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comercialização da banana do Quilombo de Ivaporunduva.
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APRESENTAÇÃO
A publicação apresenta a trajetória dos agricultores

e dos grupos dos produtores, entre eles, o Grupo dos

quilombolas da comunidade de Ivaporunduva, no Vale do
Ribeira, em São Paulo, para se consolidar no mercado
da banana orgânica, melhorando a geração de renda e

Bananicultores de Ivaporunduva
Esta publicação está assim dividida:
1. Breve história de Ivaporunduva e situação atual

garantindo a sustentabilidade do seu território - caracte
rizado por extensas áreas conservadas de Mata Atlântica

sob a ótica socioambiental e da questão quilombola.
2. A história da produção e da comercialização da ba
nana em Ivaporunduva, das primeiras roças aos dias

públicas serão apresentadas e discutidas, servindo de
orientação e inspiração a outros grupos e comunidades
na busca de caminhos parecidos para fortalecer suas ati
vidades produtivas, geração de renda e desenvolvimento
sustentável.
Aqui estão reunidos os resul
tados de dois projetos. O primeiro,
"Gestão Ambiental Participativa e
Desenvolvimento Econômico do
Quilombo de Ivaporunduva", volta

atuais.
3. A organização da comunidade, as parcerias, as
políticas públicas e os projetos de desenvolvimento
sustentável.
4. A Certificação Orgânica da banana.
5. As novas oportunidades de comercialização e os
novos desafios.
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e pela cultura tradicional quilombola.
A organização dos produtores, a auto-gestão, as par
cerias, a assessoria técnica, a capacitação e as políticas

do aos processos de produção orgâ
nica e sustentabilidade do território,
financiado e apoiado pelo Programa
de Projetos Demonstrativos do Mi
nistério do Meio Ambiente (PDA/
MMA). O segundo, "Fortalecimen
to das associações quilombolas do
Vale do Ribeira para a gestão de
projetos e empreendimentos comu
nitários", apoiado pelo Ministério do
Desenvolvimento Agrário (MDA),
voltado a apoiar os processos de
organização das associações locais
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/ Breve história de Ivaporunduva e situação atual
1.
sob a ótica socioambiental e da questão quilombola

Ivaporunduva é uma comunidade quilombola com
300 anos de idade. É formada por cerca de 100 famílias
e ocupa uma área de aproximadamente 2 .800 hectares.
Situa-se às margens do rio Ribeira de Iguape, no m unicí
pio paulista de Eldorado, região na qual o rio começa a
deixar os vales mais fechados e a ganhar a planície para

colonizadores, pois era em Cananéia que terminava o
domínio português e começava o espanhol, determinado
pelo Tratado de Tordesilhas. Ainda hoje, em Cananéia,
pode ser visto sobre uma pedra o marco da "Linha de
Tordesilhas". Alguns historiadores sustentam que nesta
região já havia europeus antes de 1500.

desaguar no mar 100 quilômetros adiante, formando o
Complexo Lagunar-Estuariano de Iguape-Cananéia, cha
mado Lagamar.
O Vale do Ribeira é a mais importante bacia hidro
gráfica com florestas e águas conservadas no Bioma da
M ata Atlântica. Além disso, é marcado por uma vasta

O surgimento de Ivaporunduva
Os primeiros europeus chegaram ao Vale do Ribeira
à procura de ouro e os primeiros africanos escravizados
foram trazidos para trabalhar no garimpo. Foi assim que
surgiu Ivaporunduva.

sua importância, a região ganhou
da Unesco, na década de 1990, o
título de Reserva da Biosfera, Patri
mônio Natural da Humanidade.

Felipe L e a l / I S A

diversidade socioambiental. Dada

O Vale foi habitado por sucessi
vos povos indígenas, que deixaram
sua história registrada em sítios
arqueológicos cujas idades variam
entre 5 .000 e 10.000 anos atrás.
Na época do descobrimento do
Brasil, o Vale do Ribeira foi um dos
primeiros locais explorados pelos

V is ta do Q uilom bo à beira
do rio R ibeira de Iguape.
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lavras de ouro de aluvião. De acordo com Renato Queiroz

Segundo Renato Queiroz, em seu livro “ Caipiras Ne
gros no Vale do Ribeira", de 1983, os escravos trabalha

existem relatos dando conta de que há muito tempo che

vam na mineração do ouro de aluvião — que é misturado
aos sedimentos do leito do rio — e sua exploração em
uma região chuvosa e muito quente era um trabalho d ifí
cil. Neste tipo de mineração era necessária a movimenta

gou ao lugar uma senhora chamada Maria Joana, trazendo
seus escravos para a mineração do ouro. Mandou cons
truir mais tarde uma capela onde pudessem ser realizadas
celebrações religiosas, e também uma casa para morar.

ção de pedras e desvios dos rios. Alguns vestígios destes
canais de desvio encontrados nos ribeirões de Ivaporunduva confirmam essa história.

Esses relatos dizem ainda que a capela Nossa Senhora do
Rosário dos Pretos teria sido inaugurada em 1 791.
Para quem chega hoje em Ivaporunduva a visão ainda

Desde a formação do núcleo de mineração em Ivapo-

é a mesma. A velha igreja, restaurada e tombada pelo
patrimônio histórico e artístico do Estado de São Paulo,
continua viva e é o centro de convivência comunitária.

runduva, enquanto a maior parte dos escravos trabalhava
no garimpo, outros se dedicaram às roças de subsistên
cia. O início destas roças está intimamente ligado à ori

Essa construção acompanhou os diversos ciclos pelos

gem do quilombo.
A fundação da vila data do século XVIII, em 1720,
quando foi ocupada mais densamente por mineradores e

quais passou a vila.
Com o declínio da mineração na região em função da

seus escravos. E por quase duzentos anos, exploraram

Minas Gerais, foram desmantelando-se as áreas de ga-

descoberta de jazidas mais ricas em outras regiões, como

O Vale do Ribeira
A despeito de sua localização em dois dos estados m ais desenvolvidos do

Ao lado dos significa tivo s recursos na tura is, a região te m grande im p o r

País, de fazer lim ite com duas regiões m e trop olitan as a lta m e n te dinâm i

tância em te rm o s culturais. Ali ha bitam com unidades indígenas, caiçaras,

cas (São Paulo, ao n o rte e C uritiba, ao sul) e de te r sido um a das prim eiras

rem anescentes de quilom bos e pequenos a g ricu lto res fam ilia res, cons

e m ais inten sam en te exploradas regiões brasileiras nos períodos colonial

titu in d o um a diversidade cultural raram ente encontrada em locais tão

e im peria l, o Vale do Ribeira chega ao século XXI com significa tivo p a tri

próxim os de regiões desenvolvidas. Em te rm o s históricos, o Vale abriga a

m ônio a m b ie n ta l.

m a io r quantidade de sítios tom bad os do Estado de São Paulo e inúm eros

São mais de 2.1 milhões de hectares (ha) de florestas, equivalentes a apro

registros arqueológicos ainda pouco estudados.

xim adam ente 21 % dos rem anescentes de M a ta A tlântica do País, 150 mil

Em contraposição aos ricos pa trim ônios am biental e cu ltu ra l, o Vale do

de restingas e 17 mil de manguezais, extrem am ente bem conservados, além

Ribeira apresenta os m ais baixos indicadores sociais dos estados de São

de abrigar um dos mais im portantes patrim ônios espeleológicos do Brasil.

Paulo e Paraná, incluindo os m ais altos índices de m o rtalid ade in fa n til e

Existem 24 Unidades de Conservação de uso indireto (proteção integral) e

an alfabetism o . A população do Vale, de 4 8 0 .0 0 0 h a bitante s, não possui,

de uso direto (uso sustentável) integral ou parcialm ente inseridas no Vale,

até o m o m e n to , a lternativas econôm icas adequadas ao desenvolvim ento

perfazendo um total de 1.462.504 ha, que correspondem a 51% da região.

sustentável da região.
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rimpos no Vale do Ribeira. No entanto, a proprietária das
terras e dos escravos de Ivaporunduva doou as terras à
igreja, "terra de santa", e os escravos lá permaneceram,

taioba, couve, limão laranja, etc) era suficiente para sub
sistência das famílias de Ivaporunduva e quando havia
excedentes ou necessidade, os produtos eram comercia

onde estão até hoje seus descendentes e outros que mais
tarde se juntaram ao grupo. Neste local constituíram uma
comunidade tradicional com forte vínculo com o território

lizados em Eldorado.
Nesta época, Ivaporunduva viveu um período de rela
tivo isolamento. Porém em determinado período do ano
era possível descer o rio Ribeira e chegar a Eldorado,

e o ecossistema local, desenvolvendo a agricultura de
coivara e o extrativism o, tirando seu sustento da floresta
e do rio. O que produziam em suas roças (arroz, feijão,
mandioca, milho, cará, inhame, café, cana, batata doce,

MUNICÍPIOS E TERRITÓRIOS QUILOMBOLAS NO VALE

onde se comprava produtos como sal, óleo e querose
ne. Com abundância de terras férteis, esses lavradores
se tornaram auto-suficientes, vivendo em economia de

subsistência e organizando-se de form a comunitária com
laços de parentesco e solidariedade característicos das
populações tradicionais.

O cultivo da banana e outros produtos
Por volta da década de 1950 intensificou-se a liga
ção da comunidade com o mundo urbano e iniciou-se
o abandono progressivo do cultivo da terra, provocado
pela introdução de uma nova atividade econômica, o ex
trativism o do palmito juçara. Ao mesmo tem po, come
çava a era da banana no Vale do Ribeira. E o Brasil vivia
um processo de êxodo rural com muita gente indo tentar
a vida na cidade.
Apesar disso, a comunidade de Ivaporunduva man
teve-se na terra desde sua origem , ora ameaçada por

grileiros e posseiros, ora ameaçada por projetos de usi
nas hidrelétricas, pela legislação ambiental que crim ina
lizou muitas das práticas tradicionais dos quilom bos e
culminou com a criação de Unidades de Conservação
sobrepostas às suas terras. C onflitos ambientais se so
maram aos conflitos fundiários existentes e na década
de 1980 o corte de palmito começou a entrar em declí
nio devido à sua escassez e ao rigor da legislação.
Desde que a Constituição brasileira reconheceu em
1988 o direito de propriedade das terras aos remanes
centes de comunidades de quilombos em seu artigo 68,
Ivaporunduva tem se organizado e lutado pela titulação
de suas terras. Os quilombolas conseguiram muitas me
lhorias e conquistas, por meio de ações governamentais
e parcerias como a que mantém com o ISA. Entre as

Felipe L e a l / I S A

principais

conquistas

des

taca-se a consolidação dos
agricultores como produto
res orgânicos de banana.

Capela de Nossa S enhora do R osário
dos H om ens P reto s de Iva p o ru n d u va ,
o m ais a n tig o te m p lo religioso
e x is te n te no A lto Vale do R ibeira.
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A legislação e os direitos dos quilombos
C om unidades quilom bolas tê m o d ire ito à te rra e ao desenvolvim ento sus

Decreto n° 6.040, de 07 de fevereiro de 2007 - Institui a Política

ten tável ga rantido s p o r legislação fed era l, estadual e até pela Convenção

N acional de D esenvolvim ento Sustentável dos Povos e Com unidades

169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Veja a seguir:

Tradicionais.

Legislação Federal

Legislação Estadual ( São Paulo)

Constituição Federal

Lein°9.757de 15de setembro de 1997 - Dispõe sobre a legitim ação

- A rt. 215. O Estado ga rantirá a tod os o pleno exercício dos direitos

de posse de terras públicas estaduais aos rem anescentes das com unida

culturais e acesso às fo n te s da cultura nacional, e apoiará e incentivará

des de quilom bos, em ate n d im e n to ao artig o 68 do A to das Disposições

a valorização e a difusão das m a nifestações culturais.

C onstitucionais Transitórias da C onstituição.

- A rt. 216. C onstituem p a trim ônio cultural brasileiro os bens de natureza
m a terial e im ate ria l, tom ado s individu alm ente ou em con jun to, p o rta d o 

Decreto n° 41.774de 13 de maio de 1997- Dispõe sobre o P rogra

res de referência à identidade, à ação, à m em ória dos diferente s grupos

ma de Cooperação Técnica e de Ação C onjunta a ser im plem e ntad o

fo rm a d o re s da sociedade brasileira, nos quais se incluem os quilom bos

entre a Procuradoria Geral do Estado, as Secretarias da Justiça e da

e caberá ao Estado valorizar e p ro te g e r este patrim ônio.

Defesa da Cidadania, do M eio A m b ie n te , da C ultura, de A g ricu ltu ra e

- A to Das D isposições C onstitucionais Transitórias

A baste cim ento , da Educação e a do Governo e Gestão E stratégica, para

a rt. 68. Aos rem anescentes das com unidades dos quilom bos que es

identificação , discrim inação e legitim ação de terras devolutas do Estado

te ja m ocupando suas te rra s, é reconhecida a propriedade de fin itiva,

de São Paulo e sua regularização fun diária ocupadas p o r R em anescentes

devendo o Estado em itir-lhes títu lo s respectivos.

das C om unidades de Q uilom bos, im planta ndo m edidas sócio-econôm icas, am bie ntais e culturais.

Decreto n° 4.887, de 20 de novembro de 2003 - R egulam enta o
procedim e nto para identificação , reconhecim ento, d e lim itação, de m ar

Decreto 42.839de 4 de fevereiro de 1998 - R egulam enta o a rtig o 3°

cação e titulação das te rra s ocupadas p o r rem anescentes das com u

da Lei n° 9 .7 5 7 , de 15 de sete m bro de 1997, que dispõe sobre a legi

nidades dos quilom bos de que tra ta o art. 68 do A to das Disposições

tim açã o de posse de terras públicas estaduais aos R em anescentes das

C onstitucionais Transitórias.

