es ideais a.o cultiv0r ali?C!.r.s à cre~ -

cente deJ'l.and'.1 no exterior, a hananicultura exnandiu-se de tal modo 

oue ia partir de 192~, auaneo o Estado ae f~o Paulo conseguira e li 

derança da exportação da ban.ana no ppfs, aléITl dos Inf;rcado~ do "ra

ta, aue sempre foré'!.m os maj_s importantes, a !ngl?.terra e a ~Tola.nda 

passaram também a comprar-lhe este :nroduto. 11 Por esta énoca a baixe. 

da santist?.-vicentina lidernva a producão, Mesmo já col'l" ~. :busca C! e 

nova.s terras e a prod.uC"ão nesta., ~obrütudo rtanha0JTI.. Informa-nos 

Carvalho (1944, nig. 673) nue "em 1931 dos 20 milhões de nis de ba

nanas em nrodução n8 zona do litoral, 10 milhões se achavam em San

tr:>s e no municioio vizinho de ~. ~ 1icente. n El" 1939 Sa.ntos esta.va em 

19 lugar, ~.,guir"o por J.tanhaém, sendo mie a zona de Caraguatatuba 

esta.va estacionárj_é'. ?!este ano, segundo a mesJ!'lõ él.utora ~ 11 a bammê'. 

foi o quarto produto cl.e exportação do por'l:o de E'antos, sendo super~ 

d ) f ·· 1 a- " ·a aryenas re .oca e, a go .ao e carne. 

'"" exnortacão sero.nre cresc.::mte, o merca.do interno tam-· 
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bém aumentando, o preço da ·:; terra.s relativ?mPnte · bnixo e as excep··· 
c~.onai~ condições do solo e clirié1. garantirc?J'l'I a exnansão da lavourri 
bananeira pelo li.tora! pauli~ta. 

B. Evolução da Bananicultura 

C.or.i. a. t!em?nda externê. sc."'r-re crescente, él. banana encon 
trou UI!'\ incentivo de lucro para suê. expan~ão. ~~olterios ac. Prof .Araú 
jo Filho. •!_1\té 1~40 a expê,nsão da lavoure. bananeira no litoral pau
lista se fez ininterruptamente, ocunando ~reas cc?da vez mais vastas 
e mais distantes do porto exportador. Porrn<'lram-Be a.ssi!11, em v~rios 

trechos da nossa co!=:ta verdadeiras clPreiras nas florestas c:l.as bai
xadas, onde a ocuo~ção hUITlane passou a ser feita de u.~ modo mais ~m 
plo ~ue no passado. Félnto~ tor.nou-se o ~rirneiro norte exportador de 
bana.na, não só do Brasil, f"l.e.s do mundo." (.?.\raújo Filho, 1957). 

11 Ernbora com U.'1\S. série de falha.s crue se notam em rrual -
auer sitio de banana da costa pauli~ta é I!'lister afirmar-se ~ue esté' 
lavoura originada há aoenas meio século, não só contribuiu p~ra a 

criação de UIT' novo tipo de ri~ueza, como te.nhém nara um verdadeiro 
deshravé'..rnento dUl'la extensa área do nosso Esté'do. De fato, de há uns 
20 anos para cá, auando as terras da baixada santista-vicentina já 

não produziciJn o esperado, devido ao seu esgotaroento, os bananeiros 
viram-se obrigados a iniciar o ~u0 há muito vinha~ fazendo os cafei 
cultores do planalto - e e.,.re.nco nac; terrê.s novas. !remos assistir , 
a partir de 1927/2R, a UJ"1~ verdadeira corrida es terr~s ocupadas 
por floresta, tê..nto ao norte corno ao i:;ul dé" · zona !=>'3ntistc-.• Ve:r.dé'dei 
ras zonas oioneiri0.S se formariam então neste trecho do Esta.do de 
f.!>aulo." (J''"raújo Filho, 1957) . 

Foi então a partir ne 1927 oue se inici~rarn as primei 
ras yila.ntações regulares de banana, par':'. fins comercia.is, na baixa-~ 

da do Itanhaém. 'P. r>reocupação com nova.s terrCt.s estava. ligada ao 
trans~orte até o porto exportc?.dor. Isto explica P.or aue até 1930 os 

grandes produtores de ~antos e f .Vicente procuraram ex~urir o roais 
que puderain as terras, onde o transporte fácil e barato por rios e 
canais lhes facultava o nenor custo de produção. 

Depois de 1930, deu-se a mudança da zona nrodutora pn

ra outros trechos litorâneos. ~~essa ênoce a Cio? .• Brasileira. de Fru
tas ligada a Blue ~tar Line, inglese, plantC'u me.i~ õe 2 inilhÕeR de 
touceiras nurne vardadeira sesmaria no Vale do Ju~uericruerê, rnunic!-
pie de Caraguatatuva. A verdadeira expansão seguiri~, entretanto , 
outro rW'!'.O, na. direção sul, pôr?.. o vale do Itanhaém, pelos r:!.os Pe
ruíbe ~ S.Lourenço e Juouiá, onde em 1~50 est?.Vélr. de f0% d.os bana-
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m=ds litorâneos, segundo ainda o Prof .. Aré'Újo Filho~ 

.;'\ transferência riFJra o nl'l.t:i:-iIT1Ôni0 do ~·stado, em 1928, 

d~ única via férrea ou~ servia Uil'1 trecho do litoral baulista 

Southern são Paulo ~ai lway ··· motj_vou os bananairôs eí~ntistas para a 

procura de terras nn regi?..o desta f0.rrovia, e~rneren<;'ôsos por wn 

r.leio de trem~riorte para a banana •. '11.o chegarem na bâlxada itanhaensa, 

os bananeiros snntistas ji encontraram algunR pinheiros em ahrir ~~ 

n~nais. 1'?nto no in!cior e.-n Santos, coIT10 neste pioneirismo em Ita

nhaém, as '~ificuldades eram inúmeras, entre ela~, a malária. ~T!ve~· 

r0s, ~udas de planta, ferramentas agrícolas, trãhÂlh~dores~ tudo v! 

nhn de Santos. lis área.s cobertas com b""mmais .::iurnentara:rn tão ex

traordinariamer~te, aue, ~á eI"I 1931, c0nstruiu-se o pri:rn.ci:r.o barco 

de alto mar de 100 ton~lad.as pa.ra. o tr?nsporte de banana de Ita

nhaém a f ?ntos, pois P.. ferrovie. jé. não d~va vazão ao transnortG dos 

cachos. "E:rn. menos de 5 anos a corrida àR terras itanhaenses foi co

MO ou<.~ um~ minL .. tura a~s oue se vinham dando no plan2.lto com as ter 

ras ras novas rara o café: só cue com grande~ àiferenç~s ouanto aos 

seus resulte.do~ <lenográficos rnra a zonél. o~de ela se dava", cor"lenta 

o Prof. Araújo Filho. (Araújo Filho, 1957). 

A tentativa inglesa fr;:icassou devido ao MP.l do :P.anamá 

e ao per!odo de guerra, mas a :::ihertura de novos rumos estava mé".rca-· 

da para o sul, e, rosteriormente, rarõ o Vale do Ribeira. 

Com ?. ferrovia e o curso navegável 1'o rio Ribeira, es
tava roarcada a expansão dos banan~is. Silveira (1950, páq. 1e3) ao 

descrever a agricultura da região Ribeira de Iguape, observa aue 

"no vale de Perupava, na bacia. de Juquiá, e na região do Hédio Ri

reirõ, encontral'l-se as maiores plantacões de bananeira~. Essa agri

cultura r eJ11bora um pouco rné:'is evolu{d,:\, também se inicia nela ouei

mada." A foto 54. n?. pág. 199 de seu trabalhC' traz a seguinte lege_rr 

da: "Região de Juguiá - Paisagem caracter!stica do Vale do S.Loure!! 

ço: colinas esculpidas em gna:tsse e aproveitad;;1.s T.'?ra cultura de ba 

n<'!noiras." 

Pctrone (1966, pág. 181) assiné".la oue "a bananiculturé'. 

comecou a ir.teressf!r a região especialmente a partir da década de 

30, embora a.nteriorrnente jé f;xisti.ssem peouenas lavouras, mas sem 

expre~são. Penetrou na região ao lonco da faixa de terras marginais 

à ·linha ~antos-Jucut~, dese~ então adquirinêo importância ern todos 

os municípios." Continua ainda. o nrof. Petrone: "recentemente ve

rifica-~e um~ expansão dos bananais pelos morres, especialmente, na 

área de Juauiá. 11 
••• "Como as demais culturas, a da banana também é 

muito parcelada ern pronriedades relati,Ta!l'\Emte pequr:-nas. Ta.l pcircel~ 

mente é visível especialmente eM Iguape e ~ete Barrr>s, naui verifi-
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FIGURA 5 -EVOLUÇÃO CA BANANICULTURA NO LITORAL PAULISTA 
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cando-se maior homogeneidade com propriedades com 2.000 a 3.000 to~ 

cairas (1966, pág. 182). 
A Fiqura 5 (Evolução da hananicultura no litoral pau

lista) nos mostra como se deu a expansão da lavoura da banana na 

região. COM inic:f.o en r.antos e s. "'icente e munic!pioA vizinhos, . Pº! 
teriormente com avanço no Aul e ~o norte: rtanhaém e Caraguatatuba, 
S. Sebastião e Uha.tubn, depois seguindo a Ferrovia até Juquiá, da! 
dominando o Vale c1o !"!beira, Hoje a moderna rodovia da banana - Ro
dovia Padre !·~anoel da !·~óbrega substitui a antiga ferrovia no 
transporte da fruta até Santoq. A BR-116 é também a grande rodovia 

de escoamento da ban~na para o mercado do Prata. 
A Figura 6 (Distribuição geográfica da bananicultura 

pé'\ulista - 1974) ·nos mostra a distribuição geográfica da bananicul
tura pelo Esta.do de são Paulo, assinalando que a negião de são Pau

lo, incluindo o litoral, detém 87,74% de toda a produção estadual. 
A região agr!cola de são Paulo, abrangendo o litoral 

todo, o Vale do P.ibeira e ·a Grande são Paulo é responsável por 
86, 30'5 do total de touceiras e 87, 7 4'% da produção de todo o Estado. 

~IGURA 6 - DISTP.IBtTIC~o GEOC1RÃF!CA DA B~n~ . .NICULTU~.A PAULISTA 

touca1raa 
•11 cacho• 

'total do latado de São PAUlOt 

l 51. 0001 
- 35.40~. 

'•"••t lrA - /M"~o/11 »••· 11#-la"I" 

Prato 
ílToõ1 
UllJ 

rorcanta9a~ dt producio 
DOF rt9lao aarlcola. 

Re!ilo 
Vala do ·Paralba •• 
Blo Paulo •••••••• 
SOrocaba ••••••••• 
Campina•••••••••• 
Bauru ••••••• ••• •• 
Marllla •••••••••• 
Ribeirão Preto.;. 
S,J,do Rio Prato. 
Araçatuba •••••••• 
Preaid,Prudanta •• 

Cacho• 

2~JD 
17,U 

5,50 . 
1,ao 
0,73 

º•'º 2,31 
0,'3 
0,48 
0,22 
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A exportação da tanana pnulista est; exclusiv~~ente concentrada nes 

ta região agrícole. 

e. Introducão ae nova v~ri0Cade - o neric;o 

i.7:Lsando a nrilh.o:::ia da. fruta e rof!ior nreço nos mercados 
• , .::! t - '. t• ~. ,~6r"l .. 1· t - .::1 1n cerno e 1...ie expor :i.qao ç l:lV·3Hor> ~ a oar -1.:r ce ... ~, ) .. a 1r.p an açao ue 

l.:4111a nmr€1 tecnclogia .:::..,li cada ·"i c·1ltu"::'a. ri.e, bananGi~a ~ a r"udança àã. 

variedade nanica (Dwarf Cavcndish) para o nanic~o (Giant Cavendish) • 

Estuf1.0(':~ neste se,:;..t~_do fo::am feitos ne Escola. Superior 

é'c 1'-gricu.ltura. ''Luiz de ru8iróz" (V.:\zr,u,::z Cortf-:!z, 1971 e 1972: Sam

paio, 1967; ~''a-i.:tos, 1969). Com a rnultinlicacão das mudas d.ürivõ.das 

dos Primeiros b.f'.n!':!r..a.i~ 1 a Vi'!:::ü"'.lade n?.n.ic~o r..:·xn?n.diu.·~se rariàamentü 

dos primeiros e~:perimentos er1 Itanh?.É:TI' (~ Juquif\, cobri'1do a baixada 

i tanhaense e o Vale do ~.ibcira. ':".·0centEn c1aõoc; do !El\ -· Instituto de 

Economia N;r!cola 7 da E:ecr•::::t."1T.ié:'. da 1\gricul tura de P.stado de São 

!'aulo ... mostra.rn .... nos ?, cxr:0nsão do n?.nj_cão ~ohre a nanica. 0 rnot:tvo 

é o preço !"lêds r.levado,. decorrr...,nte do maior cacho, maior frut;-, nu·

ma :nalavrr., maior produtividade de ba:r:ana nor h~~cta.re 9 co"M os mes ~ 

mos cuidados exigidos para a v~riedade nanica. 

Ob'.=11?..::::-vanào··ne o nu?.dro 1 - Fstuao rJ"'ostrr.l da banani -

cultura no litoral !1·3.Ulj_c:;ta - 19 73 - , deduzimos r. ~ ·~ç;,guintes con

clusõns r:me confirmam infori1'laçÕc!"-i colhidRs O~éÜ7"1ent0 eI'! entrevistas 

com agrônomos e bél.n?.n~Lcultores r!e f.=intos, Ju'""u:i..;;., It:'•nhõ.ém, Fegis·· 

tro e i:'. ldor ade g 

l. Dos 16 Mu:licÍpior; estué.ados, s0ment ..... ,. sete a:rreserrtam. !":mor área 

cultivada com a varieda:1e nanica. 1:·'0 total, GITI percentagem, tf.:~~· 

mor.; o nredoJ"'IÍnio da variedade nanicão. Os :munic:Íf\ios em cme pre

dominam a variedade nanic~o tendem a exnandir ~ais ?inda esta va 

riedaae, abandonRndo a nanica. 

2. A ban~na nanicão expa.nde suêl J.avoura e~ todos ·o::; bananais de 

ra:i.xadt:i. 11 m::i.s nmf't v·ez torna.d?s êHJ terras baixes, o nanicão invade 

tçm1bér:i. ter::1:1:::i e\; morro, como viF-os em Juaui? .• D{'!í, a crescente 
- - -~· ~ i - t . ~ . a arcé'. CUj_._.ivçcta com nan ca.o nes e :riunic1pJo. 

3. Com aproxi::midm1cnte o mcsr:i.o custo de producão <~-ª nanic0, a varie 

dade nantc~o ati:.:1ge nor hecta::-e cultivado, ~e uma e mei.::-. a duas 

vez1:H3 o rendimento da. P.é'l!ÜCR. A crescente nrocurn. pela climati?-2_ 

ção e os !T'.E)lhores nreços pe.gor-1 estirnul.=i.M os ha.n.ardcultcres para 

~- substi tuicão ne lo n?nicão. 
·' •' 

4. O preço d?.. variedade ne.nicão, qualauer aue sc:ja o seu transporte, 

é maiCJ elevado t:"rue o dr•. n?.rd.c.~. Este é outro fator da gradua.1 

substttr•ição e crcscen"::e exp9.nção e.a V?ric:!rlace J:"1ê1nicEo. 