C om unidades de Q uilom bos, em a te n d im e n to ao a rtig o 68 do A to das
Disposições C onstitucionais Transitórias da C onstituição Federal.

Instrução Normativa n° 20, de 19 de setembro de 2005 - Regula
m e nta o procedim e nto para identificação , reconhecim ento, delim itação,

Dispositivos Internacionais

dem arcação, desintrusão, titu la çã o e registro das te rra s ocupadas por
rem anescentes das com unidades dos quilom bos de que tra ta m o A rt.

Convenção n° 169 da OIT sobre povos indígenas e tribais - Garante o

68 do A to das D isposições C onstitucionais Transitórias da C onstituição

a uto-reconhecim ento dos grupos étnicos e determ ina que o Estado tenha

Federal de 1988 e o D ecreto n° 4 .8 8 7 , de 20 de novem bro de 2003

políticas setoriais para atendim en to destas populações tradicionais.

Roças tradicionais garantem subsistência

vadas e mesmo com a facilidade para se comprar alimen

Mas, apesar da importância de projetos econômicos
de geração de renda para a comunidade, os quilombolas
sabem muito bem que não podem abandonar o cultivo

tos em supermercados, as roças não podem desaparecer.
E fazem um alerta para que os projetos econômicos de
geração de renda criem condições de valorização e manu

de suas roças tradicionais, que é o que lhes garante a
subsistência e o próprio futuro. Não é raro ouvir deles
frases assim:

tenção das roças, garantindo as sementes e a autonomia
das famílias na produção de seus alimentos. Hoje há plan

"Não podemos abandonar nossos costumes tradicio
nais, a roça, os mutirões, as trocas de dia. Estas práticas
garantiram a sobrevivência da comunidade por séculos e
sua manutenção é a garantia de segurança alimentar hoje
e no fu tu ro "
Eles lembram ainda que as relações tradicionais de aju
da mútua entre as famílias quilombolas devem ser preser

tio de palmito nas matas para recuperar o estrago feito
pela exploração descontrolada, melhorou a infra-estrutu
ra na comunidade, com telefone, internet e vários jovens
chegaram ao ensino superior. A economia está baseada
na bananicultura orgânica, na produção do artesanato e
no turismo étnico e ecológico. Mas apesar disso, a comu
nidade de Ivaporunduva continua a mesma e isso talvez
seja um bom indicativo de desenvolvimento sustentável.
VSI/ieai a d u a j

Roça em Ivap oru nduva .
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.* A história da produção e da comercialização da banana em Ivaporunduva,
. . . * das primeiras roças aos dias atuais

posição constante a chuvas, alimentação deficiente e iso
lamento, provocavam não só o abandono das lavouras,

subsistência e do aproveitamento dos recursos da Mata

mas sérios problemas de saúde nos quilombolas. Mais
do que isso, a atividade colocou a comunidade sob o

Atlântica e do rio Ribeira e seus afluentes. Esse modo de
produção se mantêm forte até hoje, no século XXI.
Durante toda sua história, Ivaporunduva manteve

controle de um único comprador, além de torná-la depen
dente de um só produto. Os quilombolas estavam ago
ra na mão do patrão, já que as dívidas que faziam para

relações comerciais na vizinhança — Castelhanos e El
dorado, antiga Xiririca — vendendo produtos de suas
roças e adquirindo alguns gêneros na cidade. As mer
cadorias eram levadas em canoas, cuja viagem levava

adquirir bens de consumo, eram pagas com palmito. Ou
melhor, nunca eram pagas, porque o preço que recebiam
pelo palmito era sempre menor do que pagavam pelo que
tinham comprado. Portanto, estavam sempre devendo. A

alguns dias.

exploração do palmito provocou forte transformação em

Após a conclusão da estrada Eldorado-Iporanga,
em 1969, cresceu o contato da comuni
dade com outras realidades além de um

Ivaporunduva, uma vez que desencadeou o rompimento

processo de intensificação da legislação
que regulamenta o uso das terras para a
abertura de roças. Nesta fase iniciou-se
o extrativismo do palmito juçara com a
introdução da extração em escala comer
cial, aprofundou-se o impacto da atividade
sobre a floresta e seguiu-se um gradual
abandono das atividades agrícolas de sub
sistência, o que determinou maior grau de
dependência em relação ao mercado para
aquisição de gêneros antes produzidos pe
las comunidades.
Neste cenário, a maioria dos morado
res passou a se dedicar ao extrativismo
do palmito. Mas as condições de trabalho,
que exigiam longas jornadas no mato, ex

Felipe L e a l / I S A

Ivaporunduva surgiu no século XVIII como área de
mineração baseada no trabalho escravo e desde seus pri
mórdios também se organizou em torno da agricultura de

Felipe L e a l / I S A

M u tirõ e s de re p o v o a m e n to do juçara re cu p e ra m áreas
depredadas pela exp loração ilegal ao longo de décadas.

do sistema de subsistência e alterou a estrutura sócioeconômica tradicional com a diminuição do plantio das
roças e a alteração das regras de divisão do trabalho.

Dentre os principais fatores que contribuíam para
essa situação estavam a falta de estradas e dificuldade
de acesso, a fraca organização dos produtores, a falta

Por volta da década de 1960, a bananicultura se es
tabeleceu como atividade econômica na comunidade,
mas do mesmo modo como ocorria com o palmito os

de equipamentos e de uma infra-estrutura comunitária
que possibilitasse aos produtores realizar as atividades
de pós-colheita e de comercialização da fruta de form a

produtores se tornaram dependentes de atravessadores
para o escoamento de suas produções, limitando as pos
sibilidades de ganhos com a atividade.
Embora o Vale tenha se destacado no cenário nacio

conjunta, com seus próprios meios e estratégias de co
mercialização.

nal como principal região produtora de banana do País,

Quando o Instituto Socioambiental começou a traba
lhar em Ivaporunduva em 1998 existia apenas um trator
de pequeno porte (equipado com carroceria), utilizado

a produção de Ivaporunduva, como a de outras popula
ções tradicionais e de agricultura familiar, eram sempre
marginais.

para o transporte da fruta dentro da comunidade. Porém,
não possuía nenhum veículo para o transporte da banana
para além da comunidade, o que dificultava e restringia

16 J l

as iniciativas para a prospecção de novos mercados.
A aquisição de um veículo próprio, com o qual o
transporte da fruta pudesse ser realizado pela pró

É importante destacar que a relação com os produtores e
a compra da produção, muitas vezes, eram agenciadas pelos
membros da própria comunidade. Atuando em conjunto com

pria comunidade, foi avaliada como essencial para
reverter o quadro de exploração comercial.
Além disso, de form a geral, toda a banana co

o comprador, estas pessoas são comissionadas pelo serviço
em função do número de caixas adquiridas.

locada no mercado para o consumo in natura pas
sou, normalmente, por um processo denominado de

direta entre o comprador e os produtores, sem a participação
ou intermediação da associação local. Neste período, a organi

climatização. Trata-se de um processo artificial de
amadurecimento, realizado em câmaras climatiza
das, onde as frutas são induzidas à maturação sob

zação dos produtores se restringia ao trabalho necessário para
a formação das cargas que posteriormente eram transporta
das pelo comprador, respeitando suas exigências como, por

condições de temperatura, umidade do ar e concen
tração de gases controlados, obtendo-se um produ
to final com amadurecimento uniforme e com maior

exemplo, quantidade de caixas e qualidade da banana, além
de combinar o preço a ser pago. Os bananicultores da comuni
dade não conseguiam estabelecer uma organização orientada

valor comercial. Assim, um segundo fator que con

para a discussão de estratégias e defesa de seus interesses

na própria comunidade. A falta do equipa
mento obrigava a comercialização da fru 
ta totalm ente verde, para que fosse pos
teriormente climatizada e comercializada
pelo atravessador.
A falta destes equipamentos alimen
tava a relação de dependência, já que os
preços praticados e as condições de pa
gamento eram geralmente determinados
pelos próprios compradores. Assim, os
produtores se submetiam sempre a nego
ciações injustas, muito pouco rentáveis, ou
mesmo à perda de suas produções em de
terminadas épocas do ano; principalmente
no verão, quando o preço da banana cai
devido ao excesso de oferta, reduzindo as
margens de lucro dos compradores.

Cláudio T a v a r e s / I S A

tribuía para a dependência dos atravessadores e da baixa remuneração da banana
era a impossibilidade de climatizar a fruta

Em todos os casos, as negociações ocorriam numa relação

comuns, como alternativas mais rentáveis de comercia
lização da fruta, melhorias necessárias da infra-estrutura
local, das formas de produção e pós-colheita.

A sustentabilidade socioambiental
dos projetos do ISA no Vale do Ribeira

Para superar os problemas da comercialização, a orga
nização dos produtores os levou à discussão de que tornan

A ilu stra çã o ao lado ap resen ta a fo rm a com o a com unidad e utiliza

do-se uma atividade mais rentável, haveria uma tendência
natural de expansão dos bananais. Mas isso não é permiti
do pela legislação ambiental uma vez que a maior parte do
território do quilombo é coberta por Mata Atlântica que não
pode ser eliminada para a ocupação agrícola.
A única opção era agregar valor à produção existente
e o caminho escolhido for adotar a produção orgânica.
Com ela veio um desafio ainda maior, de conquistar o

os recursos n a tu ra is da M a ta A tlâ n tic a para p ro m o v e r seu processo
de d e s e n v o lv im e n to , que ao m esm o te m p o gera renda e recom põe
a flo re sta .
As fo n te s de geração de renda da com unidade são interdepe nde ntes e
com ple m en tare s e te m com o objetivo g a ra n tir a m elhoria da qualidade
de vida da com unidad e e da qualidade am bie ntal local. A ssim o fo m e n 
to das atividades apresentadas no gráfico deve ser sim ultânea.
O viveiro está construído e Ivaporunduva hoje produz m udas e sem en

mercado de produtos orgânicos, pois embora remunere
melhor os produtos é ainda um mercado restrito.
O meio para enfrentar estas questões foi o envio de

tes que podem ser com ercializadas local e regionalm ente. Mas as a ti

um projeto ao PDA, no qual não seria tratada apenas
a questão da banana, mas outras questões importantes

com ercialização da polpa e do p a lm ito juçara.

para o desenvolvimento sustentável da comunidade. O

bricação de doce de banana, artesan ato e venda da banana in natura)

projeto aprovado permitiu, entre outras coisas, a aquisi
ção do caminhão e a montagem da climatizadora. Outros
projetos viabilizaram a construção da fábrica de doce e

são de grande im portância para a con tin uid ade do processo de repovo

assessoria e capacitação para a associação e os grupos
de trabalho criados na comunidade.

vidades de repovoam ento do p a lm ito juçara deverão te r continuidade.
A penas em 2 0 1 0 será iniciado o m anejo das atividades de extração e
N este co n te x to , as atividades relacionadas ao cultivo da banana (fa

a m e n to , porque representam a principal fo n te de renda da com unida
de, valorizando ta n to o tra balho m asculino com o o fem in in o enquanto
artesãs. G arante a qualidade de vida das fam ília s e ta m b é m a m elhoria
da qualidade am bie ntal do te rritó rio da com unidade, especialm ente
porque o fru to da juçara é um com pone nte im p o rta n te da cadeia ali
m e n ta r da avifauna, dos peixes e de alguns m a m íferos que ha bitam a
M a ta A tlâ ntica.
O turism o representa outra fo n te de geração de renda, já que a com uni
dade con struiu um a pousada p o r ela a d m in istrada , através da Associa
ção Q uilom bo de Ivaporunduva. E ocupa papel relevante na valorização
e divulgação da cultura e tra dição quilom bola.
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* Â organização da comunidade, as parcerias, as políticas públicas
* e os projetos de desenvolvimento sustentável

A luta contra a construção de barragens no rio Ribeira
de Iguape e a luta pelos direitos quilombolas assegurados
pela Constituição, Leis Federais e Lei Estadual, além de
tratatos internacionais e Convenção 169 da Organização
Internacional do Trabalho (OIT), exigiram que a comuni
dade de Ivaporunduva se articulasse internamente e com

Ma urí ci o de C a r v a l h o / I S A

outras comunidades da região, do Estado e até do País
construindo assim um processo natural de fortalecim ento

A partir do final da década de 1990 começaram a
ser desenvolvidas parcerias e projetos em Ivaporunduva
buscando a geração de renda, o desenvolvimento, as in
fra-estruturas e serviços básicos, a valorização cultural e
a conservação e recuperação ambiental.
Instituições governamentais como a Fundação Flo
restal, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz

da sua associação. Desta luta surgiram conquistas como

da Universidade de São Paulo (Esalq/USP), o Instituto de
Terras do Estado de São Paulo (Itesp), a Fundação Cul

a implantação de políticas públicas por parte dos gover
nos municipal, estadual e federal e a comunidade pode
se firmar como comunidade tradicional, quilombola com

tural Palmares, a Secretaria Especial de Políticas Públicas
de Inclusão Racial (Seppir), o Ministério do Desenvolvi
mento Agrário (MDA), a Fundação Nacional da Saúde

perspectivas para o desenvolvimento sustentável am
biental, cultural e econômico.

(Funasa), entre outras desenvolveram ou apoiaram proje
tos em Ivaporunduva.

Organização dos produtores e
desenvolvimento da bananicultura
Com a aprovação dos projetos envia
dos ao PDA iniciou-se uma nova etapa da
história econômica da comunidade.
As ações foram realizadas no sentido
de estimular o trabalho conjunto e fortale
cer a organização social interna da comu
nidade e dos produtores. Podemos des
tacar como principais ações a compra de

A luta co n tra a co n s tru ç ã o de ba rrag ens no
rio R ibeira m o bilizo u as com unidad es que
ocu para m a BR-116 em m a rço de 2007.

equipamentos e organização dos produtores além da sua
certificação como produtores orgânicos.