('>U.ADRO 1 - ESTUDO AJf OtTRAL DA :BANANICULTUP .. A PAULIST.A - 1973 

NI de N.ANic.:"" NA.BICÃO NANICA 
Kulli.cÍpio· 

prop. área ,,,, área 
"' 

touceiraa ~ 

1 Eldorado 81 234 29,10 570 70,90 329.000 28,64 

2 Iguape 69 374 25,27 1.106 74,73 465~000 -
3 Jacupiranga 57 161 18,64 703 81.36 272.000 -
4 Juquiá 68 810 59,43 553 40,57 - -
5 Ite.riri 89 725 65,67 357 34,33 - -
6 Miracatu 90 816 63,94 460 36,06 - -
7 Pedro Toledo 33 194 65,32 103 34,68 294.600 63,14 

8 Registro 69 588 68,21 274 31,79 974.515 63,72 

9 Sete Barras 117 904 86,60 140 13,40 - -
10 Cuba tão 2 3 16,66 15 83,34 3.000 15,79 

11 Guarujá 19 142 16,85 701 83,15 219.000 19,43 

12 Ita.nha.ém 40 443 18,54 1.946 81,46 392.000 -
13 Mongaguá 1 12 2,45 477 97,55 12.500 . 1,63 

14 Feruíbe 44 100 34,49 190 65,61 136.100 27,81 

15 P. GraJlde 3 55 84961 10 15,39 60.000 85,72 
16 Santos 21 123 44,24 155 55,76 139.000 34,40 

Total. 809 5.684 - 7.760 - 3.296.715 -
Poate : IE.l - 1915 Org.: Jnl - ~u/?5 

JU.NICIO 

touceirae rJ, 

818.350 71,36 

- -
- -

844.100 -
609.300 -
635.500 .... . _._ 

172.000 36,84 

552.800 38,28 

201.000 -
16.000 84,21 

908.000 60,57 

- -
752.500 98,37 

353.300 72,19 
10.000 14,28 

265~000 65,60 

6.137.850 -
w ..... 
• 
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5. No mercado ~xterno, a pr€ferência é dada ao nanicão - tamanho , 

CTUalidade, peso, aparência - o nue explica a demanda e maior vo

lume desta varL~dade sobre a nanica. :•fesrno no mercado interno, a 

demanda pele. vari.edade nanicão é sernr:ire crescente devido às va.n
tagens já assinal~dns, sobretudo, após a expansão das câmaras de 

climatização. Até mesmo as iJ"ldÚstriàs Cf'seiras ou indfü:;trias ru

rais preferem a banana nanicão Para seus produtos, sobretudo pa

ra a banana passa. 

~ibliografia citada no r.ar!tulo ~ 

1. .1\P .. 7\0Jn :PILHO, José Ribeiro de - ~/a. ·· obra ci tarla na introdução 
sob nQ 16. 

2. A~.OJO -PILHO, José Ribeiro de - 19 53 - o Caiçara na Jtegião de 
Ttanhaém, in 11 .1.\.naiFl (la .Z..GB", 'Vol. :r:rI, tomo I, 194R, ~ão r.>auln, 
(106/116) ilustraao. 

3. ARA.nJo l"T.r ... no, ,Tosé Jtihairo de - 1957 - ohra citada no Cap. 1 , 
soh n9 1. 

4. Aro\0,TO :PILHO, José niheiro de ·- 196 3 - ,.. Cultura da nanAna na 
Baixada de i:tanhaém, in "l\nais r1a AGB", ~Tol. TV, tono :r, 1949/ 
1959, ~ão J?;i_ulo, (76/96) ilustrR11o. 

5. CARVJ\LHO, Mar:t.a da Conceição Vicente de - 1Q44 - o Progresso da 
Cultura e ao Comércio ela Ranan;1. no r~i toral Paulista, in "A.naiir; 
no :rx r.ongre'JSO RraRlleir.o de r:eogrllfj_~", FlorianónoliR, 194(', 
vol. :n1, <;eografi;,. :r.conôtnica, crm, P.io a.e Janeiro (6r.q/675). 
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T.ypographia. I..e,1j., f..Pa.ulo, ilURtran.o (74) / (BibliotP.°ca .7\gr!cola 
"<;ranato" :r:x, :Fx-ucticultura). 

7. f-tORJ\E~~ Paschoal de - 1923 ··· A Bananeira, Typogranhia da Revis
ta de Petrópolis, Rio de Janeiro, ilustrado (64), (Biblioteca E 
conômica õ.o l\gricultor). 

8. PAPY, Louis - 1952 - obra citaaa na introducão, sob n9 12. 

9. PETRONE, Pasouale - 1966 - ·obra citada na introdução, sob n9 15. 

10. SCHMIDT, Carlos Eorges - 1934 - A Cultura Prática da ·Bananeira 
Nanica no Litoral Porte Paulista, Secretaria da Agricultura, s. 
Paulo, ilustrado (186). 

11. SILVEI:P.A, João Dias da. - 19 50 - obra citada no caP. 2, sob n9 8. 

12. CORTEZ, Jaynie Vazquez - 1971 ~ Banana. E~tudo das variações 
florestamento à colheita no cultivar nanicão no litoral.de 
Paulo,in '1Anai~ do 19 Congresso Brasileiro de F'ruticultura, 
pinas. 11 

do 
~ão 
Cam 

13. CORTEZ, Javme 'lazauez - 197:?. - Banana. Estuco das "curvas de de 
senvolvirnento" para cada rnê~ de colheita. no cultivar nanicão no 
litorD.l de f .Paulo. 2<? Congresso Internacional de Bananiculto 
res. Guaiaouil - Eauador (Proble:mas de nroduç?o) • 
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14. fAMPl1 IO, V.R. ·" 1967 - Banana. Fi:::tudo cornnare.tivo das varieda -
des nanicão e nanica no litoral do Estaco de Pão Pê.ulo. Tese 
de coutoramento na I'~ P1\L0, T:liracicabar EC!ição do autor (72). 

15. MATTOS, J.R.. - 1969 - A.spectos da c1ensidade d.o bananéll no lito
ra.l do Estado de s ão Pa.ulo, teRe de doutora.riento. EfAL0, Piraci 
caba, Edição do autor (71). 
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C~.P!TULO 4 - Irnrortâncj_a. àél bam•nicultura na economia agrícola do 

litoral 

4.1. ~s lavouras de banana 

foh este t!tulo CTuercros deixar aC!ui a 6.escrição geral 

d.:is técnicas de produção de banana no litoral paulista. Desde Grcm~ 

to (s/d), ~Toraes (1923), Schmidt (1934), Medeiros (1937), Bleinroth 

(1967), (!Ue tratarn da bananeira e sua cultura do ponto de vista bo

tânico, e de ~raGjo ~ilho (s/d ~ 1957; 1963; 195j) e netrone (196f) 

~ue descrevem sua cultura em seus trabalhos de geografia, ati os 

trabalhos de agrônomos, corno SiITUnonds (1959), Charnrion (1963), Si -

mão ( r~ /d;: 1967) ,. r(our?. (1972) r Matto~ (1969) 1 Cortez (1971; 197?.) e 

outros, a lavoura dê banana. já é conheci.da, sobretudo a da varieda
de nanica e da variedede nanic~o. 

Passaremos então <"!.Mostrar, ern traços gereis, as técni 

cas de produçfi'o. 

Cultivo e trato a.o bô.nanal 

Geralmente o plantio de novos bananais se faz na esta

ção chovosé'l., de setembro a janei.ro. :Peita a roça.da, nla.nta-se a mu-· 

da. no espaçamento escolhi~0, oue pode variar de 2 x 2, 50 ou 3 x 

1,70 mJ ou mesmo outro escolhido pelo bananicultnr. Depois é aue se 

derruba a rnat~ ou capoeira, ocorrenco ê.:. crueirnada já coM a. muda bro

tada. Alguns agricultores aueimam a Mé'!ta antes da nlant~ção. O núroe 

ro de touceiras ~or hectare vari~ de 1.500 a 2.500 conforrne o ter
reno; geralmente diminuindo pa.ra terras de morro e encostas. Um nú

mero ideal é fi~ce.do ao redor de 1. 500 touceirns/!1A Pélra as varieda.

des na.nica. e mmicã.o. E: este o número básico pa.ra cálculo e estirna

tiva do total de touceiras em :nlantações do litoral pela ~ecretariA. 

da Agricultur'.'!. Observ?.MOG aue t.31 número pode servir cof'.lo média , 
mesmo assim, sendo aceito com reservas, nois qer?L~ente este número 

ideal fica Jl1Ui to a.cruém da realida6.t · em oualcruer das três sub-re
giões. Somente os r'lédios e grandes produtores, com recursos técni

cos é ~ue se aproxtmem do total de 1.500 toucej_ras T'Or hectareº 

A liMpeza do bnnanal recãm-f0rmado exiqe rocade e car

pas, variando de pouca~ ~as nrimeira~ p~ra ~uitas destas filtirnas. 

Geralmente ~ carpé'ts 1 ou duas roçaaas e êl.uns carrias / ou três ou cin

co car:ras e um~ roçada; ~ três carpas simplesmente s?..0 é';.S riodalida

des usuais. UIT' rendimento Sê1.tir.;fr:1tório é de cerca de 112 touceiras 

limpas por dia nara r. roçada e 68 ."'nroxi~adamente né'\ré". a carpa. Nas 

r;lantações de morro predoroiné'.!'1 es roçadas e na~ culturas 0.e várzeê. 

e baixada, ftS carpas. 
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O desbaste con~iste e~ elireinar os brotos da touceira 

ou I!luda já ern crescimento 1 ~.e. l"lodo a deixar sol!'lente UP ou C..ois, con 

fome o espP.Çé.Unento. Uro facão bel" a.m.olado é a ferraT:\enta para ta.1 

trahalho .. n desbaste é na lêvoura. é.a han.i!':'.na urna ativif.!ade CTue exige 

Uil'\ pouco dP. prática, visancto a c~.eixa.r o melhor broto '"=' o rna~.s bem 

localizado na touceira. r.~orrialmente são os mesIT1.os empregados crue f a 

zern este trabalho no ba.nanal toco. o número r1e desbaste "raria de U!" 

até cinco, geralmente em nú.mero de três ao ano • 
. 

Adubação e ~ulverização 

A adubação se torna necessárin er.' oualouer agricultura 

de finalica.de comerci<':.l. Dela c:iependeJl'I riaior Sé'fra, cachos grandes, 

beM forrne.~os e co:w número I"aior de nencaa co:l'I bananas ele melhor apa 

rência. F'.á agricultores aue nunca utilizai!' a aõubação, devido a fal 

ta de recursos e a pouca preocuração com. a oua lj.0ade da fruta, que 

ten sa!da no mercado · interno, el"'bora coro :oreço IT\(;mor, rias mesmo as·· 

sim cor.-riensador. ~7aria a adubação em ouet.ntida~€ e nur1 li~e.de, sobre

tudo er C!Uantidade: desde a aclubacão superficiBl ou incorporação ao 

solo com enxada ou abertura ~e valetas no bananal forI'lado, até a co 

locação do adubo na cova. T"Or ocasião da JT1uda. ''ui tos adubam urna só 

vez ao ano, outros duas vezes. Outros, aue nunca utilizal"I. o adubo , 

apenas JTl.udam para novas terras, abandonando o ba.nanal que já produ

ziu por algun5 anos, como vimos no Vale do Ribeira, sej~ em Eldora-· 

do, f:ete Barras e mesmo e~ ,!uoui.Ã. 

n.s Cai:-as da Agricultura, no litoral paulista_, dão todZ' 

a assistência necessária aos produtores, desde a visita ao bannnal, 

a indicação do tipo de ~.dubo, dos cuj_dadoR com o bananal conforr.e 

sua localização, em baixada ou Morre, até a análise de solos; rizo

mas, inspeção in loco do mal de 8igatoka, distribuição de folhetos 

explica ti voR dos cuida.dos desta cultura, incenti vanclo ta.nto a aduba 

~ão corno it pulverizacão. 
~· . ' 

o "rnal t;'.e Sigatok:=." i5 hoje uma . enderni~ nos bani'.nais de 

litoral todo. Causada pelo agentG Cercospora rnus~e, a bananeira at~ 

caca apresenta as folhas amarelad~s e ressecadas oosteriorment~,prQ 

duzindo rnenoR, além dl":>. ai::>resenta.r frutas de C'i.f!d.l conservação e 

maturação. 1t oignificativa a ou.~bra na produção ocasionada pela 

"Siqatoka11
• Assim, au~se todo banantcultor pulveriza o bananal coin. 

óleo mineral espec!ficc-, impossibilitanõo a entrada do rnicro-orga -

nismc na.s plantas Sê=:C'ias. A '."'igura 7 - Tipos de r>ulverizações - mos 

tra as diversas modalidades de corihate ao 7'1êl de Figatokél. 
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· Encontra.mos desde nenhuma, de una até dezesseis, e mes 

mo 20 aplicações por ano. Des.:tgnado no comércio sob o nome de "spr~ 

oil :i, é usado puro, à razão de 10 a 15 li tros/ha. Há cuidados nas 

pulverizações para melhor resultac1o. Assim, oic; dados metereológicos 

são importantAs: evitar pulvArizar com ventos fortes (superior a 15 

ou 20 km/h) e durante ?.~ horas mais auentes do dia. ConforJ'l'!e o ban~ 
nal e os recursos do produtor, us;:;?·-se pulverizadorP,S motorizados , 

costais, em. ~adiola e até em avião, conforme a Figura 7 ilustra. 

Colheita e transnorte 

Aqui está Uil1él etapa importante da bananicultura. A co

lhei ta é toda manual, realizaneo·-se o ano todo, e va.riando de volu

me conforme o solo, técnicas de cultivo, rel0vo do bananal. Para e~ 

portação a escolhe dos cachos exige pessoal h~bilitado. Para o l!'er

cado interno são colhido,:; todos o~ cachos em condlçÕes de amé"durec.!, 

mente. 

A local5.zação do bananal é importante~ a topoqrafia do 

local, a distância e as vias ae transnorte determinam as baldeações 

~ue o produto sofrerá, sempre com perdas. Encontramos bananais ao 

lado de rodoviP.s federal, estadual ou Municipal, à m~rgem de rios 

navegáveis e afluentes, em várzeas, e ern morros localizaêos distan

tes de estradas. Isto é urn fator importante no custo de produção , 

conforme veremos. o transporte é feito manual~ente, em animal, E!ll'l 

caminhão, em trólei ou vagonete e em barcaç~~. Cerca de pelo menos 

20% das perdas estão na colheita e transporte conforme observa o 

agrônomo Moura (1972). A ~oto nQ 1 - Transporte em barcaças - nos 

mostra o meio de tran~porte ainaa hoje usado ern alguns bananais no 

Vale do Ribeira. 
A Foto n9 2 - Transporte em caminhões - nos ilustra o 

principal meio de transporte aa r.anana do litorBl para nosRa capi

tal e outras cidades. Esta foto tirada em 1957 ain~a retrata a si -

tuação de hoje. Os cachc~ são colocados uns sobre os outros sem 

maiores cuiaados. Felizmente a climatização da fruta evita este 

transporte causador de tantas perdas; a bane.na a ser climatizada 

vem, não em cachos, mas run pencas dentro de caixas de madeira, o 

que previne perda!I; por esma.ga.mento de frutas. 
O conjunto d~ fotos - Foto n9 3 - Asnectos da banani -

cultura no Vale do Ribeira e na baixada itanhaense - nos mostra (na 

parte superior e da esauerda para a direita) um bananal de várzea , 

à margem da BR·-116, no rnunic{pio de Juqulá. A segunda foto nos mos

tra um bananal nevo ao laê.o da mata, em plantação de morro. l\ foto 

3 nos mostra um ban~nal jâ f.orrn~do, em morro, no município de Ita -
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Foto em 1957 por Arl'.Újo Filho. Transporte ain 
da utilizado em pequona esc~la. · 

FOTO N9 2 - TRANSPORTES EM CAMINJIAO 

Foto de 1957, de Araújo Filho~ F:ste é o princi 
pal transporte da banana consumida na capital
paulista ainda hoje. 
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nhaém. As fotos 4 (! 5 J.lustram banana.is novos, em morros, parte ao 
lado da mata, mostr~ndo a foto 5 os efeito~ iniciais da erosão na 
estrada aberta par~ acesso ao hananAl. Tais fotos foram tomadas · n0 

rnunic!rio de ~eqistro. ~s fotos 6 e 7 já ilustram um bananal em prg 
duç~o; ao lP.do <l~ estraea particular bem conservada, em Itanhalm. -A 
foto 8 mostra o a1ri~o usado para pulveriza.çiio e~ Itanhaém. 

FOTt) N9 3 - ~~os DA P.~?!l\NICUL'!'UPA no V.u.E no RIBEIRA E NA BAI

:V..DA DO ITANHA!M 

I ·' 

. . . ... ~ 

,· - tff • - -.. • 

. •, . 

1\.SPEC~10~ DJ\ :· ~ "~l:'l:ICULTU:P!-. NO VALE DO 'PIBEIRA E 
NA BAIX~.DA :r•J:11':il1~7'.J~-:~!CE (~otos do ~utor em feve
reiro e no"rell"bro/73) • 
Foto 1 - B~nanat aP. vãrzcn, à JMr9e~ d8 P~-116, 

:r..o muniC'!!rio ê'e .T1•rr\d i. 
2 - Pan~nal novn ao la1:n t'-a mata. r>letnta

~ão ~.e ric.rro. 
3 ·• T~Pmrn.al já formaC!o, cP morro - Ita

nhRém. 
4 e 5 - Pananal novo er! mor , ao lado da 

P.:r-11 ~ • ôhsArve-~<: '. a t:.rosão na es 
trada c?l}:erte • H11nicf;,io de J'legis= 
trn. 

6 '1 7 - Bananal em produção. Itanhaém, ao 
lado de estrada ~articular. 

8 - l\~11ão u~ado para pulverizar contra o 
"mal êe S:lrratok"'"· It1tnhit~. 
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4. 2. Preé.omínio da bana.na no litoral 

~ hananicultura ~redo~ina na econo~ia agrícola do lito 
ral paulista tanto na área cultivada e volume f!sico produ::i: ido como 
no valor real d~ nrodução. Introduzida na baixa.da santista, com a 
ascenção do porto de Santos à rosição de mnior porto do Estado ~ e 

com a decadência do litor~l norte e sul, na lavoura do café e arroz 
respectivamente, a banana passou a dominar a economia agrícola do 
litoral. 

Assi~,o nuadro 2 - Particioacão da hananicultura no 
litoral: ~rea cultiv~da, produção f!sica e valor real - nos rno~tra 

as três Rub-regiÕes (litoral norte/baixada santi~ta/litoral sul com 
Vale do Ribeira) no que se refere à área cultivada, ao vol\U'le físi
co da produção e ao valor real. Observa"'lO!=; aue o li tora! dolt'ina a.s 
demais reqiõr-:s tanto na área e volW?'le como no valor. .Z\ baixada san
tista vem e~ sequnfl.o lugar, segu.tda pelo litora.l norte, com parte 
reduzida nesta!! três vari~veis. f~o, entretanto, eouivalentes '.OarR 
as resrectivas sub-regiões as nercentagcnR referentes à área, volu
me e valor. Isto é fácil de se perceber ~ mas corn alguns dados mais 
atuais, pode-se notar urna leve e inicial tenê'ência de concentração 
de maior valor da produção no litoral sul, devido a ~aior produtiv! 
àade, bem corno na baixada santist~ e itanhaense. O litor~l 

tende a perder expressão na bananicultura, compensada esta 
produtos hort!col~s. 

norte 
neles 

O Qurtdro 3 -~ Composicão da ~rea cultivada no litoral 
paulista por sub-regiões - nos indica aue no litoral todo a banana 
é responsável por 50% da área cultivad~. Descendo a det?.lhes nas 
sub-regiões, observ~.rnos que enauanto a baixada santista absorve cer 
ca de 95% ou :rrais da área ocupada com bananais, as du~s outras su..1:i·· 
regiões est5o com cerca de 50% cada com banan~. Somente o litorc=tl 
norte tem u.ma lavoura hortícola expressiva; do mes~o modo que somen 
te o litoral sul telt'· e . chã cultivado em cerca de 25 a 30% de área. 

O arroz é ainda relativamente representativo no litor1'1 sul e perm~ 
nece com l'\enor expressão no litoral norte. EJ!! todas é\.s sur-reqiões, 
entretanto, a banana domina as derna:f.s culturas. 

0 ouadro 4 ··· Composioãt"' do valor . d~. produção agrícola 
do li tor<'!.l P~ulista por . _sub-regiões - ilu~tra o predomínio da bana
na em cercê. de 90% da proc1ucão do litorel santista, seguido este 
por cerca de 40% no litoral sul e cerca de 30% ou menos no litoral 
norte. ?~o litoral norte a cultura hortícola é resoonsável ror cerca 
de 55% de valor rea.l da produção agricol~ desta sub-região. O eh~. , 
cultivado apenas no Va.le do Pibc,dr<!, é resr.ons.3vel por 15 a 20% do 



0U,.. npn 2 - p l\!(T JCJ.E:1'. !:!S' ~"?!:. _I:~NAJ:T ICULTUP!. NO L !TOPAI, 

1-PF'!_S:;!!..E:'TJ.?l\DJI: c ._T'f.:'(')DUr.Ji.n FÍSICA F. u.A.r.on P.F.AL 

ÃREA CULTIVADA DA BANANA POR SUB·REGillES 

Mêdh 

Pº~DUÇ1~ FT!ICA DA B!~ANA POR SUB-~ !G l~rs 

64 . 65 66 67 68 6Ç 70 71 72 Medh 

VALOR REAL DA noDUÇÃO DA BAflANA POR SUB -l!EGI!IES 

os 
'4 65 66 67 68 6 S 70 71 72 Mtdh 

to"t•: ltA·SUD'-LPA 
C6p(• : JFN/ JM"·14. 

D 

LITORAL NORTE 

BAIXADA 
SANTISTA 

LITORAL St:L 
VAL E DO RIBEI RA 
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~UJ:?-!"EGJ{"írf' 

l 1 T O R A L PAULISTA 

lOOS 

sos 

69 70 71 72 

8 A 1 X A O A S A N T 1 5 T A 

153 64 65 ,6 157 68 '9 70 71 72 Hidh 

Bl\ 'lANA 

1o"C•: IEA- SUDELPA 
rrruJo/du. :JTN/J1An-1'. 

D 
MI LHO 

D 
ARR OZ 

LITORAL N O R T C 

64 65 66 67 68 69 70 71 72 llédla 

l 1 T O R A L s u l [ Y A l E 

D O R 1 °8 E R A 

63 64 65 615 157 68 69 70 71 7Z 

CHÃ 

D 
HORTTCOLAS 
fRUTltOLAS 

D 

Midta 
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s 

Hedh 68 6 9 70 71 

w 81.:lA:CA D CHÃ 

PO::':E : IEA-Si/DELP,: 

ARRAOJO/DES.: JPH/J,,,.-74. 

so 

GAIX DA SA NTI STA 

ia 6 9 70 71 

HORTTCOLAS 
FRUT!COLAS ~ HO RT!COLAS 

VA ( !lO IUC ! r.A - 11. S UL 

68 6 s 70 71 Média 

D OUTROS 
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valor desta sub-reqião e Por l'-~ do v~lor da produc~o do litoral to 

do. Estes três ouadroR; embora não atur.i liza.doR, moRtraJTI ét. iroportân

cia da benanicultura na econo~ia egr~cola do litoral. 

4. 3. O estudo econômico ô.a produ<;!ão 

A. b~neniculture. paul:i.sta t~.Jn no litoral a sua exnres·
são JMis significativa ero área cult.tvar1.a, :oroc1ucão e valor. Fnbora 

sempre com altas e baixas nos três fatores cit~doR, o litoral domi

na todo o Estado de são Paulo n.a cultura da hanana. 

Fm 1974, o Esta~o e ~ rAgiio do litoral apresentavaro 

os seguintes dados referentes i bananicultura~ 

1 9 7 4 área n9 d.e oroduci-ió · -cultivada touceiras (cachos) pes novos 

Estado de t:"-.ao '."aulo 34.000 ha s1.oon.ooo 35.400.000. 5.100.000 

Litoral rauli!=;tê 29.400 h.;- 44.100.000 30.000.000 4.C32.0{l0 

Isto nos mo~tra aue o litoral detém eE,74 : 8f.,48<~4,74 

e 78,86~ na ér~é'I, n'ÚIY\ero de touceiras em nroducão, na nrodução e no · 

número de pés novoR re1=1rectf,ra.1r1ente. na! e. il"'lnortâ.n.ci<1 econô:rnicé'I 

desta cultura ~ar~ a região e o Fstado. Esta importância assuroe 

realce ouando se considera oue a eXPortacão bresileira de hanana es 

tá auase oue na tota.lidade conceti.trade nesta região ~-º Est2do. Es·ta 

situação, aliás, é retratada logo na r.o1c:rura 6 c:ta t:1á~iné'. 35 a.nterior. 

A. 1 estrutura fundiária 

::' . estrutura funeiária é o reflexo de 'lll"l.ê. economia oue 

se organiza, nUI'l primeiro Momento, nara a nr.ofluç~.o ~e algum gênero 

essencial ele valor comercial, e num segundo plano, para. a produção 

de gêneros necessários n csubsf stência ca. nooula<."~o trAbalhcidora lo

cal. (Prado Jr. 7 1960, pág. 201). Isto ocorreu no início coM a ban~ 

niculturar ma~ co~ acumulação de car.it~l oor p~rte dos pr~.utores , 

com a expanc::;i.to de suas terras, com a mão de obre. familiar e a mão 

de obra assalaria.da a ba.ixo cu~to, o ?"reclorninio oua ~e oue exclusivo 

da banana vigorou por mui.to temno noF3 bê!.nnnc.i.iR do litoral. Mais re

centemente é oue r... hananiculture - corno conseCTuênciA de sua crise -

adouire nova feic;?o; esté', entretnnto, no c;entico de aproveitê.r os 

inswnos desta Cllltura .• 1\Rsifll. Ç. su:tnocultura est? Re introduzindo 

lente.f.'lente ern algum:; bananai": de l'\ê~.io porte. Os médios e grandes 

produtores nã.o se dedic21.m a nenhuma nli'.1.ntação de subsistência. 

l\ coexistência d.o ln.ttfunclio e d.;i peouena propried?.de 
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não é característica inicial da lavoura de banana. só a partir da 
década de 30 é a.ue o latifúndio penetrou nos bananais, através de 
acumulação do capital dos ~ri~eiros, e mesmo novos, produtores no 
ramo. Esta expansão do latifúndio se deu principe.lmente, nas baixa~· 
das de ~antos e Itanhaém. Hã' grandes propriedê.des no Vale do Ribei
ra, mas o máximo de pés oue atingem é 1.000.000 de touceiras, gue 
se destinam aos mais variados mercados - interno, exportação, indú~
tri.C\s rurais. Os verdadeiros latifúndioR estãc SC"bretudo na região 
do Rio Branco, no município de rtanh<'lém. Heste rnunic{pio temos o 
contraste marcante da bananicultura - a região do Rio Branco com 
"fazendas modernas, mP.canizadas, corn boas estrPdas e administrados 
por grandes empresas ••• especializadas em produzir bannnas para ex
portação." A região do Rio Preto "é terra. perdida, é um mundo sem 
estrada, sem recurso, nem vila, lugar alagado, JT\êl.to puro, só banana 
e água". (Anônimo, 1975) • 

Dentre vários critérios utilizados ~ara classificar pe 
~uena, média e grande propriedade (Prado Jr., 1935), optamos pelo 
critério de Caio Prado Jr., mas cor.relacionado a urn outro índice 
múltiplo. De fato, o simples valor numérico absoluto de 25, 100 e 
mais de 100 alaueires para se de~inir o tamanho da· propriedade na 
bananicultura se apresentn falho. ~ área ocupada com banana dentro 
da área agriculturãvel e o núrtero de touceiras, bem como outros ti
pos dG culturas são variáveis significativas n~ estrutura fundiária. 
Segundo Prado Jr. (1935) a peauena prcpriedade tem de O a 25 alauei 
res; a m~diA, de 25 a 100, e a grande, mPis de 100 Alaueires - o 
que dá, respectivamente, até 60'.,50 ha~ de 60,50 a 242,00 ha. e mais 
de 242 ,00 ha. Ora, o número idéal de touceiras por hectare daria. pa 
ra pequena, média e grande propriedade, os totais respectivos de 
91.000, de 91.000 ~ 365.000 o mais de 365.000 touceiras. Levando -
se em conta só este número absoluto de t0uceira.s, a pequena., média 
e grande propriedades já. ".pontê'.JT\ algum significa.do. IJ!lr>ortante, po-· 
rérn, é ver a porcentagem da Ãrea agriculturãvGl ocupada com banana 
nestas propriedades, bem como o tipo de r<- 1?-c~o entre o nrodutor e 
a terra. o ideal é este, ma.s para \lrna al'lpla reÇJião e cori. dados não 
disponíveis sequer em partes, apenas i.ndicamos o rn~todo mais cor
reto de proceder. 

Para est~ estudo, porém, tome.mos alguns dados represeE 
• tativos do todo que é o litoral paulista, coberto co~ ban?.nais. As

sim, o O.uadro 5 - Area médi~ nor propriedade - Sub-regiões agrícola 
de Registro-1972 -· nos mostra pnra esta sub··rGgião, o total de pro-
pried~des e as percentagens do número de propriedades, bem como a 
área média por munic!pio. 
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QUADRO 5 - ÃREA. M~DIA. POR PROPRIEDADE - SUB-REGIÃO 1\GR!COLP. DE P..E -

GIST~O - 1972 

n9 de $; do n9 de 1 área média p/ 1 

l 9 7 2 1 propriedade 
propriedades propriedades (ha) 

S.R.A. Registro 8.084 100,00 110,53 

Cananéia 326 4,03 256,74 
Eldorado 550 6,80 266,25 
Iguape 1.417 17,53 159,55 
Itariri 408 5,05 55,90 
Jacupiranga 936 11,58 87, 34-

Juquiá 809 10,01 100,45 

Miracatu 929 11,49 82,43 

Pariquera-1~.çu 623 7,71 511,02 1 

Pedro de Toledo 396 4,90 77 ,4 3 

Registro 934 11,55 55,81 

Sete Barras 756 9,35 82,59 t 
i 

Fonte: Ivan C. Souza - Levantamento básico, 1972. 

Deste auadro se depre1;nde que somente Cananéi.:i. e Eldo

rado contam com grandes propriedades na área rnédia. d.e seus municí -

pios. Cananéia não tem expressão alguma, enquanto que Eldorado é,no 

Vale do Ribeira, um dos mais importantes municípios produtores de 

banana. 
Um estudo mais detalhC'!.do pode ser feito, restringindo 

nossa análise somente para um município de grande express~o na bana 

nicultura, como ilustra o Quadro 6 - Estratificação das proprieda

des rurais com bananal em Juauiá-197~. Assim, a . banana está distri

buída neste município no total de 575 propriedades, com 6.678.700 

touceiras, o que dá uma média de 11.615 touceiras por propriedade. 