Compra de equipamentos e melhoria

Como captar recursos
A pa rtir do m o m ento que a Associação, ou um grupo de produtores defi

da infra-estrutura

ne suas prioridades, deve transform á-las em um projeto a ser encam inha

Os projetos aprovados previam recursos para a com

do a diferentes financiadores. P odem ser projetos de financiam ento na

pra dos equipamentos necessários para o desenvolvimen
to da produção da banana na comunidade e daí resultou

form a de em préstim o, que deverá ser pago posteriorm ente, ou projetos a

a compra de um caminhão e a montagem de um galpão
de embalagem.

E ntre as fo n te s de fin a n cia m e n to em form a de em préstim o , m ais aces

4 Caminhão: com capacidade para aproximadamente

Fam iliar (Pronaf), do governo federal. Para o b te r recursos do P ronaf,

6.000 kg, é utilizado no transporte e comercialização da
banana, sendo considerado um dos mais importantes in
vestimentos realizados. Desde sua aquisição, em fevereiro

o proje to deve te r o aval do órgão de A ssistência Técnica e Extensão

serem enviados a fontes de financiam entos cujos recursos são doados.
síveis aos quilom bolas, destaca-se o P rogram a Nacional da A gricultura

Rural (A ter), ou do In s titu to de Terras do Estado de São Paulo (Itesp),
caso dos quilom bos do Vale do Ribeira.

de 2002, o veículo tem possibilitado a comercialização da
banana através da Associação Quilombo de Ivaporunduva,

Recursos que não precisam ser devolvidos estão disponíveis em alguns

o que vem reduzindo de forma progressiva a relação indi
vidual dos produtores com os atravessadores locais e uma
maior autonomia da comunidade em relação ao mercado.

que disponibilizam recursos específicos para os quilom bos, são:

4 Galpão de embalagem: com área de 150 m2, o
galpão é equipado com uma câmara refrigerada para a

órgãos do governo federal, que os disponibiliza por m eio de editais. Os
• M in isté rio do M eio A m biente (M M A ) w w w .m m a .g o v .b r
• M in isté rio do D esenvolvim ento A grá rio (M D A ) w w w .m d a .g o v .b r
• M in isté rio do D esenvolvim ento Social (M DS) w w w .m d s .g o v .b r
• M in isté rio da Cultura (M inC) w w w .c u ltu ra .g o v .b r
• M in isté rio da Educação (MEC) w w w .m e c .g o v .b r
• M in isté rio da A g ricu ltu ra , pecuária e A b aste cim ento (M apa)
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Organizações internacionais ta m b é m costu m am apoiar projetos.
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A Associação e os produtores devem estar sem pre inform ados e con
sultar os m inistérios em busca de novos editais. O m odo m ais eficie nte
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C am inhão da A ssociação tra n s p o rta e com ercializa a banana.

os m elhores serão escolhidos para receber os recursos.

climatização da banana, com capacidade para aproxi
madamente 400 caixas. Embora a estrutura tenha sido
adquirida em fevereiro de 2003, a utilização regular só
teve início em setembro de 2005, quando a Associação
fechou seu primeiro contrato com a Companhia Nacional
de Abastecimento (Conab) para fornecer banana orgâ
nica para creches e organizações assistenciais ligadas à
prefeitura de Campinas.
Além destes, outros equipamentos de menor porte
foram adquiridos, como a carroceria para um trator já
existente na comunidade, caixas plásticas para embala
gem da banana e um pulverizador costal.

Organização do trabalho
Com a aquisição de equipamentos e infra-estrutura e,
principalmente, com a abertura de novas oportunidades

Instala ções da fáb rica de p ro ce ssa m e n to de banana.

de comercialização, levantadas pela Associação, a venda

Como elaborar projetos

da banana passou a ser realizada de forma conjunta pelos
produtores. Formou-se então um grupo de trabalho, o
GT da Banana, com o objetivo de organizar as atividades

A elaboração de um proje to precisa levar em conta sua realidade es

relacionadas à produção e logística de forma a atender
às exigências administrativas, operacionais e mercadoló

definem -se as prioridades. Um projeto deve c o n te r basicam ente:

gicas apresentadas pelos compradores.
Este grupo reúne os produtores e os responsáveis pela

2- J u s tific a tiv a : Qual a im portância de se conseguir o objetivo

organização das cargas de banana. Na maioria das vezes,

3- M é to d o : De que form a proceder para alcançar o objetivo.

são jovens da comunidade que estão sendo capacitados
e remunerados para fazer os trabalhos necessários para

4- M etas: Quais e quantos são os objetivos a serem alcançados

pecífica, os potenciais, os problem as e possíveis soluções. A p a rtir daí,
1- O bjetivo: Explicar o que se pretende conseguir com o projeto.

5- A tividades: O que será fe ito para a tin g ir as m etas

a formação das cargas. São tratoristas, cortadores e em-

6- C ronogram a: Quando as atividades serão realizadas (as etapas do

baladores de banana, ajudantes e responsáveis pela cli-

tra balho) e quais m etas serão atingidas em cada etapa

matização da fruta - controlam o tempo na câmara de
climatização para que a banana atinja o ponto ideal para
a comercialização.

7- O rçam ento: O que será preciso para realizá-lo e quanto vai custar

A Associação conta com um m otorista e um respon

chim ento e envio dos projetos. O ideal é fazer o projeto em um com puta

sável técnico pela administração do negócio - prestação
e pagamento de contas e entregas.

dor. Se não houver um na Associação peça ajuda às instituições parceiras.

(equipe, equipam entos, m aterial de consum o, serviços de terceiros etc.)
Os órgãos financiadores sem pre têm form ulários específicos para o preen

Os grupos de trabalho da Associação Quilombo de Ivaporunduva
Em 20 0 5 , em um a reunião que envolveu técnicos do ISA e a com unidade,
fo ra m debatidas e form alizadas as regras para o fu n cio nam e nto de todos
os grupos de tra balho da Associação. Foram firm a das suas com petências,
responsabilidades e deveres, assim com o form as de funcionar. Veja abai
xo com o ficou a estrutura final.

4 GT Turism o: reúne os interessados nas atividades relacionadas à pro
m oção do tu ris m o e tn ocultural e na gestão da Pousada,
4 GT A rtesa nato : reúne os artesãos da com unidade que tra balham com
o artesan ato da palha de bananeira e com o artesan ato tra dicion al,
4 GT M anejo Florestal: reúne o grupo de pessoas que tra b a lh a m com

Os grupos de tra balhos (GTs) são ligados à Associação e geridos p o r dois

o re flo re s ta m e n to de p a lm ito juçara , com ervas m edicinais e as dem ais

coordenadores com a u tono m ia nas questões relacionadas à com ercializa

ativid ade s ligadas ao te m a com o a im planta ção e gestão de viveiros de

ção e gestão da produção. As questões estratégicas e financeiras estão

m udas,

centralizadas na coordenação geral da Associação. Os coordenadores

4 GT Fábrica de Banana-passa: reúne o grupo de pessoas que te m in

c o m p a rtilh a m as decisões com a com unidade por ocasião das assem bléias

teresse em desenvolver e g e rir a ativid ade de processam ento da banana

gerais. São cinco os GTs e m fun cio nam e nto:

orgânica.

4 GT Banana Orgânica: reúne os produtores de banana e os com unitários
interessados nas atividades ligadas à produção de banana e à fábrica de
processam ento de banana,
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Grupo de Trabalho da Banana
Por conta do certificado orgânico con ferido à banana, o GT responsável

- Organização dos produtores para a form ação das cargas de banana,

pelo produto te m responsabilidades específicas, a saber:

- Responsável po r coo rden ar e m o n ito ra r a clim atização da banana,
- A com p anha r os processos de logística, quando necessário,

a- P rodução:

- Responsável pela em issão e organização das notas fiscais de com ercia

- Levantam ento de inform ações de cam po necessárias à certificação or

lização,

gânica dos bananais;

- D istribuição dos recursos para os produtores,

- A com p anha m en to dos processos de certificação do In s titu to Biodinâ-

- D estinar os recursos para o Fundo R ota tivo e para o Fundo da Asso

m ico (IBD);

ciação,

- Interlocução en tre os p ro dutores e a c e rt i ficadora,

- Elaboração de re latórios finan ceiros das vendas para a Associação e

- M o n ito ra m e n to do uso de p ro d u to s nos bananais (insum os ag ríco la s),

produtores após cada venda,

zelando pelo c e rtific a d o orgânico,

- Responsável pelo gerenciam ento das taxas e custos relacionados à pro

- M o n ito ra m e n to do a te n d im e n to das exigências e recom endações do

dução e logística da banana.

IBD para cada produtor.
c- C ontrole interno das atividades:
b- Comercialização:

- C ontrole e m o n ito ra m e n to pe rm an ente do uso dos equipam entos da

- Pesquisa de m ercado de fo rm a pe rm an ente e prospecção de o p o rtu n i

Associação.

dades para com ercialização,

- Produção de re latórios m ensais do uso dos equipam entos e apresenta

- Responsável pelas negociações com os com pradores de banana,

ção periódica para a coordenação.
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Certificação Orgânica da banana e sustentabilidade do território

Além da transição da bananicultura convencional
para a orgânica a comunidade de Ivaporunduva adotou

o procedimento pelo qual uma terceira parte — a certificadora — assegura que um determinado produto foi

uma série de medidas para garantir a sustentabilidade
ambiental de seu território, entre elas o planejamento de

realmente produzido de acordo com as normas e práticas
estabelecidas para a agricultura orgânica.

uso e ocupação de seu território, repovoamento do palmiteiro juçara, sistemas agroflorestais e coleta seletiva

As discussões sobre a possibilidade de certificação
dos bananais de Ivaporunduva começaram no primeiro

de lixo.

semestre de 2000. Na época, embora alguns produtores
e lideranças já tivessem algum conhecimento sobre o as

De forma geral, os agricultores de Ivaporunduva vêm
de uma tradição agrícola orgânica por excelência, que é a
roça de coivara. Quando passaram a cultivar banana com
finalidade comercial não adotaram todo o pacote tecno
lógico convencional baseado no uso de adubos químicos
e agrotóxicos. Em parte porque seus bananais pequenos

sunto, a proposta de certificação evoluiu e se concreti
zou a partir dos debates entre os produtores e o ISA.
O papel do ISA, neste processo, foi subsidiar as dis
cussões da comunidade com informações gerais sobre
o assunto, tais como: normas e exigências da produção

em meio às florestas estavam menos sujeitos à pragas e
doenças, mas também porque as dificuldades de acesso
a eles e os terrenos íngremes dificultavam o uso dos in-

agrícola; manejo e conservação dos recursos naturais;
certificadoras existentes; custos de certificação; normas

sumos químicos, sem falar em seus altos custos Assim,

ciação e do grupo perante a certificadora e o consumidor;
mercado e comercialização de produtos orgânicos; entre

adubos e venenos eram pouco usados e sua utilização
ocasional dependia muito de condições mais favoráveis
do mercado. Portanto os bananais de Ivaporunduva mes
mo que possam ter recebido eventualmente adubos quí
micos e venenos agrícolas não eram contaminados e sua
transição para bananais totalm ente orgânicos não neces
sitaria muitas mudanças.
Ocorre que para entrar no mercado com um produto
orgânico é preciso ter um certificado, emitido por algu
mas instituições credenciadas. A certificação orgânica é

Uma das p rim e ira s reuniões realizadas com a com unidad e.

e procedimentos; responsabilidades individuais, da Asso

outros aspectos agronômicos, sócio-econômicos e am
bientais que envolvem a certificação.
Desde o início das discussões, a questão econômica

Agricultura Orgânica (AAO) e Instituto Biodinâmico (IBD),
a fim de aprofundar a discussão sobre a produção orgâ
nica e sua certificação e conhecer as especificidades de

fo i a que mais se destacou e influenciou a opinião dos pro
dutores quanto à proposta de certificação. A possibilidade
de agregar valor aos produtos da bananicultura (banana in

cada certificadora.
Na época, considerando a possibilidade de implan
tação de uma unidade de beneficiamento de frutas e a

natura e produtos processados) comercializando produtos
orgânicos certificados foi, senão o fator decisivo, o que

possível exportação dos derivados orgânicos, optou-se
por realizar a certificação junto ao Instituto Biodinâmico,

mais motivou os produtores à certificação.
Embora o aspecto econômico tenha sido o de maior

cujo programa de certificação é credenciado pelo Pro
grama de Credenciamento da International Federation of
Organic Agriculture Movements (Ifoam) e reconhecido no

relevância, questões relacionadas à saúde dos trabalha
dores e ao meio ambiente (contaminação por agrotóxicos)
sempre estiveram presentes nas discussões, demonstran
do a preocupação e compromisso da comunidade tam 
bém com esses aspectos. Assim, o interesse pela preser
vação da agricultura de base ecológica — historicamente
desenvolvida na comunidade — como estratégia para a
conservação ambiental e a reprodução sócio-econômica
das famílias locais fo i também uma importante m otiva
ção para a adoção do programa de certificação.