Interessante é observar oue o l~.tifúndio é aoui representado por 

apenas uma propriedade, o que ecmivale a 0,17% das propriedades. 

o Quadro 6 nos mostra a concentração de produtores e~ 

pequenas propriedades em torno de 61,04% com plantações nté 2.000 

pés ou em propriedades de 3 a 5,5 ha. Neste municínio a grande pro

priedade não existe em regra geral. Somente UIT'.a propriedade conta 

com mais de 220 mil pés, o que representa exceção entre a grande 

maioria de pequenos e médios produtores. Ali~s, em toda a região do 

l.i. tora!, é bem pequeno o número d0 grandes pronricdél.des, mesmo con

tando as "plantations" de Santos, Guarujá e Itanhaém, com propried~ 
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QUADRO 6 - ESTRATIPICA~ÃO DAS P~OPRIEDADES RURAif COM B~Nl\Nl\L E~ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

JUQUIÃ - 197'1 

Estrato 
n9 de touceiras 

500 - 2.500 

2.501 .:. 5.000 

5.001 - 8.000 

8.001 - 12.000 

12.001 - 18.000 

18.001 - 30.000 

30.001 - 60.000 

60.001 - 120.000 

1 n9 proprie nQ ae mGdia de 
dades e i touceiras touceiras 

125 - 21,74 194.500 1.556 

146 - 25,39 578.600 3.963 

180 - 13,91 548.900 6.861 

77 - 13,39 807.400 10.485 

54 - 9,39 832.000 15.407 

58 - 10,09 1.4.01.800 24.168 

25 - 4 ,35 1.138.000 45.520 

9 - 1,57 777.500 86.388 
1 

120.001 - 220.0001 o - - - -
- 220.000 1 - 0,17 400.000 400.000 

i 
TO T !~ L 575 -100,0016 . 678.700 . 11.615 

Fonte: IEA - Cálculos organizados ne lo .l\utor. 

desvio 
nadrão 

154,18 

124,85 

241r03 

338,28 

'18 L! ,1!2 

1.315,79 

3. 320, 6·" 

'1.981,07 

-
-

21.646,79 
l 

des O.e 1 milhão de touceir~. s. r Cnonorativa Central de 8antos roúne 
os gr.andes proprietários e a CooperPtiva Agrícola de Cotia congrega 

os peouenos e médios proprietários, a~.ndo a e.ssistência sunlementar 

àquela dada pelo agrônomo do rnunic!nio. 

1'.inda no Quadro 6, temo~ uma concentração de número dC" 
nés f'..m torno d:=1. média, o cru€ nos mostra os r eauenos e médios rirodu
tores, aléM de serem ~ maioria, têm su~s nlantacõcs com número homo 
gêneo de hectares, n~o havêndo grande diferença nas propriedades 

dos estratos mais baixos. 
Veremos né" parte de cleITlcnto hum~no como se nrocessa o 

sistema de nos~e e rropriE.!dade da terra, ciind~. qui:~ ligc iramentq 

nois nem os órgfü~s oficinis disnõem de dél.dos Ptualizados, e nao os 

fornecem facilmente. 
Observaro0s noui,oue, ao invés de uma tendência acentua 

da ao fracionamento, houve nêl.S déc~dçs d.e 30 a 50, um.:oi concen

tração da nropriedade fundi~ria. O fracionAmentn existe, antes e 
posteriormente às normas do Incré'., mas não é tão significativo, vi_! 

to as requenas '"'roprieda.des serem auto-suficientP.s, embora W'l nível 
do vida baixe, de qu~se margina.lid..-dE· , corno veremos ndi;mte. 

Comrletando esta rarte do trabalho, incluímos o Quadr~ 

7 - Distribuiçe.o de áreas d<". Sub-Regi~o J\grícol~ de Pcgistro no 
qual se verifica aue cerca de 53% da ~rea cultivada desta região é 
ocupada pela bananicultura.il! a bananê domina as p~isagens e gera 



QUADRO 7 - DISTRIBUir.ÃO DE ÃREAS DA SUP.-REGI7'0 ~GR!COLA DE P.EGISTRO 

1 -- -
1{rea total Are a cultivada ·i area cu 1 t. : s area cult. s are a cult. 

MUNIC. 1 9 7 2 % ocupada corn 1 ocupada com ocupada com (ha) (ha) 1 bananicult. 1 
teicultura outras cult. 

1 .. 
CAflANE If, 83.695,28 

1 

764,17 o ,91 - 38,21 -+ - 61, 79 
El,.DO~ADO 146.534,35 3.568,62 2- .A4~ . --~ -ot-7"","92 : i - 52,08 

1 - -
i .. 

IGUAPE 226.081,71 ! 7.'JOS,46 3,10 56,19 -- . 43 ,81 
; 

1 ITARIRI 222.308,61 5.124,52 22,47 94,16 - 5,84 
' 

1 81.749,!;3 ' 11.,92 20,24 o, 31 JACUP I RA~·!GA j 9.788,37 79,45 
1 1 

JUQUIT. 81.261,20 i 5.451,54 .6 '70 89,01 1 - 10,99 

!1 IRACATU 76.580,70 1 4.774,02 6,23 . 83, 18 
.. ! . . 

16,82 .. - . - .. -
i 

PARIQUERJ!. AÇU 33.651,58 1 3.238,27 9,62 6 _,08 23,87 70,05 
PEDRO DE TOLEDO 30.663,58 1 2.355,73 7,68 69~66 30,34 1 

' -1 
REGISTRO 52.129,40 1 7.891,51 15, 14 26,48 41 ,47 32,05 

1 

SETE BARRAS 62.438,20 1 5.033,86 8,15 67,66 9,60 22,47 
1 

! i S.R.A. REGISTRO 893.495,2g 5S.162,07 6,16 52,56 8,29 39,15 
! i 

OBS.: A ãraa cultivada não inclui pastagens. Dados de 1972, pelo Levantamento do INCRA. 
Fonte: Levantamento Básico - Sub-Região Agrfcola de Registro p/ Ivan Chaves de Souza. 

Esta sub-região ocupa a % de 63,40% da área com banana do Estad~ de S.Paulo e 
73,32 da área banâotcultora do litoral paulista.(Obs.do Autor) 

·---
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as atividades econômicas •. 7\.ssim, Itariri, Juouiá, r11.iracatu, Pedro 

de Toledo, Sete Barras, Iguepc e Eldorado têm, resnE!ctivamente , 
94,16; 89,01; 83,18; 69,66; 67,66; 56,19 e 47,92% da área cultivada 

com bananais. Isto demonstra a exploração da banana corno atividade 
dominante. A banana daí atinge o mercado consumidor da Capital em 
cachos e caixas, climatizada ou sem climatização, atingindo também 
diretamente o mercado externo do Prata, por rodovia, com veículos 
modernos aue garantem temoeratura ideal oara a maturação sadia da 
fruta. 

B. Produção física e valor 

Como conseouência da área cultivada, o volume de prod~ 
ção apresenta também variação de ano para ano. A principal causa é, 
evidentemente, o aumento ou a diminuição do número de touceiras em 
resposta a baixa ou alta do oreço no mercado interno. A exportação 
geralmente tem o preço compensador e os fornecedores fixos, seja a 
través da Cooperativa Central de Santos, seja por intermediários de 
Uruguaiana ou de Registro. 

Não é fácil de se conseguir os dados de produção com o 
respectivo destino: mercado interno e exportação. Há nestes dados 
sempre estimativa, mesmo nas fontes oficiais. 

Sabemos a,ue a banana exportada provém da Baixada San -
tista, da Baixadã Itanha.ensC>, do li tor;:i_l sul e do Vale do Ribeira • 
O litoral norte fornece hoje só para o mercano interno. A oscilação 
da produção está, corno a da área cultivada, centrada na Baixada San 
tista e no Vale do Ribeirêº O abandono de bananais sem trato e a 
substituição da cultura de banêlna por outra. - suinocultura, pasta
gens - sao causas deste aumento ou diminuição da área cultivada e 
respectiva produção. Perdas decorrentes de ventos, mal de ~igatoka, 
broca, causam prejui~os significativos, sobretudo nos pequenos e rné 
dios produtores. 

O Quadro 8 nos dá o volume produzido e o valor da pro

dução da banana, por município. 
A expanRão da área da banana só poderá se efetivar com 

rendimento satisfatório no litoral sul e, particulêlrmente, na Baix!!_ 
da do Ribeira, onde a variedade nanicão invade novas terras e subs
titui lentamente os bananais velhos. Vimos no município de Eldorado 
Paulista, bananais abandomidos em morros. Recebemos a explicação de 
que se tratava de bananais com nanica, e que o custo da produção 
nao compensava, devido ao transporte. A substituição deste bananal 
por novo, da variedado nanicão, ou até mesmo com a nanica, em ter
ras mais planas, arrendadas ou em parceria, seria mais rentável ao 
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OUADRO 8 - A BANANICULTURA NO LITORAL PAULI~T~~ - 197~ - 1\R&"i. E PRO

DUÇÃO 

Município Ãrea Pés Cachos Valor 
(ha) (1000) (1000) Cr$ 1000 

Ubatuba 240 360 360 1.296 

Caraquatatuba 166 250 180 3'18 

São Sebastião 400 600 420 1.512 

Ilha Bela 103 155 109 390 

Santos 1.000 1.500 1. 350 4.860 

São Vicente 106 160 128 461 

Cuba tão 200 300 240 864 

Guarujá 1.333 2.000 l.800 6.480 

Praia Grande 133 200 160 576 

Monqaguá 898 1.347 1.200 4.320 

Itanhaém 2.773 4.100 3.700 13.320 

Peruibe 1.000 1.500 1.300 ~.680 

Itariri 4.000 6.000 3.000 10.800 

P.Toledo 1.333 2.000 1.000 3.600 

Miracatu 2.466 3.000 2.100 7.560 

Pariouera Açu 133 200 120 432 

Juquiá 2.433 3.500 2.625 9.450 

Jacupirangl\ 1.600 2.000 1.200 4.320 

Reqistro 1.533 2.100 1.050 3.780 

Sete Barras 2.733 4.000 2.800 10.080 

Eldorado 1.726 2.350 1.880 6.768 

Iguape 2.480 3.6~0 2.548 9.173 

Cananéia 53 70 42 151 

Barra do Turvo 2 2 2 6 

Iporanga 2 3 3 9 

Ribeira 11 6 5 19 

TapiraI 366 300 270 972 

T O T r~ L 29.115 ~: l.643 29.592 106.227 

Fonte: IEA - Jan./75 organizado pelo Autor. 

bananicultor. Fatos como este , mostram a variação da área cultivada 

de ano para ano, seja com novas toucciras, seja na. substituição de 

variedade da fruta. 

Praticamente toda a área cultivada com banana tem ex

clusivamente as variedades nanica e nanicão. As variedades prata ou 

branca, ouro e maçã, ~parecem em pequenos e médios produtores e em 
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diminuta escala, sem nenhum peso no total da produção. 
Recentemente, como vimos, a suinocultura está se intro 

duzindo na área cultivada com banana. A própria fruta e alguns pro

dutos de subsistência (milho, mandioca) constituem o alimento bási

co do porco. Isto tanto no sul corno na baixada itanhaense. No lito

ral norte, a área cultivada com banana está estacionária, auando 

nao diminui. AÍ a cultura hortícola ganha terreno, ao lado das cul

turas de cacau e seringueira em experirnentaç~o. 

No litoral sul, onde n expansão da áre~ é mais recente, 

e cnde a bananicultura pode se alastrar mais ainda; na sub-região 
de Registro especificamente, a percentagem da área ocupada com ban~ 

na era, em julho de 1972, de 73,32% da ãren bananicultora do lito

ral, conforme ilustra o oundro 7, anteriormente citado. 

O litoral paulist~, cujos municípios constam no Quadro 

8, produz cerca de 79% da nrodução estadual,contando com 29.590.900 

cachos, não incluindo as touceirns nQv~s em número de 4.032.000, o 

que representa cerca de 10% das touceiras em produção. 

A banana ocupa posiç~o de destaoue no valor da produ -

çao agrícola da regino. Embora a cultura de hortaliças esteja inva

dindo, ao lado da suinocultura e pastagens, o Vale do Ribeira, a b~ 

nana representa, seguida pelo eh~, a maior rend~ da região. 

O Quadro 4 da página 48 - Composição do valor de prod~ 

çao - nos mostra, para o período 1968/71, a distribuição do valor 

entre as culturas. Não consegui~os atualizar estes dados junto aos 

diversos órgãos e departamentos da Secretaria da Agricultura, da! 

a simples transcrição dos dados da SUDELPA. Na região toda, cerca de 

45 a 50% do valor da produção pertence à banana. Na baixada santis

ta, esta percentagem atinge 95%, descendo para 45% no Vale do Ribei 

ra, onde a diversificação de produção tGnde a aumentar, sem o aban

dono da produção principal. Com tendência à estabilidade, e lenta 

diminuição a longo prazo, é a participação do valor da produção no 

litoral norte, como já vimos. 

O valor da produção é decorrente do preço no mercado. 
Ora, nenhum produto tem tanta oscilação e pouca alta em relação aos 

dernai9 do setor de frutas in natura, corno a bõnnna. Veremos na co

mercialização os preços da b~nana na capital paulista comparados 

aos índices de preços (custo de vida) mensais das frutas in natura. 

O preço é o fator preronderante em ouestões de produç~o agrícola.De 

le depende a expansão ou o declínio da produção a curto prazo, so

bretudo porque esta cultura se concentra em médios e pequenos prod~ 

tores, porque esta cultura tem no transporte o seu maior problema 

referente ao preço no mercado. Mesmo assim a expressão popular "pr~ 
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ço de banana" tem seu real significado. A banana continua sendo, 
mesmo com preço entre 2 a 3 cruzeiros a dúzia, a fruta mais barata 
na capital paulista, como veremos adiante. O 0uP-dro 8 - A bananicu! 
tura no litoral paulista, 1974-Ãrea ~ produção - pág. 55 nos mostra 
a importância da produção por município. Itanhném, Itariri e Sete 
Barras, em 1974, tiveram, cada município, sozinho, valor superior a 

10 milhões de cruzeiros na b~nana. Juguiá, Iguape, Miracatu, Guaru
já e Eldorado ficaram com a produção entre 5 e 10 milhões. Santos, 
Mongaguã, Peruibe, J~cupiranga, Pedro de Toledo e Registro vêm a s~ 

guir, com valor entre 3, 5 e 5 Milhões. Neste ano o ?!'t.unic!pio de Ta
pirai conseguiu uma rrodução de valor qu~se igual a 1 milhão de cr~ 
zeiros, ao lado dos municírios sem expressão na cultura, como Barra 
do Turvo, Iporanga, Ribeira e A~ia!. 

A banana é, na região, a ativide.de econômica que cria 
ns paj,.eagens humanizadas, seja na várzea, morro e mesmo nas serras. 
Em torno da banana gira a atividade comercial da região. O valor da 
produção é rer.resentativo na economia da região, muito embora não 
haja um desenv("llvimento planejé1.do para esta, cujos efeitcs sejam em 
favor mais imediato dos neauenos produtores ou produtores de baixa 
renda. 

e. Produtividade e custo de produção 

A agricultura é uma das atividades econômicas mais com 
plexas dado o caráter aleatório de fenômenos clirn~ticos e biológi
cos e o grande número de vci.riáveis que afetnm as oportunidades de 
comercialização do produto e do lucro do agricultor. ~ bananicultu
ra conta com condições ideais de clima, temperatura, umid~dc, nlu
viosidade, evapotranspiração - m3.s conta com enchentes e com f\ragas, 
o que torna de certo modo aleatória a produtividade para a grande 

parte dos produtores. (Pastore, 1974) 
Se o auge da área cultivada foi na década de 50, a dé

cada de 70 parece marcar o auge da produtividade da banana paulista, 
conforme ilustra o Quadro 9 - Produtividade da banana paulista,1948/ 

74. 
o aumento da produtividade é devido a tecnif icação na 

cultura. Por tecnificação na bananicultura entendemos o uso da adu
bação e o combate à Sigatoka. A intensa campanha por estas duas té~ 
nicas é o fator explicativo do aumento da produtividade. O estímulo 
pela fruta de melhor aparência e o elevado preço, faze~ com que,me~ 
mo para o mercado interno o produtor procure melhorar a qualidade 
da fruta. A climatização é outro fator importante aliado à procura 

da fruta tipo exportação. 
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QUADRO 9 - PRODUTIVIDADE DA BAMANA PAULISTA, 1948/74 

ano área produção produtividade 
1000 ha 1000 t kg/ha 

1948 42,7 321,0 7.517 
1950 43,6 362,0 8.303 
1952 54,5 362,0 6.642 

1954 f-9,1 405,0 5.861 
1956 79,8 426,0 5.338 
1958 75,4 1M4,0 5.888 

1960 60,3 441,0 7.313 

1962 75,7 450,0 12.605 

1964 40,4 508,0 12.574 

1966 36,5 469,9 12.874 

1968 38,0 626,0 16.471 

1970 25,3 459,2 18.150 

1972 25,6 ~08,1 17.115 

1974 34,0 583,4 17.130 
1 

Fonte: IEA 

Se a produtividade é crescente na bananicultura pauli~ 
ta, temos a ressaltar o seguinte: 1/ Esta crescente produtividade é 
devida a tecnificação da cultura; 2/ Mesmo nas três sub-regiões do 
litoral paulista esta produtividade apresenta índices diferentes 
sendo mais baixo o do litoral norte. 

' 

Parece imposs!vel calcular o custo de produção da bana 
na em tão vasta região. As dificuldades se prendem a vários fato-
res: 
1. localização da exploração: 

1.1. em relação às vias de transporte, 
1.2. em relação aos meios de transporte; 

1.3. locnlização topográfica; 
2. sistema credit!cio; 
3. destino do produto. 

A localização da exploração deste produto volumoso e 
de pouca "densidada econômica" am relação às vias de transporte é 

de suma importância, pois o preço do produto e o custo de produção 
estão fortemente correlacionados. 

~ evidente que a exploração localizada à margem ou pr§ 
xima de estrada asfaltada, próxima às estradas estaduais ainda não 
asfaltadas, ligadas à estrada asfalt~da, próxima às estradas rnunici 
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pnis, precárias, mas ligadas diretamente à estrada a~faltada e 

outras alternativa~, terá o custo diferente em função desta distân

cia is vias de tra~gporte. 

A Pigura R - Localização de bananais e Rua relação ao 

preço atr~vé~ 0o transporte - nos riostra ~ue o cu~to mais barato f~ 

ce êl.o tran~porte se refere à. nroxiriida.de do consuJT!icor através · de 

vias õe trém~nor.te. 0tlémto mais perto do mercado e (!Ua.nto mais per

to de roc~ ovtr1~ f ,,., • ..:ieral ou estadual ligada a esta., Menor será o cui:;

to do trélnSf'OY-te. O!='l números I"!ai~ h.:t.ixos nesta F.:f.gura 8 indicam pr2 

priedade ci.1 jo cn~to r~ferente ao transpor.te é M«iR baixo. 

L 
e 
g 
e 
n 
d 
a 

~onte~ JF.7\-1967 

.1 :n 
• • 

i;;EJ~ua federal 

estrade estadual -------- . 

~----eat:n.;.da partic. 
~rio 

D local do 
bananal 

o~ 11"1eios (,e transporte também influ~JT\ decisivamente no 

custo da nroc1.ução. Vimos aue a banana tem o tran~morte manual, ~.m 

animal, em vagonete, em bar.cacas, em jipes, eM caminhões velhos, em 

caminhões Moderros cor1 sistema de refrigeraç8o e ~lguns com câmara 

ce cliriatizaçãQ.- Quanto menos. transnorte - baldenção - J'lelhor para 
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a fruta e menor o custo. A Foto 5 nos mostra modernos caminhões que 
carregam a fruta em Registro e descarrega~ diretamente em Montevi
deu ou Buenos Aires. 

A localização topográfica é o terceiro fator importan
te referente ao custo do produto. Esta se prende à distância e ao 
tipo de relevo. A "cultura de várzea", "cultura de morro", ºcultura 
na serra" e a "cultura de morro-várzea" são os ouatro tipos que en
contramos no litoral sul e Vale.do Ribeira (Vários, 1967, pág.18). 
O custo de produção na várzea é bem inferior ao do morro ou serra , 
com ou sem uso de técnica (adubação, pulverização). 

O custo operacional estimado para a banana é o seguin
te, ~ue, em parte, conseguimos explicar em nossos contatos com pro
dutores: 

QUADRO 10 - CUSTO OPERACIONAL ESTIMADO PARt'\ BANANA - 1973 e 1974 

-varzea morro 

Produtividade 1973 1974 1973 1974 
mÕA-1 • ••• • •••• 1320 cachos/ha 33t/ha 1280 cachos/ha 32t/ha 

Mão de obra •••••• 919,64 1.347,76 959 ,39 1.440,54 

Semente e muda ••• - - - -
Adubo e corretivc 814,32 2.613,48 835,38 2.681,07 

Defensivo •••••••• 135,30 332,10 135,30 332,10 

Operação de mãqu_! . 
na ••••••••••••••• - 28,52 - 36, ·~6 

outros ••••••••••• 13,91 - 17,79 -
Depreciação •••••• 12,14 55,36 15,51 70,74 

Custo p/ha. • • •• • • 1.895,31 4.377,22 1.962,37 4.560,91 

Custo p/cacho •••• 1,44 - 1,53 -
Custo p/t •••••••• - 132,64. - 142,53 

Fonte: IEA - T~.bela organizada pelo autor. 

o Quadro 10 evidenci~ então a superioridade da planta
ção na várzea quanto ao custo da produção. Esta só tem a desvanta
gem de enchentes demorad~s, pois a bananeira submersa perde os ca
chos floridos ou já em frutos. Salvo este imprevisto ligado a um f~ 
nômeno em grande parte aleatórin, a várzea constitui a localização 
topográfica ideal para o bananal, sobretudo se bP..m colocada quanto 
ao transporte. 

O custo de produção está ligado à produtividade, ou m~ 
lhor, ao resultado econômico. A várzea apresenta menor custo e ma~r 
produtividade ou rendimento econômico. o custo é onerado com todas 



61. 

as variáveis dos Quadros 6 e 7 para o produtor. Para o consumidor 
o preço total inclui, alé~ deste custo, o custo do transporte e mão 
de obra desde a compra do produtor atá o consumidor. Isto agrava 
também o preço final, seja da banan~ amadurecida em estufas, seja 
em câmaras de climf'.tização. 

D. ComercializCTção 

o mercado interno 

Sob este tema, trataremos genericamente da comerciali
zação, detendo·-nos no estudo dos preços ,o fator maj_s importante des 

ta. Sobre este assunto, há dois trabalhos recentes, ~ue só perdem 
o valor pela desatualizaçeo dos dados (Vários, 1967 e 1967a), pois 
ambos são de 1967. Fmbora relativamente recentes, estes trabalhos 
t~m os dados de quase 10 anos, o aue na bananicultura ~ prazo rela
tivamente longo devido à grand."'! instabilidade dos preços, o que 
acarreta maior ou menor área cultivada, e cons0.quentemente maior ou 
menor oferta do produto, o que numa rGação circular afetará, em re
torno, os mesmos pr~ços. 

Para o mercado interno a banana é vendida diretamente 
do produtor para ~ Cooperativa, p~ra atacadistas e para indústrias 
ou fábricas. Cooperativa e ntacadistas s~.o os rr.aiore.s intermediá
rios entre o produtor e consumiõor, A banan0 é assim, vendida verde, 

em cachos e sem nenhuma embalagem, em embãlagcm de palhão, polieti
leno e caixas de madei.ras. Quando a~ caixas d~ madeiras n fruta já 

vem em pencas. Nos outros ca.sos, é". fruta vem no C<'.'.cho. 
A banana consumida nn capital paulista provém, quando 

da variedade nanica e nanj_cão Cl.o litoral paulista. A.s variedades 
maçã e prata e outras provém de Minas Gerais, Goiás, Santa Catarina 
sendo desprezível a auémt:tdade de origem do li tora!. 

Assim cerca de 80% d<'\ banõna verde consumid~, na capi
tal é adquirid?. por atacadistas diretamente dos produtores. De 2 a 
5% de Cooperativas; cercP. de 2%r de outros at~cadistas e 13 a 15% 
em leilão. 

Os feirantes sao os maiores distribuidores de banana 
na Capi ta.1. Estes adquirem a fruta diretamente dos produtores em 
cerca de 25 a 30%~ de Coo~Grat~.vas, 2 a 5%; de e,tacAdistas, 7%; de 
fornecedores permanentesr 15 ~ 20% G finalmente em leilão, muitas 
vezes sem saber a origem - município e produtor, ao redor de 45%. 

Os atacCT.dista~, por su~ "rez, negociam cerca de 80% de 
suas compras com pagêment.o a vi.sta f:~m le:i_lão ou armazõns próprios. 

O transporte é feito todo por caminhão de3de 1955. O abandono da 
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ferrovia se deu por diversas razoes: rapidez, estradas secundárias, 

rios, ausência de operações de carga e descarga, com consequentes 
perdas e colocação direta no local do leilão ou da venda. 

Não existe classificação da banana para o mercado in -
terno. Todo o restante - banana não qualificada para exportação - é 
destinada à capital e outros municípios. Os próprios atacadistas e 

com maior número ainda os feirantes não desejam a classificação da 

bananna nem a colocação destas em caixas como já é feito para ou
tras frutas consumidas in natura. Isto se explica pela grande mar
gem de lucros destes intermediários. 

o fluxo de comercialização varia bastante, sobretudo 

com o aumento de câmaras de climatização. Estas câmaras são depósi
tos que funcionam como "estufas científicas" de tratamento da fru
ta. Inaugurada no país em Santos, pela Cooperativa Central dos Bana 
nilcutores do Estado de São Paulo em 1967, as câmaras de climatiza
ção atingem hoje outras cidades e outros Estados. Funcionam em arma 

zéns fechados onde a banana é colocada em pencas dentro de caixas 
de madeiras. Uma vez lotado e fechado, a temperatura é abaixada a 

159C e o ar é circulado através de possante ventilador. AÍ a fruta 
descansa, recébendo depois uma carga de gás azetil e boa ventilaçio 

na mesma temperatura de 159C. Alternam-se estas operações - ventil~ 

ção e gás azetil, durante 36 horas. A fruta assim amadurece mais na 

turalmente, sem ser dominada pelo calor e sem apresentar maturação 

precoce. Ao lado deste processo moderno dominam ainda as estufas de 

feirantes e quitandeiros. Estes compram a banana em cachos, fazem a 

limpeza nas pencas e as amadurecem em estufas - quartos fechados on 
de se queima serragem. A temperatura ê mais elevada que a do ambien 

te externo. 
Do volume comercializado pelos atacadistas cerca de 60 

a 70% atingem o consumidor, já estufafo por quitc:i.ndeiros e feiran -
tes; 10% por ambulantes; de 6 a 10% por supermercados; 5\ nos merca 

dos distritais, e uma pequena porcentagem por agentes não especifi

cados: caminhões, carroças, carrinhos. 
Os atacadistas vendem também para fora da Capital cer

ca de 10 a 15\ do volume por eles comercializado. 
As vendas a vista são realizadas pelos atacadistas a 

feirantes, fábricas, exportadores e intermediários locais. As ven

das em consignação são feitas através de Cooperativas, consignatã
rios e agentes ocasionais. Aqui observamos uma tendência de reserva 
ou omissão de informação de muitos produtores quando por nós entre

vistados. 
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De modo geral podemos fixar como segue a venda da bana 
na: 

íã r atacadista .... 30% 
vista ~ fábricas ..•... 1% 

t L outros ........ 9% 
sistem.a de venda 

1 i-cooperativa •.. 10% 
consignação tconsignatários 40% 

outros ........ 10% 

O transporte pesa muito no preço da banana, afetando 

a margem de renda do produtor; assim, com transporte próprio até a 

capital o custo saí 20 a 25% inferior ao custo com transporte inteE 

mediário, pois no transporte há a mão de obra de carga e descarga. 

No mercado atacadista a banana teve os seguintes pre
ços na capital paulista, no período de 1968/74: 

QUADRO 11 - PREÇO MfDIO MENSAL DA BANANA NANICA 

MERCADO ATACADISTA - SÃO PAULO - 1968/74 (Cr$/ton.) 

~ 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
. 

Janeiro 90,00 60,00 88,00 93,00 76,00 200,00 215,00 
Fevereiro 55,00 69,00 80,00 59,00 77,00 260,00 170,00 

Março 64,00 84,00 94,00 117,00 105,00 245,00 230,00 

Abril 65,00 82,00 90,00 105,00 110,00 250,00 300,00 
Maiô 63,00 64,00 92,00 95,00 95,00 134,00 290,00 
Junho 83,00 72,00 83,00 100,00 100,00 133,00 274 ,ao 
Julho 91,00 77,00 86,00 130,00 110,00 150,00 -
Agosto 108,00 108,00 91,00 170,00 160,00 280,00 -
Setembro 141,00 174,00 150,00 148,00 185,00 415,00 -
Outubro 185,00 190,00 187,00 145,00 180,00 470,00 -
Novembro 126,00 198,00 146,00 120,00 190,00 370,00 -
Dezembro 102,00 141,00 115,00 120,00 220,00 270,00 -
Média anual pon-
dera da 92,00 105,00 109,00 120,00 132,00 267,00 -
Média anual pon-
derada real (1) 214,00 206,00 176,00 162,00 152,00 267,00 -

Fonte: IEA 
(1) Em Cr$ de 1973. 

Comparando com o preço de atacado, o Quadro 12 - Índi

ce mensal de oferta e preço - nos mostra a relação oposta entre os 

dois fatos. Com safra durante o ano todo, a banana tem seu maior vo 

1 
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lume entre março a junho e o menor, de outubro a novembro. 

QUADRO 12 - OFERTA E PREÇO - !ndices mensais 

~· 
i ! i 

JAN FEV MAR IABR MAI JUNIJUL AGO SET OUT NOV DEZ e 
i 

de oferta 100 90 105 1 120 125 150 135 90 85 75 70 7( 

de preço 75 70 75 85 95 100 115 115 130 150 140 12( 

Base: oferta jan. = 100 

Como decorrência do preço da tonelada verde no at~cado, 

a banana chega ao consumidor, com a mesma curva de preços. A banana 
e outras frutas in natura tem o preço, na Capital, estabelecido em 

decorrência da safra, e esta, sobretudo na banana, ê uma conseque~ 

eia de preços anteriores. Daí a oscilação bastante acentuada do pr.§:_ 

ço da banana durante alguns anos seguidos e mensalmente. 

QUADRO 13 - PREÇO M~DIO NA CAPITAL PAULISTA. VAREJO. 