O caminho da certificação

mercado internacional.
É importante ressaltar que a certificação é realizada
por intermédio da Associação de Ivaporunduva que, no
papel de cessionária exclusiva do certificado, assume,
perante a certificadora, total responsabilidade em rela
ção ao grupo de agricultores e à qualidade orgânica dos
produtos. Os produtores, por sua vez, a fim de assegura
rem a qualidade de suas produções, possuem um termo
de compromisso assinado com a Associação, no qual se
comprometem a atender integralmente as normas de pro

Além desses aspectos, o desenvolvimento de ativida
des econômicas em uma área de alta relevância ambiental,

dução estabelecidas pela certificadora.
Em linhas gerais, o processo de certificação é reali
zado por meio de inspeções periódicas dos técnicos da

como é o caso do Vale do Ribeira e, mais especificamente,
das comunidades quilombolas da região, é uma preocupa
ção colocada pelo ISA permanentemente em sua relação

certificadora nas unidades de produção. Durante estas
visitas de campo os técnicos da certificadora estabe
lecem contato direto com os agricultores, sendo uma

com Ivaporunduva. Portanto, trabalhar as atividades pro
dutivas numa perspectiva agro-ecológica, dentro de um

das etapas mais im portantes do processo. Nestas oca
siões, além de conhecerem pessoalmente o contexto

modelo ambientalmente sustentável e adequado para a
região, é um dos princípios comuns que nortearam a par
ceria e as ações desenvolvidas conjuntamente pelo ISA e

sócio-econômico no qual as famílias estão inseridas,
os técnicos fazem a avaliação agronômica e ambiental
in loco das áreas requeridas para a certificação. Reali

a Associação Quilombo de Ivaporunduva.
O processo de certificação iniciou-se com as visitas
de duas certificadoras à comunidade: a Associação de

zando entrevistas com cada produtor, verificações de
campo, coleta de amostras (solo e frutas, para análises
químicas) e análise de documentos, os inspetores ob-

novas inspeções, as quais possibilitaram o ingresso de
novos produtores no programa.
A fim de facilitar os trabalhos de campo e diminuir os

que mais demandam a participação dos produtores, além
de representarem os maiores custos do processo. Após
as visitas, o inspetor elabora um relatório final, que infor

custos da certificação, grande parte das informações, a
serem obtidas durante as inspeções, foram previamente
coletadas pelos técnicos do ISA e agentes da comunida

ma as práticas culturais observadas e as não-conformidades praticadas em relação às normas de produção orgâ
nicas. O relatório final é encaminhado a um conselho de

de, por meio da aplicação de questionários e entrevistas
junto aos produtores. As informações que deviam ser co

certificação interno da Certificadora, que delibera sobre a
concessão do certificado.

letadas foram previamente definidas pelo IBD, a partir da
adaptação à realidade de Ivaporunduva, de modelos de
questionários, formulários, planilhas e outros documen

A partir de uma resolução positiva e assinatura de
um contrato entre a Associação e a Certificadora, podese dar início à comercialização da banana certificada, ou

tos usualmente utilizados pela Certificadora nas inspe
ções (ver Anexo 1, pág. 59).
O primeiro período de inspeção, em agosto de 2003,

seja, aquela produzida pelos agricultores inspecionados e
aprovados pela Certificadora. Para renovação do certifi

envolveu um total de 28 produtores e 34 áreas de pro
dução, sendo que 6 produtores apresentaram duas áreas

cado, são realizadas novas inspeções nas áreas de produ
ção, de form a programada ou aleatória (sem combinação
prévia com a Associação ou o produtor) que visam apoiar

para inspeção. É importante destacar que a maioria dos
produtores que possuíam mais de um bananal, iniciou a
certificação em 100% de suas áreas.

os produtores na adoção de processos que pos
sam assegurar a melhoria das práticas orgânicas
e da produção do bananal.
As primeiras inspeções

na

comunidade

ocorreram em agosto de 2002, na totalidade
das áreas pretendidas à certificação. O trabalho
foi realizado por dois técnicos do IBD, acom
panhados pelo produtor responsável pela área,
um técnico agrícola da Associação Quilombo de
Ivaporunduva, um engenheiro agrônomo do ISA
e, na maioria das vezes, outros produtores da
comunidade. Posteriormente, foram realizadas

V is ita de inspeção de té cn ico s do IBD, em 2 0 0 2 ,
para c e rtific a ç ã o dos bananais.
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têm todas as informações necessárias para a avaliação
dos bananais.
As inspeções de campo são, portanto, as atividades

Cláudio T a v a r e s / I S A

certificadoras para a descontam inação do solo
dos resíduos de adubos e agrotóxicos), foi v i
ável principalm ente em função das práticas
tradicionais de manejo adotadas pelos pro
dutores desde que a cultura foi estabelecida
na comunidade. Estas práticas são baseadas
no baixo - ou nenhum - uso de insumos ex
ternos à comunidade na cadeia de produção,
principalm ente agrotóxicos e adubos de alta
solubilidade, cujo uso é estritam ente proibido
pelas normas da agricultura orgânica.
Apesar desta condição de não possuírem
muitas áreas necessárias à conversão, alguns
produtores tinham pendências com a certificadora que iria decidir a continuidade da certifica
ção para os próximos anos. As condições exi
B ananal c e rtific a d o pelo In s titu to B io din âm ico.

gidas pelo certificador obrigam os produtores
a aperfeiçoar seus modos de produção e seus
cuidados com o meio ambiente, a fim de garantir que

Deste to ta l, apenas duas áreas de um único produtor
não foram certificadas no primeiro ano, uma vez que

esta agricultura não apenas seja feita de form a orgânica,
mas se preocupe com as fontes de água, o destino do

não atenderam integralmente as condições necessárias
para a certificação. Uma delas foi submetida a um perí
odo de conversão de aproximadamente 18 meses, pois

lixo, o fogo, as divisas da propriedade e principalmente
com o produtor.
Os principais pontos levantados pela certificação es

havia sido recentemente tratada com um produto não
permitido na agricultura orgânica: o agrotóxico de nome
comercial "Furadan" utilizado no controle da broca-da-

tão relacionados à construção de barreiras naturais, com
plantas, entre áreas de cultivo orgânico e cultivo con
vencional, a fim de proporcionar um isolamento e uma

bananeira. A outra área, por localizar-se imediatamente
abaixo de um bananal convencional, também não pôde

segurança a mais aos produtores orgânicos, de que não
haverá contaminação de seu bananal quando seu vizinho

ser certificada, por sofrer a influência direta das práti
cas convencionais de manejo adotadas na área vizinha,
estando vulnerável à contaminação por agrotóxicos e

fizer uso de produtos proibidos.
Outro ponto importante está ligado à preservação
das matas ciliares, pois muitas das áreas ocupadas para
a agricultura estão localizadas às margens do rio Ribeira

fertilizantes.
A certificação da maior parte dos bananais, sem
a necessidade do período de conversão (exigido pelas

e dos córregos do Bocó e Grande. Esta preocupação é
pertinente, uma vez que não existem mais áreas dispo

Cláudio T a v a r e s / I S A

A T E N Ç A O I!
Condições para a certificação: Para que o produtor
atenda a todas as norm as de produção orgânica e
possa continuar com o certificado, ele deve seguir
todas as recom endações da certificadora em rela
ção à sua área de produção.

O que é um cultivo orgânico?
A Instrução N orm ativa de n° 007 de 17 de m aio de 1999,
do M in isté rio da A g ric u ltu ra , P ecuária e do A b aste cim ento
considera sistem a orgânico to d o aquele em que se ad otam
M a ta separando o bananal orgânico (à fre n te ) do convenciona l.

tecnologias que otim izem o uso de recursos naturais e sócioeconôm icos, ten do por objetivo a au to-su stenta ção no te m p o
e no espaço, a m axim ização dos benefícios sociais, a m inim ização da

níveis para a mudança dos bananais e a recuperação de
matas ciliares interfere diretamente na renda do produ

dependência de energias não-renováveis e a elim inação de em prego de
ag rotó xicos e ou tros insum os artific ia is tóxicos, organism os genetica

to r, porque qualquer diminuição do bananal irá se refletir
em seu bolso.
Porém, o que está sendo feito é uma gradativa re

m e nte m odificados (OGMs) ou radiações ionizantes em qualquer fase

cuperação da mata ciliar. Inicialmente será restaurada
uma faixa de cinco metros nos pequenos córregos e de
dez m etros no rio Ribeira. Enquanto isso, estão sendo

cia em todos os estágios de produção e de tra nsform açã o. Em sum a,

do processo de produção, arm azenam ento e consum o, privilegiando a
preservação da saúde am bie ntal e hum ana e assegurando a tra nspa rên
busca-se não apenas a oferta de produtos saudáveis e de elevado valor
n u tricion al, isentos de qualquer tip o de con tam inan tes que possam co

buscados subsídios para que os produtores possam ter
conhecimento e assim transferir seus bananais para áre

com o ta m b é m a preservação e am pliação da biodiversidade dos ecos

as mais íngremes e menos férteis, por meio de cursos,

sistem as e a conservação das condições físicas, quím icas e biológicas

palestras, visitas técnicas e, principalmente, pela con
solidação de uma área dem onstrativa de manejo orgâni

do solo, da água e do ar.

co em encosta.
Dos 52 bananicultores, 38 estão com áreas certifica
das pelo IBD.
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locar em risco a vida do consum idor, do a g ric u lto r e do m eio am biente,

Para receber a denom inação de produto orgânico, a unidade de produ
ção precisa ser analisada e avaliada segundo as norm as das instituições
certificado ras.

Orientações gerais sobre o cultivo orgânico da banana

Área de cultivo orgânico em encosta
O prim e iro m u tirã o foi realizado no início do mês de ou tubro de 20 06
e possibilitou a im plantação de um a área de m onstrativa de banana
orgânica para d ifu n d ir este m é to d o de cultivo en tre os ag ricu lto res da
c om unidad e. A área foi escolhida para de m o n stra r que é possível m u
dar o local dos tra dicion ais bananais orgânicos das várzeas e beiras de
rio - áreas que são no rm alm e nte utilizadas em to d o o Vale do Ribeira
- e im plantá-los nas encostas.

A seguir são descritos os procedimentos gerais da pro
dução orgânica da banana em Ivaporunduva que podem
ser adotados em outras comunidades. Os princípios aqui
descritos também podem ser utilizados em outras cultu
ras, lembrando que cada uma tem suas peculiaridades e
que, portanto, algumas técnicas e produtos têm de ser
adaptados a cada tipo de planta, de solo e de clima.
Em linguagem bem simples praticar a agricultura orgâ
nica é plantar sem utilizar agrotóxicos e fertilizantes sinté

tra ção do plantio do bananal sem o uso de fog o, um a prática com um

ticos, respeitando a vida do solo, as águas, as florestas,
os animais e os seres humanos. As maiores vantagens da

no quilom bo. A alte rn a tiva apresentada foi a adubação verde, com a

agricultura orgânica estão na conservação dos recursos

utilização de plantas legum inosas e ta m b é m a adubação com com pos

naturais, no baixo custo de produção, no alto valor nutri
cional dos alimentos e na valorização dos agricultores.

Outro ponto im p o rta n te re fere nte à form açã o desta área foi a dem ons

tos e preparados orgânicos pe rm itid os pelas diretrizes da certificação
orgânica do In s titu to B iodinâm ico (IBD), que certifica os bananais de
Ivaporunduva. O segundo m u tirã o , realizado na penúltim a sem ana de
ou tubro de 2 0 06, prom oveu a reform a do viveiro de m udas.

Existem vários tipos de agricultura que podem ser
considerados da família da agricultura orgânica, como a
agricultura biodinâmica, a agricultura natural, a permacultura. O que há de comum em todas elas é que não
utilizam agrotóxicos e não degradam o ambiente, consi
derando o bom manejo do solo e conseqüente boa nutri
ção das plantas como base da produtividade.
4 Controle de insetos, fungos, vírus e bactérias
Na natureza as plantas são atacadas por insetos que
comem suas folhas, sugam sua seiva, atacam os frutos e
as sementes. Da mesma forma, fungos, bactérias e vírus
causam doenças nas plantas, como o Mal de Sigatoka,
a Antracnose, a podridão mole do feijeiro, do maracujá,
as doenças de raiz chamadas de saporema em algumas

À esquerda, M a rcos G am berini,do ISA, d u ra n te m u tirã o
de p la n tio de área d e m o n s tra tiv a de m anejo.

comunidades do Ribeira.
Quando se faz uma plantação com várias plantas
iguais, um bananal, uma roça de arroz, um mandiocal etc
fica mais fácil para os insetos atacarem e as doenças se
espalharem.

C 7 A TE N Ç Ã O !
Não é perm itido o uso qualquer tipo de inseticida ou
fungicida quím ico (agrotóxico, veneno) para o controle de
pragas e doenças, nem m esm o em pequenas quantidades.
Exemplos de produtos que NÃO podem ser utilizados:
- Furadam: inseticida quím ico contra broca-da-bananeira;
- T ilt: fungicida quím ico contra o Mal de Sigatoka;
Mas existem outros sem elhantes e são proibidos.

Na agricultura convencional usa-se muito veneno
para combater esses ataques.São os inseticidas, fungi
cidas, herbicidas, acaricidas e outros. A grande maioria
faz muito mal para a saúde do agricultor que o utiliza,
envenena o solo e as águas e no fim pode fazer mal ao
consumidor lá da cidade que nem imagina que aquela
fruta bonita está contaminada com agrotóxico.
Na agricultura orgânica estes produtos não podem
ser usados. Então para evitar estes problemas, a preocu
pação com a boa nutrição das plantas vem em primeiro
lugar, e isso significa ter um bom solo. Da mesma forma
que uma pessoa bem alimentada e descansada fica mais
resistente às doenças, com as plantas é a mesma coisa.
Para evitar alguns insetos, fungos e bactérias pode-se
usar alguns repelentes , inseticidas e fungicidas naturais.
Outra técnica utilizada é o controle biológico de pragas.
Há tipos de vespas que matam lagartas, há ácaros que
comem outros ácaros.