1972/74 (Dúzia) 

19 trir.i. 0,71 janeiro 

29 trim. 0,71 fevereiro 
1972 39 trim. 0,71 ma~ço 

49 trim. 0,86 abril 

maio 
1974 junho 

julho 

agosto 

19 trim. 1,05 setembro 

29 trim. 1,24 outubro 
1973 39 trim. 1,28 novembro 

49 trim. 1,96 dezembro 

Fonte: IBGE 

1,86 

1,86 

1,91 

2,02 

1,96 

1,96 

1,91 

1,91 

1,95 

2,10 

2,31* 

2,40* 

Percebemos que o preço da banana tem seu ciclo anual 

decorrente da oferta da fruta, pois a demanda é constante e indepen 

de da elasticidade-renda: indivíduos de todas as classes consomem 

esta fruta o ano todo. 
Vejamos agora, o preço da banana na Capital comparado 

com o Índice geral de preços ao lado dos Índices do setor de alimen 
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tação, frutas in na\ura e o próprio Índice da banana. Aisim, confor 

me o Quadro 14 (Índices de preços: geral, alimentação, banana 
1974), a banana teve seus Índices mensais de preços inferiores aos 

do setor alimentação e mais baixos ainda se comparados aos das fru

tas in natura. Isto representa que a banana foi a fruta, que em 

1974, teve o menor aumento de preço em todos os meses do ano. Comp~ 

rada com o setor alimentação, a banana só teve um Índice maior em 

janeiro, tendo os outros meses um Índice de preço inferior. Compara 
do com o Índice geral, ou o custo de vida, a diferença a favor da 

banana é maior ainda. SÓ em janeiro, o Índice da banana foi supe

rior ao custo de vida mensal. Atualíssima é a expressão "preço da 

banana" e sua validade é real, bem mais real que para outras frutas 

similares. A banana nanica, apesar da alta e baixa em seu preço co~ 
tinua sendo a fruta mais barata, durante todo o ano na Capital Pau

lista. 

QUADRO 14 - ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (CUSTO DE VIDA) 

MUNICfPIO DE SÃO PAULO. !NDICE GERAL. PRODUTOS 

IN NATURA: FRUTAS E BANANA NANICA - 1974 

MtS Índice Índice banana nanica 
Gere.l n<? de lvar1açao 1nd1ce 

(Y) aliment frutas cotações mensal preços(X) 

JANEIRO 100,94 98,05 106,53 193 5,81 105,81 

FEVEREIRO 104,53 102,80 111,93 183 -8,14 97,67 
.. 

MARÇO 108,88 108,90 127,47 153 5,81 103,48 

ABRIL 114,45 117,07 124,88 162 -5,06 98,42 

MAIO 116,58 119,43 117,01 204 -7,74 90,68 

JUNHO 118,07 120,01 112,14 162 -5,81 84,87 

. JULHO 120,69 122,87 117,42 189 4,65 89,52 

AGOSTO 123,04 125,94 119,29 212 5,23 94,75 

SETEMBRO 125,02 128,36 118,44 167 -1,74 93,01 

OUTUBRO 127,12 130,90 120,32 190 15,70 108,71 

NOVEMBRO 129,94 133,62 119,48 182 5,82 114,53 

DEZEMBRO 133~03 137,04 124,50 185 1,74 116,27 

Fonte: IPE - FEA/USP. Organizado pelo Autor-jan/75. 

X -
y 

1,048 

0,934 

0,950 

0,839 
0,759 

0,719 
. 0,742 

0,770 

0,744 

0,855 

0,881 

0,874 

A Foto n9 4 ilustra a banana transportada de Ubatuba 

para a Capital Paulista. A perda é significativa devido ao empilha

mento dos cachos. Tal banana é destinada aos conh~cidos quitandei

ros e feirantes que estufam a fruta para amadurecimento mais rápido. 



FOTO N9 4 - RAN.A?!A Dr. llBATUBA 

PARA O CttMSUMO DA 
CAPITAL 

--- ·- - - - - --· --··--

Banana destinada ao leilio do 
CEASA, . indo depoi8 !'al"ii estu

fas de feirantes e qui.tandei-
ros. 
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FOTO N9 S - TRANSPÔiTi1 ,CLtHATI
ZAÇÃQ E .. · ·. INDÓSTRIA 

CASEIRA 

Transµorte em trólei e caminhões, 
câmara de climatização e indús
tria caseira. 

A Foto n9 5 nos mostra um conjunto de ilustrações toma 
das r>elo autor no Vale do Ri.beira e em Itanhaém. Nas fotos abaixo 
do vagonete (!tanhei.éJT1), .observamos dois caminhões: o de cima trans
:!)Orta a banana já desnencada em càixas na temperatura ambiente (Re
r?:istro); o caminhão inferior oont-3 cor.t câmara fr:i.~or!fica (lta
nhaêm). Ma foto à direita superior, vel!loa o interior de WM câmara 
de climatização em Juquiá, e, na :i.nferior, uwa indústria caseira de 
banana-passa e~ Fldorado Paulista. 

1 exportaçâ.2 

A estrutura do comércio mundial de banana desenvolveu

se dentro de padrões históricos. ~ssim, as empresas do país export~ 

dor são as mesmas nos na!s~s :i_"'portar:lores, sendo o exemplo t!pico 
as plantations da América do Caribe, do Equador, Colombia e América 
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Central. Isto torna o com~rcio fixo e re~ulado. (Megale, 1974). 

Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua e 
Panamá, juntos~ respondem ?Or ô0% da exportação mundial de banana , 
tendo os mesmos emp~asários na ~redução, exportação e ünportação. 
Comprovando esta observação, assistimos em 1974 a "guerra da banana" 
(Diversos jornais, 1974). Esto. se caracterizou pela união dos maio
res países exportado1•es citados, rei~vi~icando melhor preço, a exe~ 
plo do petrÔleo. O mulogro foi total pcis o boicote da Standard 
Fruit conseguiu recu~r a decisão destes países, de economia predomi 
nantemente agrícola ond9 a banana é a produção dominante. 

O Quadro 15 (Exportação e Importação de Banana) nos 
mostra os países importac.ore:s e exportadores desta fruta. Percebe
mos na exporta~ão a p~esença rrarc~nte destes países citados e na i~ 
portação os Estados Unidos doninando o volume importado, seguido pe 
lo Japão, Aleme.nha, França, Esp.anha, Reino Unido e Itâlia. Argenti
na e Uruguai - nossos maiores compradares - tem na importação mun
dial uma diminuta participação, comparável à nossa posição no merca 
do exportador. O consu.~o interno absorve toda a nossa produção~ 
maior parte in natura e peç~ena ~arte, em doces. Insignificante 
a parte destinada à f~rinha. 

a 
-e 

O Brasil, como j~ vimos, exporta esta fruta desde o 
início do século. Embora com clientes europeus, o forte de nossa ex 
portação se concentra no mcrcadci do Prata: Argentina e Uruguai. O 
forte contingente demo~ráfico italiano ali cheg~do em fins do sécu-
lo passado a início deste, ccrt.3.rnP.nte aumentou "em muito o consumo 
desta musácea. 

O Quadro 16 (Exportação déi. Banana Brasileira, 1953/72) 

nos mostra em tonelada, dólar FOB e cruzeiros, o total da exporta
ção brasileir~. Aqui a primeira observação é sobre o preço do volu-
me exportado: também inco~s~ante, c~~o no mercado interno. 
porém, ao lado daquel.'.l snric de variéÍveia explicativas do 
terno há, além da desvalorização de nossa moeda., outras 

Agora , 
preço ex-. ... . var1ave1s 

como sobretaxa d2. Argentina, ~nt"t'"!da de ban~na paraguaia no mercado 
argentino. 

O Quadro 17 Cro~tos Exportadores) nos indica o destino 
da nossa fruta nn mercado extc!'r.o be"Il como os portos de exportação. 
Tais dados da Cacex não di:::cri:niné!m & origem da banana. Assim, a b~ 
nana do litoral pa.ulistn., a.n ::;e:r eYpo:-tada p0r redevia p.1ssa a ser 
considerada exporta.da '!''-ÜOf> portos 1nterm3diários de Uruguaiana e 
Jaguarão. Isto sem mc~1c.Lon.::ir os cam:.nhões do sul que C2.rregam a fru 
ta cm Regist.:-o, seM ne!!L·_;·r.::.._ -::"!<: r::ca'!:"'g2. é.""'.:'.:d Mo:1-t-=·Tidéu ou Buenos Aires, 
conforme verificarnoR cm "!:od.:::i.s an '.'.'lOSGe.s vie.gens a ~egistro e .~ re-
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QUADRO 16 - EXPORTACÃO DA BANANA BRASILEIRA - 1953/1972 
{Totais em tonelada - Cr$ - US$ FOB) 

Fonte: Banco do Brasil/CACF.X 
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giãe de ,Vii!;l.e <ie R~l?.~.j.ra. Nã_o h~ j .• J;,~pipQuço, diferenciação do produto, 
.:.. . '. . - .· , .· y,~/· .,.· .:.· • ....... . :·1.~r. ;:. ··.·_ .. <::· :~ : ;,·. :··· . : - ,, .. ,:: 

apc:1,recendo entao como 1mportadoN!s, paises que adquirem a fruta ver 

de, farinha e flakes. 
O Brasil teve, graças ao auménto da produçio do lito-

ral paulista, um acréscimo em 1973 para 1974, de 12,65% no volume 

ern tonel~da, de 35,16% no ~reço ~~dio da tonelada e 52,26% no total 

em dólar. 
Assim: 

tonelada us Do lar Foh US$/tonelada 

1973 .138.493 14.870 107,37 

1974 156.019 22.641 145,12 

.A. participação do Estado de S. Paulo na exportação bra·-.. sileira de ~anana e sérnpre crescente, tendendo a ser quase total . . . . 

conforme a Figura 9 (Exportci.ção !3rasileir;;l e Paulista de Banana). 

FIGURA 9 '"'. EXPORTAÇ~O BRASILEIRA E PAULISTA DE. J3ANl~.NA 

- Ô Brasil 

O E.S.Paulo 

X - • { nao d1spon vel 

1 

l 
.l 

1967 68 69 70 7 1 72 73 74 

Fontes:Cacex e IEA (JFM.fev/75) 
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Se a exportação paulista é quase a totalidade da expo~ 

tação nacional, somente 26% da produção paulista se destina à expo~ 
tação, sendo o restante consumido no mercado interno, na Capital,in 
terior e outros Estados, com a inovação técnica da climatização e a 
rapidez do transporte rodoviário. 

Se compararmos estes 26% exportados com a produção na
cional, teremos apenas 1,5% da produção total. Daí a insignificân
cia de nossa exportação, não só comparada com os grandes exportado

res internacionais, mas mesmo dentro da produção e consumo nacio
nais. Somos o maior produtor e consumidor mundial de banana. As con 
dições naturais do país e a pouca exigência da planta faz com que 

no país todo haja produção de banana, desde a variedade "da terra" 
ou pacova, S.Tomé, prata ou branca, casca verde, ouro, maça até a 
nanica e nanicão. O preço baixo e o gosto, aliados ao valor nutriti 
vo, fazem desta fruta o alimento brasileiro por excelência, desde 

nossos silvícolas até a criança e o velho da metrópole. 

Somente o litoral paulista teria condições de exporta

çao para o mercado europeu. Já conquistamos, em pequena parte, a 
tecnologia dos grandes exportadores, já temos a fruta em qualidade 
e apresentação internacionais do tipo expo~tação, como o comprova
mos em exportação para a Alemanha (COPEME, 1972). O que nos falta é 
a quantidade pedida. SÓ poucos produtores das baixadas santista e 
itanhaense e do Vale do Ribeira produz~m cachos tipo exportação.Não 

podemos manter a entrega nos prazos marcados por falta do produto . 

A produção com destino à exportação está em grande parte concentra
da na Cooperativa Central de Santos. Criada em 1946, a Cooperativa 
Central, pioneira da climatização na América do Sul, dedica todo o 
conhecimento científico em bananicultura no interesse de aprimorara 

aparência e qua.lidade da fruta. 
Os problemas de exportação nao se limitam no volume 

produzido. Conseguimos a embalagem ideal. Temos o trato na colheita, 

carga, embarque. Não temos, porém, infra-estrutura, mentalidade e 
visão exata das características dos mercados importadores. Se temos 

embalagem, trato e infra-estrutura, isto constitui exceção represe~ 
tada na Cooperativa Central com produtores de Itanhaém. Com o merca 

do interno como grande consumidor e pouco exigente, a maior parte 

da produção conserva características de fruta quase em estado nati
vo, .com ausência de tecnologia. A aparência do produto é fundamen
tal: " ••• a banana brasileira é superior em sabor à banana exigida 
pelo mercado externo (nanicão) mas não tem a mesma aparência. Isto 
é: somos superiores . em conteúdo, mas não temos ainda quantidade nem 

agressividade suficiente para competir em termos de igualdade com 
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pa{ses cujo ~nico produto de ~xpo~taçio i a·~atjan~." · (OESP, 1973) 

Comprovando nnssa conquista na qualidade da fruta para 

exportação, a Foto n9 6 nos mostra em etapas sucessiv~s o transpor

te do cacho protegido do bananal ao galpão, a limpeza das pencas, o 

descarte destas, a embalagem em caixas de papelão de padrão interna 
cional e a colocação nos caminhões com temperatura interna regulá -
vel. A banana se destina à Argentina e é colhida e tratada em Ita
nhaém. ~ uma amostra de nosso avanço na bananicultura. 

A F0to n9 7 nos mostra a embalagem usada pelos países 

que dominam a exportação de banana em volume e _qualidade. Assim, M~ 

xico, Guadalupe, Martinica, Equador, Jamaica, Honduras, Costa Rica 
tim, devido is grandes companhias - Standard Fruit e United Fruit , 

a tecnologia mais avançada na banana. No Brasil., somente um produ
tor iguala este padrão, conf~rme ilustra a Foto n9 6: a Fazenda Ma~ 
bu, de Itanhaém. 

A exportação brasileira sofreu grandes dificuldades de 

vido, sobretudo) à deficiência no transporte rodoviário - falta de 
caminhões. A sobretaxa de 15\ sobre e. banana br2sileira imposta pe
lo governo argentino em 1971, foi duro golpe para a nossa exporta
çio. As relaç5es pol!tico-econ5micas entre os dois ~aíses parecem 

agora manter níveis de mútua cooperaçao. A gr~nde enchente de 1972, 

onde vimos a marca das águas nos cachos, à altura de l,80m, também 

causou prejuízos, tanto na exportação como n<' mercado interno, oce.
sionando em 1973 os maiores preços atingidos pela fruta até hoje. 

Um pequeno problema, que poderá se agravar no futur0: a banana ex
portada segue pela Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, desde Mongaguá 
até a BR. 116, à altura de Itariri. A rodovia. Pedro Taques também 
recebe banana de Santos, S.Viccnte, Praia Grande. A BR.·116 na re
gião denominada Rodovia da Banana, e estas ji citadas funcionam ho

je como vias de turismo, o que ocasiona sério perigo aos veículos. 

Estas rodovias já são insuficientes ~ara atender ao escoamento da 
banana, quanto mais para a demanda turística. 

Concluindo esta parte referente ã exportação, frizamos 

que, para uma exportação além do merc~do platino precisamos de uma 

mentalidade empresarial no nossc produtor; esta só poderá vir junto 
com a assistência técnica e creditícia permanente. A produção pura

mente empírica ainda domina em inúmeros produtores, não só no lito
ral norte onde a bananicultura não tem grande expressa.o, ma.s mesmo 

no Vale do Ribeira. 



FOTO N9 6 - EXPORTAÇÃO DA BANANA PAULISTA 

- . ~ ·-- .. --·---·····. ---Transperte d~s cachos, limpeza e descarte, 
embala~em e~ caixas de madeira e em cai
xas de papelão e acondicionamento em ca
minhão~frigorÍfico. Direto de ItanhaéM a 
Buenos Aires. Fazenda ~ambu. 1974. 

FOTO N9 7 - EMBALAGEM PARA EXPORTAÇÃO 
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Industrializaçio 

Nio ~ recente a preocupaçao pela industrialização da 

banana. Embora sempre aflore em periódicos e em noticiários de jor

nais (Diversos, 1973 e 1974) como tema de aproveitamento total e 

maior racionalização da cultura, a industr
0

ialização desta. fruta já 
é bem antiga na região do litoral. 

Conceituamos industrializaç~o da banana como a trans -
formação da fruta in natura em qualquer produto de consumo em esca

la comercial, seja em indústrias caseiras ou pequenas f~bricas, se

j~ em indústrias já com máquinas 2ut0máticas e pessoal mais qualifi 

cado. Ambas existem no litoral paulista desde a prime ira década do 
século. ~verdade que são indústrias pequenas, de reduzida capacid3 

de e pequeno alcance no mercado interno. 
Os produtos mais conhecidos s~o os processados em in

dústrias caseiras: banana passa e bana.nada. Balas, bombons, geléia, 

farinha ou flakes, pur~s j~ s~o mais exigentes quanto ao eq~ipamen

to e investimento de cnpital. 

Em âmbito dom2stico, o litor2.l já produziu muitos sub

produtos da banRna: banana p~ssa, bananada, banana cristalizada, li 

cor de banana, aguardente de banana, vinagre. O pur& e a farinha es 

capam à fabricação ctoméstica (ICEA , 1972). A Figura. 10 (Barnrneira -· 

industrialização) nos mostra, segundo Berzaghi (1967), os produtos 

e subprodutos da bananeira. Hoje, do cngaço se extrai impermeabili

zantes para tinta ; do tronco e folhas, rações para animais. A diver 
sificaçio dos subprodutos ~ ampla e o custe da mat~ria prima, muito 

baixo. Nio é entretanto esta diversificação o objeto de nosso estu

do. Nosso interesse maior é ~~la própria industrialização da fruta. 
Desde 19 04, existe, em Santos, uma f.~hrica de doces e 

farinha de banana. A farinha destina-se, sobretudo, ao mercado do 

Nordeste e os doces - bananada, gel~ia, bombons, bala s - tem a saf

da no mercado da capital e da baixada santista. Com a demanda sem -

pre crescente pelos produtos, a fábrica não consegue atender aos p~ 

didos. Com instalação moderna no conjunto e higiene perigosa, "A 
Leoneza de Conservas S.A." vem industrializando a banana em Santos 

desde 1904, conforme nos mostra a Foto n9 8. 

Uma outra fábrica, fundada na década de 40 também pro .. 

duz farinha de banana, em forma de flocos e tem no mercado norte 

americano o maior importador. Trata-se da "Ind1Ístria Franco do Ama

ral S.A.", em Ana Diaé, municfpio de Itariri. 
Além destas de maior produção e com um produto mais 

exigente quanto ; instalação e equipamento, in~meras ind~strias ru-
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FIGURA 10 

,..., ...... ...._. 1.JN. le8otlo0b 

raia ou pequenas fábricas consomem a banana para doces ~ pas~as. ne 
fácil fabrico e relativamente com alta rentabilidade, estAs indÚs -
trias recolhem a bánana descartada da exportação. Nio ~ somente es
tas frutas, entretanto, o,u~ se destinam a estar. indústrias. Vimos 
nanicio, tipo exportação, sendo uaatla na fabricação de pfü.rnai:;. 

Conforme a safra, esta5 pequenas fábricas sio o rrcur
so de aproveitamento da fruta. Com o preço baixo, há :produtor que 
oferece graciosamente i indÚ~tr:i.a sua produção posta. no bananal. F.n 
tretanto' ,]. capac:i.dade destas fábricas ' pea.uena eJ"I ~mparaçio a 
perda da banana. O ~ns.\iMo destas indústri~ estável, mesmo quan
do há oferta superanclt> a procura, isto ê, mesmo quando ~á banana em 
excedente devido ao aviltamento dos preços. 



1 

• FOTO N9 8 

INOJSTRIALIZANDO A BANANA DESDE 1904 
A Lt1oneza de Con$ervas S.A.- Santo~ - SPaulo 

- - ··· - - - - - ··· -- --·"-1! ..... _._,, __ _ 

FARINHA DE IANANA cnmra 

---------·--
·-·-·---· -----··-·--·---··--
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Foto da embalar;em de trêà produtos industrializa
dos ern Santos: farinha pura de banana, farinha 
composta e gel~ia acondicionadas em latas. 
(Foto do autor, 1973). 
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A banana apresenta, como em muitos produtos de alimen

tação baratos, a peculiaridade de ter a demanda quase sempre está-

vel, qualquer que seja a oferta, mesmo considerando a existência 

de inumeras outras frutas in natura, para substituição pelo consumo. 

Podemos calcular que um volume equivalente a aproxima
damente 50% do consumo das indústrias se perde devido ao mau trato 

na colheita e transporte. Felizmente na região do litoral paulista 

e Vale do Ribeira as vias de circulação permitem o escoamento da 

fruta. Quando os preços não compensam o transporte, então a perda 
é grande, pois as indústrias não absorvem este excedente. Em vista 

destas perdas, sobretudo as decorrentes de preços, é que o governo 

sempre volta ; tona com a industrializaç;o desta fruta. 

A idéia da industrialização da fruta em vários produ -
tos toma vulto atualmente por parte do Governo e da iniciativa pri

vada. O ITAL (Instituto de Tecnologia de Alimentos) já tem estudo 

sobre o purê e o néctar de banana, visando a dar melhor aproveita -

mento à fruta, altamente perecível: elevnda percentagem das safras 

perde-se nos próprios bananais, no transporte e armazenamento. No 

mercado externo, sobretudo, Estados Unidos, Inglaterra e Holanda 

garantem o consumo destes dois produtos novos. Se a banana ocupa o 

39 lugar na lista de nossas exportaç6es frutícolas, superada pela 

laranja (suco) e castanha do Pará, com a industrialização alcançará 

facilmente o 19, ultrapassando em muitos os 10 milh5es de dólares 

anuais em divisas que atualmente nos traz. Além destes dois novos 

produtos, o Ital encontrou fórmulas para aperfeiçoar a qualidade 
da bananada e doces em massa, de grande preferência no mercado euro 

peu e norte-americano. Para a obtenção da banana em pó, duas técni

cas foram estudadas: o processo ''spray" e a liofilização; aquele de 
dif Ícil utilização devido ao comportamento do produto durante o 

processamento, quanto à aderência e caramelização, este, de resulta 

do Ótimo, com elevado custo. . 
Simultaneamente aos estudos de pure e po, os flocos de 

banana apresentam excelentes persp~ctivas, sobretudo misturados a 

outras farinhas, como a de soja. Evitando a aderência e carameliza

ção, tal mistura resulta em substancial ganho de qualidade. 

Estudo feito em 1967 (Vários, 1967 (49-72)) nos mostra 

a alta receptividade de três produtos, na Capital paulista: passa , 

néctar e purê. As amostras foram preparadas pelo Ital. O purê é de 

polpa de banana madurat variedade nanica, submetida a tratamento tér 
mico, com pequena porçao de ácido cítrico para conservação, sendo 

ele apresentado em latas de um quilo. A passa é obtida da banana m~ 

dura, descascada e inteira, que sofre um tratamento anti-oxidante , 
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sendo, a seguir, seca em P.stufa até atingir a umidade final de 20 a 

24%; apresenta-se em pacotes de 300 gramas. O néctar é obtido a pa~ 

tir da polpa diluída com água em quantidades iguais de polpa e á
gua, adicionando-se açúcar e ácido cítrico para estabilização e ba-

lanceamento dos teores de açúcar e acidez; apresentado em frascos . 
de meio litro. 

O resultado do referido estudo foi o seguinte: 

QUADRO 18 - RECEPTIVIDADE POR PRODUTOS DE BANANA, NA CAPITAL 

LISTA - 1966 

PAU-

Produto Consumidores Gostaram Gostaram c/ ou nao gostaram restrição 

1. 670 + 2.964 = 4.016 356 passa 
4.634 (1) 86,66% 7,68% 

néctar 1.669 + 2.953 = 4.067 

4.622 (1) 88,00% 

... 1.678 + 2.998 = 4.169 pure 
4.676 (1) 89,10% 

Fonte: Vários, 1967 (Arranjo: JFM - fev. 75). 
(1) Menores de 15 +maiores de 15 anos. 

262 

5,6690 
·-

555 

12,00% 

507 

10,90% 

Resumindo, a industrialização será a saída para a ban~ 

na, nao só para diversificação de produtos exportáveis, mas, sobre

tudo, para um melhor aproveitamento da fruta. A industrialização e

xigirá maior cuidado na cultura, visto a absorção do excedente. Is

to, entretanto, só ocorrerá com certa garantia. de um preço mínimo 

para a safra. Uma etapa de industrialização poderá ser levada a e

feito não só no litoral paulista mas em regiões onde se perde parte 

da produção por falta de transporte - o fabrico do purê, que por 

sua vez será insumo para indústrias de balas, bombons, doces de mas 

sa, etc. 
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CAP!TULO 5 - ·o elemento humano na bananicultura 

Não pretendemos nesta simples dissertação levantar to
dos os problemas referentes ao homem do bananal. Procuramos, apenas 
à luz de trabalhos já realizados, levantar problemas pouco focaliz~ 
dos, no que se refere ao nosso t~ma. ~ claro que não resolveremos 
todos, deixando alguns pontos a serem pesquisados por estudiosos em 
investigação conjunta de geógrafos, economistas, sociólogos e agrô
nomos. 

O estudo do homem rural na região da banana foi objeto - . de varies trabalhos seja do ponto de vista do tamanho das propried~ 
des, do tipo de cultura - tradicional ou tecnificada -, seja do po~ 
to de vista da situação social do empregado·na cultura bananeira. 

Focalizando o homem na região da banana temos os trab~ 
lhos de Carvalho (1944), Araújo Filho (s/d, 1953, 1957), Simão e 
Goldman (1958), Petrone (1966) e vários outros, ressaltando os de 
Araújo Filho e Petrone. 

5.1. O homem do bananal 

Um~ descrição do homem do bananal nos é dada por Araú
jo Filho. A pesquisa da EMBRAPA (1974) e várias outras não publica
das do CERU (s/d) referem-se ao agricultor do litoral paulista e do 
Vale do Ribeira onde predomina a bananicultura. 

Poderíamos ainda citar os trabalhos sobre a sociedade 
rural nacional do ponto de vista da estratificação social (Costa 
Pinto, 1948), da estrutura fundiária (Queiroz, 1965) ou sobre a po
sição do agricultor (Ettori, 1961). Tal perspectiva daria para aná
lise da estratificação social na área da bananicultura dentro des
tes estudos anteriores. Isto foge ao nosso objetivo traçado, e se 
citamos tais fontes, é devido ao seu valor como esquema de referên
cia nas pesquisas de campo em todas as ciências sociais. 

Hoje, como na década de 30, que marca a expansão da b~ 
nana na baixada itanhaense e daí ao Vale do Ribeira, a mão de obra, 
o homem do bananal ê representado pelo nordestino. Rudes, acostuma
dos a privaç5es, estes homens vivem nos bananais com o salário que 

não conseguiriam em sua terra nata1,mesmo descontando despesas de 
moradia e alimentação. Nas grandes e médias plantações há um número 
fixo de famílias residentes no bananal. Os filhos também trabalham 
como mesalistas ou diaristas, mesmo quando consta só o nome do che
fe de família como empregado. Na época de maior produção, aí há o 
contrato de volantes ou trahalhadores por dia. Este é, preferível -
mente, solteiro e mora junto ao bananal em barracões. Com a dem~nda 
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crescente de mao de obra em construção e serviços públicos, o nor-. 
destino, ligado a parente na capital, deixa o bananal e sobe o pla-

nalto, onde vem tentar maior garantia para sua força de trabalho. 

No Vale do Ribeira, há a procura por trabalhadores no Norte de Mi

nas, na região de Montes Claros. Proprietário de bananal no municí

pio de Juquiá, nos respondeu em 1973: "O mineiro trabalha igual ao 

pernambucano ou cearense, mas ê mais manso e mais cuidadoso no ser

viço". Geralmente o produtor de banana traz só os elementos soltei

ros, que depois de alguns anos voltam para a terra de origem com a! 

guma poupança ou tentam o trabalho n~ cidade: S.Paulo, Registro,Sa~ 

tos, Cubatão. Poucos, ou melhor, raríssimos são os que 

adquirir terras. 

conseguem 

O homem do bananal não conhece horário, nem calor de 

meio dia ou chuva forte na colheita dos cachos. O trabalho é árduo 

devido ao calor e umidade; o cacho é pesado e o transporte é feito 

sobre os ombros até o animal ou trólei, ou beira de estrada; é fei

to em terreno nem sempre limpo, nas próprias ruas do bananal,tortas 

devido a própria planta itinerante e cheias de troncos de bananei-

ras, engaços e mato rasteiro. 

A descrição de Araújo Filho marca ainda sua atualidade 
nos bananais paulistas. A habitação coletiva, a dureza do trabalho 

e a remuneração regularf~mpre com garantias de previdência social 

ainda marcam o regime de trabalho de inúmeros nordestinos que labu

tam nos bananais paulistas. 

Não só o empregado no bananal leva uma vida de priva -
ções. O pequeno produtor, sem recursos para tecnificar sua lavoura, 
e para contratar mão de obra assalariada também leva uma vida dura, 

mesmo sendo proprietário de terra. A cultura. de pequena horta para 

o sustento da família e venda no local de excedente não lhes dá pa

drão de vida muito acima daquele do empregado. A Sigatoka domina o 

bananal, depreciando a fruta. Uma resignação ou apatia caracteriza 

este pequeno produtor, seja na várzea seja na serra, seja em Eldor~ 

do, Sete Barras, Registro ou Juquiá. A imagem da decadência da bana 

nicultura que vim0s no litoral norte é retratada em pequena escala 

em regiões de prosperidade da musácea no Vale do Ribeira. 

A agricultura tradicional ainda vigora na lavoura da 

banana, mesmo com a crescente demanda e o preço em alta. Não é o ho 

mem a causa desta decadência ou estagnaçãc. Não é o Ócio ou a resig 

nação, a causa desta agricultura tradicional ao lado de vicejantes 

bananais em crescente produtividade. Cremos ser esta ociosidade uma 

"consequência da baixa produtividade marginal do trabalho" (Schultz, 

1965, pp 37/38). Daí a constância e apego aos conhecimentos tradi -
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cionais e a falta de interesse em adquirir novas fontei d• r~~·· ·. 
Indagados sobre a baixa produção, sobre a falta de adubos e pulver! 
zação nos bananais, respondiam: "ninguém gar~nte um preço -•elhor 
para esta banana" ou "gastar agora não vai comp•mear na venda", e 
ainda: "est• banana não vai para expo:r.tta9io, e da! o preço é baixo 
mesmo". Isto confirma a segurança ou tranquilidade em nio gastar na 
perspectiva de perrla posterior: "em geral, os agricultores que . se 
limitam aos fatores agrícolas tradicionais estio mais seguro• do 
que sabem ª · respeito dos fatores que usam do que os que 
tando e aprendendo como usar novos f atorea de produção 
1965. pág ... 1). 

estio ·. ado

CScí"•ltz, 

Nas andanças pelo litoral e Vale do Ribeira vi.moa a 
bananicultura apresentar as técnicas mais modernas no trato da fru
ta, desde a plantação até a embalagem, ao lado da cultura mai• rud! 
mentar poss!vel, para nio dizer nativa. As ferramentas mais primit! 
vas e o uso limitado - quando não ausente - de capital, na forma de· 
máquinas, viF.oram ainda em bananais paulistas. Os principais insu
mos aio terra e trabalho - daf a baixa produtividade• o baixo p~ -
ço, o desest!mulo, o Ócio • . 