4 Controle da broca-da-banana sem uso de
agrotóxicos
Para o controle da broca-da-bananeira é permitido o
uso dos fungos Bauveria bassiana ou Metahrizium, colo
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cados em iscas feitas com o pseudocaule (“ tronco") da
bananeira e distribuidas no bananal.
O produtor pode também utilizar iscas não tratadas com
fungos distribuídas no bananal. Como? Realizando apenas
a catação das brocas encontradas em cada uma das iscas,
diminuindo assim, o número de insetos adultos.

v ATENÇÃO !
Lem bre-se: antes da realização de qualquer tipo de contro
le, deve ser fe ito o m onitoram ento da broca, para se te r
conhecim ento da sua população. As am ostragens periódi
cas são im portantes para a determ inação do m om ento de
controle (nível de dano).
v ____________________________________________ y

4 Controle do Mal de Sigatoka sem uso
de agrotóxicos
Para o controle da Sigatoka é permitido o uso do óleo
mineral ou vegetal.

M
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A TE N Ç Ã O !

O óleo deve ser utilizado puro, sem a m istura de produtos
quím icos com o o Tilt;
- O pulverizador costal utilizado na aplicação de óleo nos ba
nanais orgânicos deve ser diferente do pulverizador utilizado
na aplicação de produtos quím icos (Tilt ou outros) nos ba
nanais não-orgânicos (convencionais). Isto é necessário para
que não ocorra contam inação dos bananais certificados.
Sempre que desejar usar algum produto e estiver em dúvi
da o produtor deve, antes de tudo, consultar a associação
local, que inform a rá se o produto pode ou não pode ser
utilizado no bananal certificado.
v ______________________________________________ y

O solo e a nutrição das plantas
Um dos aspectos fundamentais da agricultura orgâni
ca é um bom manejo do solo

Deve observar se há boa umidade, se o solo conse
gue segurar a água como uma esponja e se ele fica muito
encharcado em determinadas épocas do ano.

O solo é um ambiente fundam ental no desenvolvi
mento das plantas e para a qualidade de seus frutos.
Eles são form ados a partir da decomposição das rochas,

Se a saúde do solo estiver boa e mesmo assim a
planta apresentar sintomas de "fom e" (falta de nutrien
tes) pode estar sentindo falta de determinados nutrien

por influência do clima e do relevo. Assim como as ro
chas e o relevo que formam a paisagem de Ivaporunduva são variados, também são variados os solos na
comunidade.

tes. Esta carência pode acontecer por duas razões: ou
porque estes solos são naturalmente pobres em deter

Por isto é necessário observar bem a terra de cada
lugar para entender o que está acontecendo com ela e
qual a melhor form a de cultivá-la.
É no solo que a planta desenvolverá suas raízes que
terão o papel de absorver a água e os nutrientes neces
sários para o crescimento das plantas e dos frutos. Por
tanto, um solo deve ter uma estrutura que favoreça o
desenvolvimento da raiz, o armazenamento da água, a
circulação do ar e forneça os nutrientes que a planta pre

minados nutrientes e a plantação esgotou o pouco que
havia, ou porque a planta não está conseguindo absorver
este nutriente pois a acidez está muito elevada. Para
verificar isso pode-se fazer uma análise química do solo,
que vai indicar o pH ( nível de acidez do solo) e os teores
disponíveis dos principais nutrientes que a planta preci
sa: (N) nitrogênio, (P) Fósforo, (K) potássio, (S) Enxofre,
(Mg) Manganês, (Ca) Cálcio, (Mo) Molibidênio etc. Para
fazer a análise química devem ser retiradas amostras do
solo com enxadão ou um trado especial e enviadas ao
laboratório.

cisa. É necessário que tenha bastante porosidade, que
seja macio para a raiz penetrar, mas que seja resistente
para a chuva não destruí-lo. Um solo assim é um solo
fértil e com saúde.
Para que um solo tenha as características boas para
as raízes ele precisa ter bastante atividade biológica e
matéria orgânica disponível, além da água (chuva) e ca
lor (sol).
O agricultor deve observar se o solo está com boa
porosidade, boa textura e boa atividade biológica. Para
isto ele deve abrir uma pequena cova de mínimo uns 50
cm de profundidade, 50 cm de largura X 50 cm de com 
primento. Nesta cova deve tirar vários torrões de terra e
observar sua cor, textura, porosidade, sua resistência e
a presença de raízes, fungos, minhocas, insetos e outros
sinais de que a vida está funcionando no solo.

A p rá tic a a g ríco la na com unidad e m a n té m a co b e rtu ra
do solo, g a ra n tin d o a n u triç ã o das plantas.

Com base nos resultados será possível saber se há
necessidade de adicionar calcário ao solo para diminuir a

de adubos químicos, os teores de N, P, K, S, M g, Mo,
Bo e outros que aparecerão na análise química abaixo
do necessário só poderão ser aumentados com uma boa
adubação orgânica, rotação e consorciação de culturas e
sistemas agroflorestais.

A T E N Ç Ã O I!
Não é perm itido o uso de qualquer tipo de adubo quím i
co nos bananais, nem m esm o em pequenas quantidades.
Exemplos de adubos quím icos que NÃO podem ser utiliza
dos: Uréia; Salitre do Chile; N itrato de am ônio; S ulfato de
am ônio; Adubos form ulados (4-14-8 e outras fórm ulas).
Lembre-se: existem outros produtos quím icos e todos são
proibidos

4 Adubação orgânica
A adubação orgânica, que utiliza esterco animal e re
síduos vegetais, é a form a mais eficiente para manter a
fertilidade do solo nos cultivos orgânicos. Veja a seguir
os materiais com os quais se pode fazê-la.
1. Materiais orgânicos obtidos na propriedade:
- Composto orgânico produzido com estercos e resí
duos vegetais;
- Estercos;
- Restos de cultura e outros materiais vegetais;

As fo lh a s das bananeiras servem com o adubo no bananal orgânico.
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Não podem ser utilizados m ateriais orgânicos que foram
contam inados por produtos quím icos, com o por exem plo:
- palha em que foi aplicada m ata m ato (herbicida);
- restos de cultura de produções convencionais, porque
estes podem estar contam inados com produtos quím icos,
como adubos e agrotóxicos;
- estercos que receberam inseticidas para o controle de
moscas.

V_______________________________________ J
- Adubação verde (plantio e roçagem de plantas legu
minosas, como feijão de porco, mucuna etc.)
2.

Materiais orgânicos obtidos fora da propriedade:

- Composto orgânico, produzido com estercos e resí
duos vegetais;
- Estercos;
- Palha e outros materiais vegetais;
Cláudio T a v a r e s / I S A

acidez. Também pode-se utilizar o fosfato de rocha para
melhorar os teores de fósforo.
Como na agricultura orgânica não é permitido o uso

ATENÇÃO !

- Restos industriais, farinhas de chifre, sangue e os
sos;
- Pó de serra e cascas.

4 Calcário e fosfato de rocha para correção
da acidez do solo
Além da adubação orgânica, é permitido também o
uso de calcário e fosfato de rocha que, além de corrigir
a acidez do solo, têm a função de adubar o solo com
cálcio e fósforo. Mas lembre-se: tanto o uso do calcário
como o do fosfato de rocha (tipo e quantidade) deve ser
feito com base na análise de solo do bananal pois, caso
contrário, pode prejudicar a produtividade.

4 Controle das plantas competidoras
Além das bananeiras, as outras plantas que crescem

^

a t en ç Ao

!

Não é perm itido o uso de qualquer tip o de herbicida (mata
m ato) para o controle de ervas invasoras, em nenhuma
hipotese.
Exemplos de produtos que NÃO podem ser utilizados:
Roundup; G ram oxone; Gramocil.
Mas lem bre-se: existem outros produtos, e todos são proi
bidos.
V____________________________________________ J
pela chuva, que provocam a perda da parte superficial
do solo, rica em matéria orgânica e nutrientes (“ comida
para as plantas").

4 Mudas

no bananal, que os agricultores chamam de mata, ervas
daninhas, ervas invasoras, são, na verdade, plantas co-

Para eventuais replantios nas áreas de produção de
vem ser utilizadas mudas provenientes do próprio bana

lonizadoras, pioneiras, que iniciam o processo de regene
ração florestal em uma área desmatada. A desvantagem

nal ou de bananais certificados da comunidade.

destas plantas é que elas podem competir com a bana
neira pelos nutrientes e água do solo, além da luz, caso
este “ m ato" - como dizem os agricultores - fique maior
que as bananeiras. Embora em alguns casos possam ser
vetores de viroses, estas plantas têm papéis positivos
na estabilidade e descompactação do solo, na recupe
ração da atividade biológica do solo e na reciclagem de
nutrientes.
Este “ m ato" manejado pode ser um aliado do agricul
tor, protegendo o solo contra a chuva e o sol e fornecen
do matéria orgânica para o solo.
Assim no lugar da capina, recomenda-se a prática
da roçada. Esta prática é válida, principalmente, para
as áreas de maior declive, onde as raízes das plantas
ajudam a segurar a terra e a impedir erosões causadas

Para a desinfecção das mudas pode ser utilizado hipoclorito de sódio (água clorada, cândida), na concentra
ção máxima de 5 ppm (5 partes por milhão).

*
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NÃO pode ser utilizado nenhum tipo de produto quím ico
para limpeza dessas mudas.
V ______________________________________________
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Planejamento agrícola 2006 / 2007
Banana Orgânica - Associação Quilombo de Ivaporunduva
Atividade

1

A plicação de óleo m ineral + Ecolife

2

C orte das folhas velhas

3

Cirurgia das folhas 2 e 3

4

Adubação orgânica

5

A plicação B overia - con trole da broca

6

Roçada

7

A plicação de calcário

8

Preservação das beiras dos rios

Jan

Fev

M ar

Abr

1. A plicação de óleo m ineral + Ecolife - A plicado um a vez ao m ês, sem pre
sobre as folha s, não na parte in fe rio r delas, principa lm e nte sobre as folhas

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

N ov

Dez

b. E sterco - para as áreas de banana m ais fracas a quantidad e suge
rida é de 20 kg po r planta.

m ais novas da bananeira. A quantidade de óleo m ineral é de 20 litros/ha. A

5. C ontrole da broca-da-bananeira - o p roduto sugerido é a B overia, um

de Ecolife pode va ria r de 500 ml a 1 litro p o r ha, dependendo do nível de

fun go que m ata inseto ad ulto ou m oleque da bananeira. A aplicação é

infestação. É im p o rta n te m is tu ra r bem o produto ao óleo dentro do pulve

fe ita da seguinte form a:

rizador. Não é necessária a aplicação de óleo nos m eses de inverno (m aio,

a. C ortar o tro n co (pseudocaule) da bananeira que já deu cacho, a uma

junho e julho).

altura de 20 cm do solo, b. c o rta r este tro n co ao m eio, c. ap licar o

2. C orte das folhas velhas - deve ser fe ito m e nsalm en te pelos produtores.

Boveria sobre o cepo da bananeira, d. colocar o tro n c o cortado sobre

3. C orte e cirurgia das folhas - esta ativid ade é necessária para m a io r c o n tro 

o cepo da bananeira.

le da sigatoka. A ativid ade deve oco rrer principa lm e nte nas folhas cham adas

P reparo das iscas: m is tu ra r 1kg de boveria com 750 ml de óleo de soja.

2 e 3, que são as de form ação interm ediária na planta. O processo é sim ples,

Este volum e é suficiente para 50 iscas (35g p o r isca)

onde o p ro d u to r identifica o foco da doença e com a ajuda de um estilete

A plicação: Escolher 100 plantas p o r hectare, com distância de 10 m

recorta a(s) parte(s) afetada(s) da(s) folha(s).

en tre um a planta e o u tra , realizar aplicação m ensal até a qu antidad e de

4. A dubação orgânica - R ecom enda-se duas vezes ao ano. A prim eira etapa

brocas ser in fe rio r a 3 insetos p o r isca.

deve o co rre r no prim e iro sem estre do ano (fevereiro) e a segunda no segundo

6. Roçada - deve ser feita e m o nitorad a pelos p ro dutores, sem pre to 

sem estre (agosto).

m ando o cuidado de m a n te r a vegetação nas beiras dos rios e córregos

Os produtos recom endados são:

da propriedade.

a. T o rta de m am ona - quantidade a ser aplicada: % kg p o r planta, duas

7. A plicação de Calcário - deve ser fe ita com base na análise do solo da

vezes ao ano.

propriedade para que se saiba a quantidad e de calcário necessária.
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Recomendações gerais para todos

Por exemplo:

os produtores

4

- sacos plásticos utilizados na proteção dos cachos;

Uso do fogo

O uso do fogo é uma prática que traz muitos prejuízos
para a agricultura, pois atinge agressivamente a camada
superficial do solo, destruindo a matéria orgânica, que é
fundamental para a vida e fertilidade do solo. Além disso,
a cinza gerada com a queima, ao ser lavada pela chuva,
arrasta os sais minerais (comida para a planta), deixando
o solo mais pobre e ácido e aumentando a poluição das
águas. Sem falar dos perigos de se espalhar e queimar
áreas dos vizinhos ou a mata.
No decorrer dos anos, a prática prolongada da quei
mada reduz cada vez mais a matéria orgânica, empobre
ce o solo e diminui a produtividade da área. Portanto o
uso do fogo não é aceito na agricultura orgânica

4 Lixo

- restos de jornais usados para embalar banana;
- embalagens de óleo mineral;
- e todos os outros materiais.