Do remanescente caiçara ·temos apenas, e em pequena es~ 
cala, um artesanato de utensílios domésticos ~ peneiras, balAios , 
esteiras - o.ue é ex~lorado por intermediários. Os traballllcf• ~ emb! 
ra e tabúa predominam sobretudo no litoral norte. Encontramo• em 
Bràço no município de Eldorado trabalhos de taq~ara e embira. mas 
é et.\ Ubatuba que as trancjadé'!ras representam o ve•t!gio arte1anal 
mais caracter!stico do caiçara (Foto n9 9·). 

Ao lado d.este artesana~,, . existe uma pequena plantação 
de subsistência. Ubatuba tem no seu perímetro urbano e suburbano 
uma população fixada ali def)ois da venda de suas terras. Est• .popu
lação fornece em~regadas domésticas '' mio de obra para este artes&-

• • 1 . ... . . . . . .. .. ~ ...... 

• 
1 

1 
. 1 

1 

' . i 

i FOTO Nt 1· -.. Preparando a embira'· , ·para 
ta~tes no bairÍ'o Eatuf a 

. de Ubatuba. 
, ·•roto. de :julho/.1973 .-: · 
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nato de embira e tabua, nao tendo mais onde alocar sua força de tra 
balho. (OESP, 197~) 

5.2. O produtor 

Se quisermos classificar os produtores e empregados na 

bananicultura, tcrGmoc am1inhas gerais: 
1. grandes produtores, proprietários com mais de 250 mil touceiras, 

explorando a bananicultura como uma empresa, utilizando todas as 

técnicas modernas. Dominam a exportação e estão geralmente fili~ 

dos à Cooperativa Central de Santos. A capacidade empresarial 

destes produtores é tal que pretendem organizar uma nova Cooper~ 

tiva de transporte exclusiva nara exportar banana. (OESP, 1975) 

Seus empregados moram nos bananais, mensalistas e diaristas, a 

maioria registrada. Alguns moram com a família em casas cedidas 

e os solteiros em barracos. 

2. médios produtores, que exploram a banana com algumas técnicas. 
Colocam a banana tanto no mercado externo como no interno, sendo 

que alguns pertencem à Cooperativa de Santos. A banana climatiza 

da é na maior parte proveniente destes dois primeiros grupos. Os 

empregados variam de 5 a 10, eventualmente até 20 na grande sa

fra. Alguns, os mais velhos da casa, moram com famílias. Os fi

lhos também ajudam nos bananais. O pagamento geralmente é mensal. 

O mesmo ocorre com os grandas produtores. Grandes e médios prod~ 

tores geralmente não residem junto a lavoura, alguns nem mesmo 

na sede do município onde têm o bananal. 

3. peguenos produtores, dos quais poucos são sitiantes arrendatário& 

Estes residem no bananal e a mão de obra é basicamente familiar. 

Quando o número de touceiras é maior, e exige mais mao de obra , 

então aparece o volante, cujo pagamento é por dia. Quando este 

trabalha já há algum tempo e a plantação é aumentada, poderá pa~ 

sar a residir no bananal, recebendo salário mensal, podendo mes

mo trazer a família. Varia muito este tempo de volante e traba -

lhador fixo. Depende do produtor, da área plantada e do preço da 

fruta. Em Itanhaém, Juquiá e Eldorr..i.do, variou de 3 meses r:ité um 

ano. 
Torna-se difícil expressar o qualificativo de pequeno, 

grande e médio produtor pelo mímero de touceiras pela extensão da 

propriedade. Mesmo o uso de uma determinada técnica agrícola apre -

senta falhns. Cremos que o critério para se qu~lificar em pequeno , 

médio ou grande produtor deverá ser um Índice múltiplo de variá
veis: produtividade, tamanho da propriedade, número de empregados , 

uso de técnicas, como já observa~os quando tratamos da estrutura 
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fundiária. SÓ este critério múltiplo poderá explicar com mais reali 
dade a classificação anteriormente citada. Sabemos da correlação en 
tre uso de técnicas e produtividade, e da correlação entre esta e 
o volume de produção. Existe no litoral paulista bananais com o mes 
mo número de touceiras em produção que tem o volume produzido com 
diferença de até 35\; seja no númer~ de cachos seja em quilos de 
fruta. Isto nos mostra a falha do tamanho da propriedade para se 
classificar o produtor. Não encontramos nenhum estudo neste sentido 
e deixamos assinalado aqui este critério para as próximas pesquisas. 

Cabe observar nesta narte do trabalho que, como as-
sinala Stavenhagen ( 1974--, pág. 82), "as estruturas de classes e as 
estratificações no meio rural dependem dos sistemas econômicos de 
base. As estruturas agrárias são complexos socio-econômicos que re
sultam da combinação de vários fatores entre os quais, temos, prin
cipalmente as formas dominantes de propriedades e posse da terra e 
as relações de produção no campo." Assim, encontramos, de fato, a 
fazenda, o arrendamento familiar, a pequena propriedade familiar f! a 
plantation que se diferencia da fazenda. Tal campo de observação fo 
ge ao objetivo desta simples dissertação, mas é fecundo campo de 
pesquisa não só por este ou aquele cientista social, mas por uma e
quipe multidisciplinar. 

O geógrafo necessariamente invade este campo de inci -
dência de outras ciências humanas, economia e sociologia, sobretudo. 
A presença do geógrafo é fundamental para uma- análise nao parcial 
da realidade, Como observa o Prof. Harroy (1970, pág. 207): "isolar 
o econômico, é alterar a realidade soci~l e condenar-se a incom
preensões". No mesmo sentido, pondera o Prof. Georges Friedmann 
(1953; pág. 92): "Não há especialistas em organização do espaço ••• " 
"São os economistas, os geógrafos, os sociolÓgos, os agrônomos, os 
urbanistas, etc, sem esquecer os demógrafos, que devem unir. seus es 
forços." 

O problema social do litoral paulista, já observado per 

Araújo Filho (s/d, pág. 8), Petrone (1966, pág. 389) caracterizado 
por seu subdesenvolvimento em relação ao planalto é parte do probl~ 
ma nacional do sistema capitalista, onde os polos de desenvolvimen
to estão em estreita relação com as áreas perif_éricas deste sistema. 
A literatura sociológica aponta o esquecimento, e observa que só a 
partir do momento em que o campo torna problema prático no contexto 
nacional é que se tr.~nsforma o meio rural em objeto de análise cie!! 
tífica por parte de economistas, sociólogos, geógrafos e sanitaris
tas. (Lewin, 1974, pág. 84-). Isto é comprovado pela visão etnocen -
trista, pela visão urbana do meio rural que distorce esta realidade. 
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Os geógrafos sao esquecidos nos planejamentos junto ao meio rural. 

De duas perspectivas de encarar a agricultura nacional: a primeira 

consignada nesta visão urbana e a segunda na abordagem histórico

estrutural, só recentemente esta Última tem sido levada a efeito. 

(Duarte e Queda, 1974, pág. 90). Somente quando o problema da fome 

atinge a opinião pública, é que se pensa em assistir ao homem do 

campo. Daí as falhas decorrentes no planejamento rural (Vassimon .. 
1974, pag. 118). 

Temos basicamente dois problemas sociais na bananicul

tura: o primeiro se refere ao pequeno produtor, e o segundo, mais 

premente, ao empregado, ao homem do bananal, tantas vezes descrito 

em suas privações e perpétuas explorações. 

O pequeno produtor, como já observamos, não assimila a 

adoção de técnicas agrícolas, e, quando o faz, esta assimilação não 

gera por si só a vocação capitalista, acentuando as consequências 

sociais de desequilÍbric, de desigualdade crescente, segundo já fri 
zou o Prof. Martins (1973, pág. 216). O pequeno produtor está em si 

tuação que chamaríamos de marginalidade bem como o empregado. Dize

mos marginalidade, pois o "indicador empírico da existência da mar

ginalidade é a renda-trabalho mínima que traduz os meios de subsis

tência necessários à produção da força de trabalho." (Pereira,1971, 

pág. 52 e Paoli, 1974, pág. 68). A marginalidade deste pequeno pro

dutor é definida na medida em que ele consegue apenas a sua subsis

tência, mesmo sendo proprietário ou arrendatário da terra. Esses 

casos sao comuns na área da bananicultura. 

O centro problemático é ainda mais grave, pois se a si 
tuação de marginalidade assemelha o pequeno produtor ao empregado , 

este sequer tem outra coisa quê a própria força. de trabalho. 

Em inúmeros contatos c0m homens do bananal ouvimos as 

afirmações seguintes: "Fui lavrador a vida inteira, mudar só vai 
piorar". "Não gosto daqui; o bananal acaba com a gente; é se) tapea

ção. No fim, morar no Cee.rá sem dinheiro ainda dá vantagem." "Dá 

prá comer, remédio nem se fala". "Já mudei de profissão, mas aqui 

foi a pior de todas elas." Outros, .::i. inda, iludidos, mas nao ccns -

cientes de sua . exploração exclamam: "O dinheiro é curto, mas é ga -

rantido" ou "Aqui eu compro relógio, revólver, rádio, posso 

camisa nova". 

botar 

O patrão surge como um indivíduo que detém o poder de 

sobrevivência do empregado, quando e como quer. "Patrão aqui é que 

nem em todo lugar, é dono da gente", "·:i melhor coisa do mundo é ser 

patrão da g.ente mesmo; quero sair daqui l.ogo," 

Caracterizamos assim de marginais estes empregados 
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pois são a expressão histórica dos limites que o capitalismo perifê 
rico enfrenta para sua realização como sistema. São marginais, na 
medida em que, com o salário tem apenas a sua sobrevivência, nao 

sendo consumidores do próprio sistema em que se inserem. ~ verdade 
que pela sua posição inferior no sistema, através da renda da força 

de trabalho e baixa remuneração, participam do próprio sistema, mas . 
esta participação é marginalizada, conforme vimos anteriormente. 
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Observações Finais 

Várias considerações já foram feitas nas diversas par
tes do trabalho, o que nos exime de uma síntese neste final. Cabe , 
entretanto assinalar aqui o que de importante ficou patente no tra
balho, sobretudo dentro do objetivo proposto. 

Desde que a simples ãelimitação do espaço ou área de 
estudo não indica, por si só, um enfoque geográfico, vamos ver na 
organização do espaço e na sua função econômica esta perspectiva g~o 
gráfica inicialmente proposta nesta simples dissertação. 

Assim, a paisagem criada pela bananicultura, ou a org~ 
nização do espaço baseada na economia agrícola da banana apresenta 
algumas características típicas desta cultura e outras peculiares a 
qualquer agricultura de baixa renda. 

Sintetizamos a seguir algumas observações finais deste 
trabalho. 

1. A área cultivada, o volume de produçRo e o preço médio 
tam grande oscilação de ano para nao, mesmo nestes três 
anos, em que o preço tem uma tendência altista. O preço 

apresen
Úl timos 

da bana-
na parece ser função sobretudo do volume produzido no ano ante
rior •. Assim, grande produção gerando grande oferta tenderá a bai 
xar o preço. Com o aviltamento do preço, pequenos e médios produ 
tores não aumentarão o número de touceiras, o que acarretará me 
nor produção no ano seguinte, gerando daí menor oferta, o que e~ 
tabilizará ou tem~erá a aumentar o preç_o .. Não devemos esquecer a 
importância da bnnana como uma fruta alimentícia, particularmen-
te do pobre ou das classes de baixa renda. Os grandes centros 
consumidores - Grande São Paulo e Grande Rio - estão próximos 
das áreas produtoras, o que favorece o grande consumo pelas ca~ 
das mais pobres da sociedade. Por outro lado, devemos lembrar 
ainda o papel representado por esta musácea no comércio exporta
dor, que embora, maior num passado recente, ainda hoje represen
ta alguns milhões de dólares para o país. 

2. A tecnificação é indispensável na bananicultura, e esta só pode
ri se efetivar com uma orientaç~o técnica e assist;ncia credití
cia. Temos a primeira em intensidade, mas falta-nos o complemen
to necessário - o crédito. 

3. A climatização da banana apresenta ao consumidor uma fruta de 
elevado·válor·nutritivo e maior conservação: a fruta adquire suê 
maturação mais natural e sun consequente durabilidade. As tradi
cionais estufas de feirantes e quitandeiros devem ser substituí
das por câmaras de climatização, sob orientação e controle de 
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Órgãos das Secretarias de Agricultura e Saúde. 

4. A industrialização apresenta-se como fator de absorção desta ma-

téria prima, garantindo uma estabilização do preço quando da· 

maior oferta. A industrialização garantirá um produto para expor 

tação e um insumo para outras indústrias nacionais: o purê de ba 

nana. Este produto poderá absorver toda a produção excedente da 

exportação e consumo interno. A produção de flocos torna-se nec~s 
sária sobretudo devido ao seu baixo custo e alto valor nutritivo. 

O gosto e o aroma, o preço e o valor nutritivo serao 

de um consumo crescente em todas as classes de renda. 
elemente.&. 

5. O estado de subdesenvolvimento da população da região da banana, 

sobretudo do empregado e dos pequenos produtores é parte do com

plexo sistema econômico em cuja marginalidade se inserem. A 

ausência de geógrafos e sociólogos nos planos de açao e nos pro-.. 
gramas de desenvolvimento para esta região do litoral chama a 

atenção a qualquer pesquisador interessado em estudar este ou 

aquele tema da vasta região do litoral paulista. Lamentável é a 

substituição destes dois profissionais pelos economistas. Repeti 

mos aqui "isolar o econômico é alterar a realidade social e con
denar-se a incompreensões", conforme Harroy(l). Nem o tão criti

cado marxismo faz do econômico o alicerce de toda a sociedade;pe 

lo contrário, Marx revelou que a vida econômica não é senão uma 
. d ºd . 1 f 1 G . h( 2 ) parte integrante a vi a socia , con orme ressa ta urvitc ; 

ou como diz Jean Marchall "a ciência é reintegrada por Marx na 

sociologia 11 <3>. A paisagem humanizada através da bananicultura 

nos mostra de um lado os grandes empresários capitalizando atra

vés da exploração do empregado, e incorporando um padrão intern~ 
cional na lavoura com destino à exportação. Do outro lado, a 

maioria imensa de pequenos e médios produtores, alguns imitando 

levemente os grandes empresários, e a quase totalidade ainda em 

regime de agricultura de baixa renda, como assinalamos. 

Quanto ao não proprietário e empregado no bananal,este 

atinge o grau máximo de marginalidade dentro do sistema em que se 

insere, através da venda de sua força de trabalho. 

(l)·HARROY, Jean-Paul - 1970 - t:conomie des peuples sans machinisme. 
Etudes d'écologie humaine. Ed. de l'Institut de Sociologie, Br~ 
xelles (222 pp) pág. 207. 

(2) GURVITCH, Georges - 1960 - A sociologia de Karl Marx. Ed. Anham 
bi, S.Paulo (119 pp) pág. 7. 

(3) MARCHALL, Jean - 1955 - Deux essais sur le marxisme. Ed. Gênin, 
Lib. Médicis, Paris, (261 pp) pág. 81. 
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