A importância das matas ciliares
O nome mata ciliar vem de cílios. Assim como os
cílios protegem os olhos, a mata ciliar protege os rios,
lagos e nascentes. Esta mata cobre e protege o solo,
deixando-o fofo, fazendo com que funcione como uma
esponja, absorvendo a água das chuvas e evitando as
enxurradas. Com suas raízes a mata ciliar evita a ero
são do solo e o assoreamento dos rios, responsável pela
diminuição da quantidade de água nas épocas secas e
aumento das cheias nas épocas chuvosas. Além disso,
a mata ciliar, com suas sombras e frutas, é muito impor
tante para a proteção e preservação da vida animal e ve

Além dos aspectos relacionados à produção (sem

getal. Elas servem de abrigo para várias espécies de ani

uso de produtos químicos), a agricultura orgânica tem
também como objetvo proporcionar um meio ambiente
saudável e de boa qualidade de vida para famílias da co

mais que ajudam a controlar as pragas na agricultura.
Existem várias maneiras de se recuperar as matas
ciliares. A mais fácil e barata é deixar a natureza agir

munidade. Dessa forma, a questão do lixo nas áreas de
produção de banana, nas residências e sítios da comu
nidade deve ser trabalhada com especial atenção pelas
famílias de agricultores certificados, mas deve ser uma

sozinha, ou seja, parar de praticar agricultura ou pecuária
nestas faixas para que ocorra a regeneração natural. Se a
terra não estiver muito degradada, e se nas proximidades
existirem remanescentes florestais que possam fornecer

preocupação geral da comunidade.
O produtor deve recolher todo o material (plástico,
vidro, metal ou papel) utilizado nas áreas de produção.

sementes, em pouco tempo surgirá uma capoeira, que
em alguns anos se transformará numa floresta.

Ô7A T E N Ç Ã O

o reflorestamento aumenta um pouco o custo mas, o
resultado é muito mais rápido. O que a natureza faz em
40 anos, o reflorestamento pode fazer em apenas dez.

!

Estes m ateriais não devem ser queim ados. A m elhor solu
ção é levá-los ao Program a de Coleta Seletiva de Lixo.

v j ________________________________

Pode-se também ajudar a natureza com o plantio de
mudas de espécies nativas (espécies da região). Fazer

J

As florestas ou qualquer forma de vegetação natural
situadas ao longo do rios ou de qualquer curso d'água.
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são consideradas Áreas de Proteção Permanente (APPs)
de acordo com a lei que determina:
1. Ao longo dos rios, a largura mínima da APP varia
de acordo com a largura do rio, sendo:
- De 30 metros para os cursos d'água de menos de
10 metros de largura;

3. Ao redor de nascentes, "m inas" e "olhos d'água",
num raio mínimo de 50 metros de largura.
4. Ainda são consideradas APPs os topos de morros,
montes, montanhas e serras e encostas com declive su
perior a 4 5 °.
Diante da importância da mata ciliar para a agricultu

- De 50 metros para os cursos d'água que tenham de
10
a 50 metros de largura;

ra orgânica e para o meio ambiente, os produtores devem
seguir as seguintes recomendações:

- De 100 metros para os cursos d'água que tenham
de 50 a 2 0 0 metros de largura;
- De 2 0 0 metros para os cursos d'água que tenham

- Com o tempo, as áreas de produção certificadas
que estiverem ocupando APPs devem ser transferidas

de 200 a 600 metros de largura;
- De 500 metros para os cursos d'água que tenham

cimento da mata) aconteça naturalmente nas faixas de
mata ciliar.

largura superior a 600 metros.
2. Ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água
naturais ou artificiais.

- Não abrir novos bananais em Áreas de Preservação
Permanente. Novas áreas de produção que não estejam
respeitando as APPs não poderão ser certificadas como

para outros locais, deixando que a regeneração (cres

orgânicas.
- Os produtores que abrirem novos ba
nanais em APPs perderão o certificado or
gânico das outras áreas já certificadas.
- A cada inspeção será verificado se o
produtor está ou não atendendo as reco
mendações, para então decidir se o certifi
cado da área, que tem validade de um ano,
será ou não renovado.
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V ege tação de m a rg e m de rio é considerada Á rea de
P ro te çã o P e rm a n e n te de aco rdo com a legislação.

Observações finais
- A aplicação de qualquer produto não permitido pelo
IBD levará ao descrendenciamento (perda do certificado)
do produtor por pelo menos dois anos;
- No caso de contaminação por acidente (vento, en
xurrada, pulverização por engano etc.), em que o pro
dutor não foi o responsável ou não teve a intenção, ele
deve comunicar imediatamente a sua associação, para
que o caso seja estudado junto à certificadora.

^
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As novas oportunidades de comercialização e os novos desafios

A implantação dos projetos em parceria com o ISA

- o interesse por uma “ bandeira" própria, de auto-

trouxe benefícios mas também dificuldades para a co
munidade, já que a geração de renda e novas oportuni
dades trazem novas responsabilidades, a necessidade
de se estabelecer novas form as de organização e de

identidade, capaz de traduzir os valores étnicos, ecológi
cos e sócioculturais da comunidade;
- dar maior visibilidade às ações e iniciativas desen
volvidas na comunidade;

diálogo, tanto internamente, na comunidade, quanto
desta com seus compradores e fornecedores, com as
instituições financiadoras dos projetos e as organiza
ções parceiras.

- identificar e divulgar os produtos e o nome da comu
as oportunidades de comercialização;
- agregar valor (étnico, ecológico e sóciocultural) aos

Burocracia, contabilidade, prestação de contas, con
trole de gastos, são rotinas que passam a fazer parte da
vida dos produtores de Ivaporunduva e foi e está sen

produtos comercializados;
- identificar nichos de mercados diferenciados, mais
rentáveis economicamente, como o mercado de produtos

do necessário um amplo processo de capacitação para
a gestão dos negócios da comunidade. No livro Artesa

orgânicos e o comércio justo ou ético-solidário.
A identidade visual foi desenvolvida pela empresa de

nato do Quilombo de Ivaporunduva, publicado pelo ISA

publicidade e propaganda A rt Urb, por meio de um traba

em 2006, está descrito como ocorreu o processo de or
ganização com o grupo de artesãos. Da mesma forma,
pretende-se relatar o processo, que está em andamento
e contínuo aprimoramento, para o negócio da venda da
banana in natura e que deverá se expandir com a venda

lho voluntário, realizado no âmbito das ações do ISA e da
Associação Quilombo de Ivaporunduva na comunidade.
Privilegiando-se um processo participativo, o desen
volvim ento da marca se deu, de forma resumida, por meio
de duas oficinas de trabalho realizadas entre fevereiro e

do doce de banana e da banana-passa.

abril de 2002 na própria comunidade. Na primeira oficina,
os participantes levantaram os significados e valores —

A criação
da identidade visual
j

étnicos, ecológicos e sócio-culturais — que gostariam de
transm itir como identidade daquela comunidade. A partir
das informações levantadas, a empresa A rt Urb elabo
rou, em estúdio, diversas propostas gráficas que, numa

Com a diversificação das atividades econômicas e
o incremento dos volumes de produtos comercializados
pela comunidade, nasceram também as discussões so
bre a possibilidade de criação de uma logomarca - ou
identidade visual - que identificasse sua procedência e
também os valores ambientais e culturais relacionados a
comunidade. Entre os principais motivos que levaram à
criação de uma logomarca, podemos mencionar:

nidade no mercado (regional e nacional), a fim de ampliar

segunda oficina, foram submetidas à votação pela co
munidade. Dessa forma, definiu-se finalmente a “ marca
mãe" de Ivaporunduva e logomarcas associadas para os
produtos locais, como o artesanato, a banana orgânica,
ervas medicinais, mel etc.

As logomarcas produzidas já são amplamente utili
zadas pela comunidade, como por exemplo, nos papéis

A tabela 2 apresenta as tarefas necessárias para
manter um alqueire de banana e a quantidade de dias,

timbrados da Associação, publicações, etiquetas do arte
sanato e da banana orgânica. O desenvolvimento destas
logomarcas contribuiu para agregar valor aos produtos já

durante o ano, reservada para cada uma delas.
Somando os dados das tabelas 1 e 2, constatamos
que o custo total para manter um alqueire de banana
em Ivaporunduva é de R$ 7 .26 7,00 . Considerando que a

que personificam e divulgam os valores socioambientais
da comunidade de Ivaporunduva.

produção média anual do alqueire é de 9 6.0 00 kg/ano, o
custo para produzir 1 kg de banana é de R$ 0,08.
Os valores apresentados referem-se ao custo objeti
vo, ou seja, cada produtor deverá monitorar seu próprio
custo, utilizando-se da forma de anotação conforme as
tabelas mostram, além de registrar sua produção anu
al, diferenciando os períodos de safra e entressafra. As
anotações serão entregues aos coordenadores do Grupo
da Banana e depois de sintetizadas serão utilizadas no
desenvolvimento de alternativas de manejo, visando a
melhoria da produtividade de cada um dos bananais.

Processo de formação de preços e controle de custos

Mas além do processo de produção, há toda uma
logística interna à comunidade para a retirada das ba

O ISA assessorou os produtores no desenvolvimento

nanas de cada um dos bananais até a entrega à A s

de um método de registro e controle dos custos envol
vidos para a produção de banana orgânica. As planilhas

sociação, que em seguida deverá clim atizar a carga e
organizar a entrega para o consum idor final. A tabela

apresentadas na seqüência foram desenvolvidas pela
equipe técnica do ISA durante duas oficinas que conta
ram com a participação dos produtores locais.

3, na página 46, apresenta a form a de cálculo adotada
para esta etapa.
Considerando que os materiais e mão-de-obra aci

Para iniciar, estabeleceu-se a produção anual em ki

ma mencionados são empregados para a organização de

logramas de banana por alqueire plantado. Em seguida

uma carga de 7.00 0 kg, o custo da logística interna da

foram listados todos os insumos utilizados durante o ano
para um alqueire, informando a unidade utilizada, a quan

comunidade é de R$ 0,06 por kg de banana.
O custo total por kg de banana na comunidade é de

tidade necessária e o valor unitário associado à unidade
estabelecida.

R$ 0,14. E a implementação de um sistema de contro
le de custos internos é uma importante ferramenta para
a Associação e para os produtores. Não apenas como

A tabela 1 apresenta os dados levantados e o valor
total de insumos que deverão ser investidos por ano. Os
mesmos critérios foram utilizados para o levantamento

subsidio para um posicionamento mais adequado junto
ao mercado, mas também como um dos indicadores de

dos custos relacionados à mão-de-obra empregada.

resultado para mediar a eficiência das formas de redução

Tabela 1: Cálculo para 1 alqueire com 4000 pés de banana, ciclo 12 meses
Insumo
Óleo

Unidade

Quantidade

litro

Valor R$

Custo
R$/ano

400

3,00

1.200,00

4000

0,302

1.208,00

2

22,00

4 4,00

2000

0,10

2 00,00

4000

0,13

5 20,00

Lima

kg
peça

2

7,50

15,00

Gasolina

litro

12

2,50

30,00

Adubo
Bovéria e arroz
Saco plástico
Calcario

Óleo 2 T 1/2 l

kg
kg
peça

frasco

1

13,00

13,00

Foice

peça

1

20,00

20,00

Pedra

peça

1

7,00

7,00

Bambu

peça

1500

0,25

3 75,00

Subtotal

3 .6 3 2 ,0 0

de desperdicios e racionalização na
utilização de insumos, visando melho
rar a produção e otimizar os resulta
dos econômicos da atividade.
Em geral, os preços dos hortifrutigranjeiros são pré-estabelecidos em
São Paulo e a referência mais utilizada
é a tabela da Companhia de Entrepos
tos e Armazens Gerais do Estado de
São Paulo (Ceagesp) que disponibiliza
diariamente a cotação dos produtos
através da internet (w w w .ceagesp.
gov.br/cotacoes).

Processo de controle de entregas
por produtor
A elaboração de um sistema de
monitoramento dos custos de trans

Tabela 2: Tarefas necessárias durante o ano

porte relacionados à logística exter
Unidade

Quantidade

Valor R$

Roçada

dia

60

15,00

9 00,00

Desbaste

dia

32

15,00

4 80 ,00

Drenagem

dia

0

15,00

--

Adubar

dia

10

15,00

150,00

Escora

dia

6

15,00

9 0,00

Ensacar

dia

16

15,00

2 40,00

litros

400

0,50

2 00,00

Corte ou colheita

dia

96

15,00

1 .44 0,00

Aplicar Bovéria

dia

1

15,00

15,00

Calcarear

dia

8

15,00

120,00

Tarefas

Pulverizar

Subtotal

Custo
R$/ano

3 .6 3 5 ,0 0

na da atividade foi um dos desafios
enfrentados pelos coordenadores do
Grupo da Banana.
O sistema deveria desempenhar
duas importantes funções:
1- apresentar aos produtores,
de form a transparente, todos os
custos e detalhes associados à
logística externa e sua form a de
rateio, para que cada produtor
viesse a saber qual sua receita
líquida;
2- ser uma ferramenta de análise
e avaliação da eficiência dos pro
cessos de racionalização e redu
ção destes custos.

Tabela 3: Fórmula de cálculo
Embalagem

Unidade

Preço p/
unidade

Total por
item

Caixa de madeira

peça

70

X

2,00

=

140,00

Colarinho

peça

350

X

0,08

=

2 8,00
1,60

2

X

0,80

=

Papelão

peça

350

X

0,10

=

3 5,00

Selo

peça

4500

X

0,001

=

4,50

Plástico

peça

350

X

0,05

=

17,50

Gás etileno

litro

1

X

4,00

=

4,00
7,00
3,50

Detergente

Material

Quant.

frasco

Grampo

peça

700

X

0,01

=

Etiquetas de identifi

peça

350

X

0,01

=

litro

20

X

2,00

=

cação
Combustível (diesel)

Sub-total material

Mão-de-Obra

40,0 0
2 81,10

1

X

15,00

=

15,00

diária

1

X

20,00

=

2 0,00

diária

2

X

30,00

=

6 0,00
10,00
6 0,00

Tirar flor

tarefa

Despencar e lavar
Embalar e etiquetar
Climatizar

tarefa

1

X

10,00

=

Tratorista

diária

2

X

30,00

=

Sub-total mão-de-obra

165,00

A tabela 4, na página ao lado, apresenta um exemplo
da solução adotada.

A segunda parte da tabela apresenta o rateio dos cus
tos, levando em consideração o número de caixas entre

Na primeira parte da tabela, estão apresentados os
custos totais de logística para cada carga, além de in
form ar o nome do cliente e a data da emissão da Nota

gue à Associação por produtor e o diferencial de preço
entre a banana convencional e a orgânica.

Fiscal. As cargas são numeradas de forma crescente e
isto possibilita que o grupo controle o número de vendas

O Fundo de Reserva tem como principal objetivo a
manutenção e troca das máquinas e equipamentos de
propriedade da Associação, que são utilizadas pelo grupo
no cultivo da banana, como por exemplo caminhão, tra 

da Associação durante o ano, o valor total do faturamen
to, além dos custos totais associados e também os valores

tor, climatizadora etc. As decisões relativas às priorida

destinados ao Fundo de Reserva do Grupo e aqueles desti
nados a manter os custos administrativos da Associação.

des de investimento deste Fundo são tomadas de forma
participativa durante as reuniões do grupo.

Tabela 4: Controle de entregas
Data de e n tre g a :_____ /_____/____

Entrega 2

Cliente
Peso cx

20 kg

Preço bruto cx
346

Quant. total de caixas

Conv.

Org.

12,40

16,12

48

298

Valor líquido
por produtor
Total bruto da carga (R$)

5 .3 9 8 ,9 6

7,01

10,73

4 10,62

Imposto (Cofins e PIS)
Trator

100,00

Preço caixa de madeira

3 46,00

M otorista do caminhão

70,00

Combustível do caminhão

2 50,00

Despesas de viagem

100,00

Embalador

160,00

Ajudantes
Despencador

20,00

Climatização

15,00

Total de descontos

1 .47 1,32

Total líquido da carga

3 .9 2 7 ,6 4

Fundo de reserva

3 92 ,76

Total para os produtores
Código

Nome

1

XXXXX

2

XXXX

3

XXXXXX

4

XXX

42

XXXXX

Total

3 .5 3 4 ,8 8
Total cx.
Conv.

Total cx
Org.
40

4

26

24
119

227

Valor

Desconto

bruto

Fundo de
Reserva

Valor a
pagar

6 44,80

170,09

47,47

0,00

0 ,00

0,00

0,00

468,72

127,57

34,11

307,03

2 97,60

102,06

19,55

175,99

0,00

0 ,00

0,00

0,00

5.39 8,96

1 .47 1,32

3 92 ,76

3 .5 3 4 ,8 8

4 27,23

47

Estes valores também são apresentados no rateio
da segunda parte da tabela, permitindo à comunidade
conhecer a contribuição individual de cada família para
o Fundo e também para a manutenção da atividade do
cultivo da banana.

O resultado : as experiências concretas
de comercialização
»
As primeiras experiências de comercialização sem a
participação dos atravessadores locais iniciaram-se em
fevereiro de 2002, após a aquisição do caminhão para

Esta planilha é elaborada a cada carga e disponibili
zada para a comunidade no quadro de avisos da sede da
Associação de Ivaporunduva. Semestralmente, todas as
cargas são colocadas à disposição e uma planilha com o

o transporte da produção pela própria comunidade. A
partir daí, a Associação, com seus próprios meios e es
tratégias de comercialização, iniciou uma busca contínua

resumo, custos e receitas é processada e fica disponível
para a comunidade.
O desafio agora é melhorar e uniformizar a qualidade

um preço melhor pela fruta.
A falta de uma climatizadora tornou-se um grande

da banana e instituir a rastreabilidade do produto.

de mercados mais promissores, que pudessem oferecer

obstáculo para chegar a esses mercados e as primeiras
iniciativas se deram com a comercialização da banana
verde - não climatizada.
No início, os novos clientes não conseguiam absorver

O que é o processo de rastreabilidade
da produção e para que serve?
O processo de rastreabilidade te m com o ob jetivo assegurar a qualidade
sanitária dos a lim ento s in natura ou processados, ga rantind o que seus
processos de produção obedeçam norm as pré-estabelecidas e m undial
m e nte aceitas.
É po r m eio da im plantação de procedim e ntos de registros de todas
as etapas relativas à cadeira produtiva da banana - da produção de
m udas, insum os a té o tra n s p o rte , arm azenam ento e disponibilidade do
p roduto ao consum idor, de fo rm a confiável, ágil e segura - que se
pode g a ra n tir que os padrões estabelecidos de qualidade e segurança

toda a banana produzida, e os produtores continuaram
entregando parte de sua produção a uma antiga indústria
de processamento de banana que já adquiria, com freqü
ência, diretamente na comunidade. No entanto, a banana
passou a ser transportada até a indústria pelo veículo
da Associação, negociando-se com a empresa os custos
relativos ao transporte - ou frete da banana.
Embora a entrega direta não trouxesse vantagens
econômicas significativas aos produtores, dois aspectos
foram importantes neste processo:
- o fato de conhecerem com antecedência o contexto
geral em que estavam atuando tornou a comercialização

diagn osticar as falhas e pontos crítico s relativos à produção e desenvol

para a indústria uma tarefa relativamente simples para
os produtores, o que propiciou uma situação bastante
segura e favorável para o novo processo de organização

v e r práticas que possam reduzir ou elim in a r as falhas, m inim izando seus

que se iniciava na comunidade; e fo i fundam ental para a

efeitos e p o rta n to reduzindo ou m inim izando custos.

atuação dos produtores em mercados mais complexos de
outras regiões;
- à medida em que o caminhão apresenta diversos

a lim e n ta r sejam atendidos.
A im plem e ntaçã o de sistem as de rastreabilidade auxilia o p ro d u to r a

Este processo é necessário para a obtenção de certificado s para a ex
portação.

custos fixos, como seguro, impostos, manutenção etc.

a sua sub-utilização não o torna economicamente viá
vel para a comunidade. Portanto, a utilização do veículo
para o transporte até a indústria, por meio de fretamentos, assegurava pelo menos uma parte dos recursos fi
nanceiros necessários para a cobertura de seus custos
gerais.
Apesar da conquista de outros mercados, como se
verá adiante, a comercialização de parte da produção
para a indústria representa uma oportunidade para o es

até 45 dias, os preços oferecidos pela fruta não remu
neravam os altos custos relacionados à logística, to r
nando estas operações economicamente inviáveis para
os produtores.
Apesar dos obstáculos as atividades de prospecção
de mercado não deixaram de ser realizadas e, diversos
contatos foram estabelecidos com potenciais compra
dores, entre eles: distribuidores de produtos orgânicos,
redes de supermercados, empresas processadoras de ali

coamento da banana que não se enquadra no padrão de
qualidade do mercado de frutas de mesa. Ou em períodos
de safra para escoar o excedente de produção não absor
vido pelo mercado.

mentos, prefeituras municipais etc.
Os três primeiros anos subseqüentes à aquisição do
caminhão foram dedicados à prospecção de mercado e
à experimentação de algumas oportunidades de comer

Outras tentativas de comercialização foram realiza

cialização encontradas. Apesar do trabalho na busca de
melhores mercados, o período foi marcado por relativo

das após a aquisição do caminhão, porém sem muito
sucesso. Entre elas, podemos citar a experiência com a
Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São
Paulo (Ceagesp), um dos principais mercados atacadistas
do Brasil.
Por meio da visita de representantes quilombolas à
Companhia, foram estabelecidos contatos com diversos
compradores e discutidos preços, condições de paga
mento, qualidade exigida, capacidade de compra etc. A
partir daí realizou-se por um curto período a venda da
banana para um dos atacadistas contatados.
Outra experiência im portante da comunidade na co

insucesso, principalmente em relação ao mercado de pro
dutos orgânicos.
Somente a partir de 2005 é que começaram a se
concretizar algumas oportunidades de comercialização
economicamente viáveis para a comunidade, inclusive no
mercado de produtos orgânicos. Por se tratar de experi
ências mais relevantes, de maior duração e impacto eco
nômico na comunidade, serão descritas em detalhesmais
adiante (ver págs. 54 a 57).

Recomendações técnicas para
uma boa comercialização

mercialização da banana orgânica certificada foi reali
zada com uma empresa da região m etropolitana de São
Paulo. Esta empresa, além de comercializar sua própria
produção, adquiria banana de outros produtores e d istri

Os diversos mercados têm padrões de frutas esta
belecidos e relacionados à sua finalidade. Os padrões de
qualidade determinados para a fruta de mesa devem obe

buía para algumas redes de supermercados paulistanas,
utilizando a sua marca comercial. Com esta empresa fo 
ram negociadas algumas cargas de banana mas o negó

decer às seguintes exigências:
- não deve apresentar manchas escuras e pintas;
- as pencas devem ser compostas de no máximo 10

cio durou pouco. Além dos longos prazos estabelecidos
para o pagamento - que em alguns casos, chegavam a

unidades;
- o diamêtro da fruta deve ter entre 2,8 e 3,9 cm;
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- as pencas deverão ser bem organizadas na caixa, de
forma que as inferiores não amassem as superiores;
- ao amadurecer, o fruto deverá apresentar uma colo
ração amarela com o mínimo de marcas;
Todo produtor deve estar atento às necessidades de
melhoria da qualidade da banana produzida. Por mais sa
borosa que seja, o consumidor estará atento à sua apa
rência externa. Além disso é no momento pós-colheita
que ocorre a maioria das quebras de produção. Por isso

Cuidados essenciais
Quando colher a banana:
A pós o de saparecim ento das quinas da superfície dos fru tos.

Como colher:
O corte do cacho deve ser ser fe ito po r duas pessoas. Quando as plantas
estão altas é necessário que um a pessoa c o rte p a rcia lm ente o pseudocaule à m eia a ltura entre o solo e o cacho e o ou tro apare o cacho sobre

é im portante que o produtor tome todos os cuidados lis
tados no quadro ao lado para que a sua produção tenha
uma boa aparência e consiga ser comercializada sem

o om bro, utilizando um travesseiro de espum a para tra n sp o rtá -lo a té o

desperdícios e problemas.

Como despencar e lavar:

local de lim peza, corte e em balagem evitando que o cacho atinja o solo.

Cada p ro d u to r deve co n ta r com um local para pendurar os cachos (ca-

4

A seleção da frutas

bideiro) e procede r ao despencam ento;

Antes de as bananas serem embaladas devem ser

As pencas devem sair do cacho para um tan que com água, onde serão

classificadas segundo o padrão pré-estabelecido pelo
mercado, ou seja, todas devem ter um tamanho pareci

lavadas e, p o ste rio rm e n te , em baladas em caixas;

do. Veja a tabela com a classificação.

acesso a água lim pa para que ocorra a lim peza dos fru tos.

Classificação

Comprimento

É fun dam enta l que o p ro d u to r tenha dois tanques ou caixas d'água com

Diâmetro

Primeira

14 a 20 cm

4 cm

Quanto melhor a classificação melhor o preço que o pro

Segunda

12 a 14 cm

3,5 cm

duto pode alcançar no momento da comercialização.
- As bananas podem ser embaladas em buquês ou
pencas;.
- Devem ser colocadas em caixas revestidas com

Descarte

menos de 12 cm

No entanto, o processo de classificação não leva
em conta apenas o tamanho das frutas. Neste momento
também são observados a homogeneidade de form ato,
coloração e principalmente a quantidade e a caracteriza
ção dos defeitos na fru ta .

plástico de baixa densidade para proteção das frutas con
tra escoriações;
- Podem ser utilizadas caixas de papelão, de madeira
ou de plástico fabricadas especificamente para transpor
tar os frutos.

4

Embalagem

Esta é uma das etapas mais importantes do processo
de produção, pois é neste momento que o produtor deve
observar como sua produção está sendo classificada.

4

Pesagem

- As caixas devem ser pesadas para o controle na
quantidade de frutas que se está comercializando.

4

Etiquetagem

- Devem ser colocadas etiquetas adesivas com a logomarca da banana orgânica da comunidade em cada
cacho ou buquê embalado;
- Será realizado o preenchimento da etiqueta de con
trole individual do produtor e colada na caixa de banana
para que haja o controle da produção do momento da
colheita até a comercialização. Esta etapa é chamada de
rastreabilidade da produção (ver pág. 48)

3 - A umidade relativa do ar deve ser mantida entre
85% e 95% durante a maturação e é vital para se obter
frutos de boa qualidade de cor e sabor.
4 - Recomenda-se molhar o chão da câmara, para
aumentar a umidade em seu interior.
5 - Encher a câmara com o número de caixas dese
jadas, deixando espaços suficientes entre elas para uma
boa ventilação e distribuição do gás. Uma adequada cir
culação de ar na câmara é essencial para uniformização

frigeração pelo período de uma a três semanas. Após

da maturação. O tipo de empilhamento das caixas e o
sistema de ventilação afetam a circulação do ar.
6 - Realizar a primeira aplicação de gás, que irá durar
12 horas. Durante a aplicação a câmara deve estar com 

esta etapa devem ser removidas para câmaras de m atu
ração, onde são tratadas com etileno;
- A temperatura mínima de armazenagem deve variar

pletamente fechada. A quantidade de gás necessária é
um quarto do volume existente no recipiente do aplicador
de gás.

entre 14 e 15 graus;
- A umidade na câmara de armazenamento deverá ser

7 - Após a primeira aplicação de gás, deve-se abrir
a câmara e deixar ventilar por 30 minutos. Depois disso

mantida entre 85 a 95% de U.R. do ar. É recomendado

deve-se iniciar a segunda aplicação.

que se regue o piso com água duas vezes ao dia.

8 - Deve-se repetir este procedimento 4 vezes.
9 - Acompanhar sempre a temperatura, pois pode
ocorrer um choque térm ico pelo descarregamento da câ

4

Armazenamento

- As bananas verdes podem ser conservadas sob re

4

Climatização

A climatização é a última etapa antes de as frutas
serem transportadas para a comercialização e o controle
é fundamental. É por meio da climatização que consegui
mos entregar a fruta ao consumidor no ponto de matura
ção desejado para consumo imediato ou posterior.
A seguir, veja regras básicas que devem ser seguidas
para garantir a qualidade e a aparência da banana.
1 - Bananas de diferentes variedades e origens não

mara. Assim, frutas retiradas precocemente ou expostas
a temperaturas muito altas ou muito baixas podem apre
sentar rápido escurecimento da casca.
10 - Retirar as bananas após quatro aplicações.
11 - A climatização é um processo que demora 48
horas, porém deve-se considerar o período necessário
para transportar as caixas de banana até o caminhão.
Exemplo: se precisamos climatizar a banana para ser

devem ser climatizadas na mesma câmara ao mesmo

entregue em São Paulo às 23h da sexta-feira, devemos

tempo;
2 - A temperatura ideal da câmara deve ficar entre

calcular o dia em que elas devem ser postas na câmara.
Cálculo:

18° e 20° C. A banana nanica deve ser climatizada a 18°
aproximadamente.

48 horas (climatização) + 2 h (carregamento) + 5 h
(viagem Eldorado - SP) + 2 h (margem se segurança).

Fábio G r a f / I S A

5

4. O rganização da carga de bananas
no c am inh ão; 5. D e s c a rre g a m e n to do
cam inh ão na C entral de A lim e n to s de
C am pinas; 6. R ecepção da m e rca d o ria
pelos fu n c io n á rio s da C entral de A lim e n to s
de C am pinas (co nferência da quantidad e
de caixas, peso e qualidade do produto)
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Programa de Aquisição de Alimentos
da Agricultura Familiar

cadeia: os bananicultores de Ivaporunduva e seus con
sumidores finais. De um lado, tem possibilitado a comer

Este programa, instituído pela Lei n° 1 0.6 96 /0 3, com
o objetivo de incentivar a agricultura familiar no Brasil, é
gerido por representantes de cinco m inistérios: Agricul

cialização da banana a preços justos (agregando valor ao
produto orgânico) e o aumento da renda econômica dos
produtores quilombolas. Por outro, tem beneficiado as po

tura, Pecuária e Abastecim ento; Fazenda; Planejamento,

pulações de baixa renda em situação de vulnerabilidade
social e insegurança alimentar, atendidas por entidades

Orçamento e Gestão; Desenvolvimento Agrário; Desen
volvim ento Social e Combate à Fome, e é operacionalizado pela Companhia Nacional de Abastecim ento (Conab).
Em setembro de 2 00 5 iniciou-se uma nova forma de
comercialização da banana orgânica. Uma negociação
entre a Associação Quilombo de Ivaporunduva, a Prefei
tura Municipal de Campinas (SP) e a Conab possibilitou
a participação dos produtores no Programa de Aquisição
de Alim entos (PAA) do Governo Federal.
O programa consiste em adquirir produtos de agri
cultores que se enquadrem no Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), dispen

assistenciais e escolares do Programa de Abastecimento
e Segurança Alim entar de Campinas. São aproximada
mente 60 entidades, entre escolas, creches, entidades
filantrópicas e assistenciais que recebem e distribuem a
banana orgânica para mais de 13.000 pessoas carentes
do município.
A entrega da fruta, em lotes de aproximadamente
300 caixas, é realizada de forma quinzenal, obedecendo
a uma programação pré-definida pela Associação de Ivaporunduva e o Banco de Alim entos de Campinas.
Diferentemente das formas anteriores de comerciali

sando licitação e remunerando com base nos valores es

zação, nas quais a banana era entregue verde a atraves-

tabelecidos pelo Ceagesp. O Programa de Alim entos da
Agricultura Familiar (Paaf) absorve produtos orgânicos e

sadores, a destinação da fruta in natura para o consumi
dor final exige um ponto adequado de maturação, que é
obtido através do processo de climatização. Dessa forma,

convencionais, estabelecendo valores diferenciados para
os produtos orgânicos, o que contribuiu para incentivar
os bananicultores de Ivaporunduva a continuar apostan
do no manejo orgânico da fruta.
A Conab mantém convênios com diversas Prefeituras

a comercialização da fruta para a Prefeitura de Campinas
possibilitou a primeira experiência de Ivaporunduva com

para o escoamento dos produtos adquiridos através do
Paaf que são doados para creches e organizações assistenciais ligadas aos municípios ou para a formação de
estoques reguladores.

adaptação da organização das atividades do Grupo da Ba
nana para atender às demandas das diferentes entidades
ligadas á Prefeitura de Campinas.
Cabe destacar que a necessidade de uma pessoa ca

Inicialmente, o lim ite de compra estabelecido era de

pacitada para operar a câmara de climatização gerou uma
nova oportunidade de ocupação e renda na comunidade,
assim como todas as ocupações relacionadas à logística

R$ 2 .5 0 0 ,0 0 por agricultor/ano, mas em 2006 este teto
foi revisto e atualmente é de R$ 3 .5 0 0 ,0 0 por agricul
tor/ano. Neste contexto, a parceria com a Prefeitura de
Campinas tem trazido benefícios para as duas pontas da

a banana climatizada, o que passou a exigir também a
adoção de novas práticas, maior capacitação técnica e

interna: cortador das pencas, motoristas para o caminhão
e trator, ajudantes e embaladores. Atualm ente, uma pes

soa da comunidade, definida pelo grupo de produtores e
a Associação local e, devidamente capacitada pelo proje

A venda da banana por meio do PAA foi a estratégia
de comercialização que proporcionou os melhores resul

to, é responsável por todo o processo de climatização da
fruta, recebendo remuneração pelo trabalho. O mesmo

tados econômicos aos produtores. Os preços obtidos su
peraram em até 8 vezes aqueles resultantes das formas
tradicionais de comercialização, o que se deve, em gran
de parte, ao reconhecimento do PAA à importância do

processo foi adotado para as outras atividades.
O PAA tem um critério de formação do preço par
ticular. No caso de produtos com cotação nos Ceasa's
(como é o caso da banana), deve-se considerar a média
dos preços praticados no mercado atacadista nos últimos

certificado orgânico.
Além dos benefícios diretos proporcionados aos pro
dutores, o acesso ao mercado de produtos orgânicos foi

36 meses, descartando os 5 maiores e os 5 menores e,
corrigindo-se o resultado pelo Índice de Preços Recebidos
pelos Produtores (IPR), índice econômico elaborado pelo
Instituto de Economia Agrícola (IEA). O objetivo do IPR

fundamental para a consolidação do programa de ce rtifi
cação da comunidade.
A certificação orgânica, cuja primeira etapa foi con
solidada em maio de 2 00 3, acabou por gerar grande

é refletir o comportamento médio dos preços recebidos
pelos produtos da lavoura e pecuária. A base de com 
paração desses índices é agosto de 1994 (IEA, 2007;
Conab, 2007).

expectativa nos produtores quanto às possibilidades
que novas alternativas de mercado poderiam gerar re
lacionadas ao aumento dos rendimentos econômicos

Aspecto que merece destaque é o tratam ento dife

obtidos com a fruta. No entanto, a dificuldade de co
mercialização da banana no mercado de produtos orgâ

renciado para os produtos atestados como orgânicos ou

nicos, principalm ente nos dois primeiros anos após a

agro-ecológicos, os quais podem receber acréscimos de
até 30% no seu preço final, o que ocorreu no caso de
Ivaporunduva.

certificação, diminuiu naturalmente as perspectivas dos
produtores.
Por conseguinte foi possível verificar, naquela época,

A tabela 5 apresenta as informações sobre as nego
ciações realizadas por meio do PAA. Os valores são os
preços de comercialização recebidos pela Associação.

o início de um processo de desmobilização dos produto
res para o trabalho de certificação, acarretando relativa
preocupação quanto à proposta de consolidação de um

Tabela 5: Negociações realizadas por meio do PAA
Ano

Número de
agricultores

Quant. fruta por
agricultor (R$)

Quant. total
fruta (kg)

Preço recebido
(R$/kg)

Valor total do
contrato (R$)

16

2.747

4 3.952

0,91

3 9 .9 9 6 ,0 0

2006 - conv

11

3 .676

40.441

0,68

2 7 .5 0 0 ,0 0

2006 - org

24

2 .840

68.182

0,88

6 0 .0 0 0 ,0 0

152.573

-x -

1 27 .49 6 ,00

2005 - org

Total

-x -

9.26 3

programa permanente de agro-ecologia e certificação or
gânica na comunidade.
Os resultados alcançados a partir de 2005, com a
comercialização da banana através do PAA, contribuíram
fundamentalmente para a retomada do processo de mo
bilização dos produtores para a renovação dos certifica
dos, assim como para o envolvimento de outros produ
tores - convencionais ou não-certificados - no programa
de certificação.
Apesar de economicamente vantajoso, o PAA não

porunduva, pela primeira vez, participou de um processo
de licitação pública municipal. Na ocasião, concorrendo
com diversas empresas do setor privado, Ivaporunduva
venceu um pregão presencial para fornecim ento de bana
na para a merenda escolar do município de Suzano (SP).
Para participar de uma licitação é necessária uma or
ganização adm inistrativa e operacional especifica, pois
é preciso obedecer as normas estabelecidas na Lei n°
8 .666 de junho de 1993. O pregão presencial é uma das
modalidades de licitação. Nela os fornecedores devem

possibilita perspectivas seguras de longo prazo. Cada ne
gociação é realizada por meio de contratos anuais, cuja
renovação, apesar de possível, é geralmente incerta, uma

comparecer em local e hora previamente agendados,

vez que depende de diversos fatores como o orçamento
do programa, número de demandas recebidas, das políti
cas de investimento social adotadas a cada mudança de
governo, trâm ites administrativos etc.

O edital detalha ainda todos os documentos necessá
rios para comprovar a capacidade técnica do fornecedor,
uma descrição completa das características técnicas e

Além disso, a cota de compra por agricultor (R$

com a documentação exigida e uma proposta de preço
para as quantidades divulgadas em edital.

do padrão de qualidade do produto a ser fornecido, a
forma de apresentação do preço e a unidade de compra,

3.500,00/ano) não permite o escoamento do volume total

além de todos os documentos necessários para compro

de banana produzido, principalmente no verão, quando as
produções são significativamente maiores. A cota anual,

var a idoneidade fiscal da organização proponente.
Na primeira fase do pregão, os fornecedores entre
gam dois envelopes para o leiloeiro, um contendo a pro

se distribuída ao longo do ano, representa um valor de R$
291,67 mensais por produtor. Este valor, embora signifi

posta de preço e outro com os documentos exigidos. O
leiloeiro abre os envelopes em ordem de recebimento e

cativo do ponto de vista sócio-econômico da comunidade,
representa apenas 16 caixas de banana por produtor/mês
(se considerarmos o preço médio de R$ 18,00/caixa),

anuncia o nome do fornecedor, o produto e o preço que
consta na proposta. Estas informações são registradas

quantidade bastante inferior à capacidade de produção
média mensal dos produtores de Ivaporunduva.
A participação no PAA contribuiu também para que
os produtores tivessem acesso a novos mercados. Pos

eletronicamente e disponibilizadas para todos os presen
tes.
Na segunda fase, os preços ofertados por produto
são comparados e aqueles que apresentam uma diferen

sibilitou que o grupo viesse a se organizar e ganhar capa
cidade técnica não apenas na produção e climatização,
mas na logística também.
Outro importante avanço na comercialização foi con

ça pequena em relação ao menor preço podem participar
do leilão, os outros são dispensados.
Na terceira fase, são abertos os envelopes que con

seguido em julho de 2006, quando a Associação de Iva-

tém os documentos comprobatórios da capacidade té c
nica de cada fornecedor, assim como de sua idoneidade

fiscal, a verificação dos documentos é realizada pelo lei
loeiro e pelos presentes. Irão participar do pregão aqueles
que conseguirem preencher todas as exigências estabe
lecidas no edital.
O leilão então é aberto, e os fornecedores restantes
têm a oportunidade de reduzir os preços apresentados
através de lances decrescentes. Os vencedores devem
ainda, no ato da assinatura do contrato que é realizado
posteriormente, recolher uma taxa de até 5% do valor to 
tal da venda, m ontante que será restituído ao fornecedor
no final do contrato.
No total, foram comercializadas 4 .84 0 caixas de 20
kg da fruta, o que corresponde a aproximadamente 97
toneladas de banana. A caixa foi negociada pelo preço de
R$ 10,50, totalizando R$ 5 0.820,00.
As bananas foram entregues semanalmente, por um
período de quatro meses. E foram destinadas para a me
renda escolar de creches e escolas do município de Suzano. As frutas fornecidas foram climatizadas na comu
nidade. Embora, grande parte da banana fornecida fosse
orgânica e certificada, este aspecto não foi considerado
na negociação.
Os processos de licitação pública têm como objetivo
a aquisição de produtos com um padrão de qualidade
previamente estabelecido e pelo menor preço, de forma
transparente e, portanto não consideram os valores rela
cionados à proteção do meio ambiente ou sócio-culturais
agregados ao produto.
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ANEXO 1
INSTITUTO BIODINÂMICO
ASSOCIAÇÃO QUILOMBO DE IVAPORUNDUVA
PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO ORGÂNICA DA BANANA

Questionário resumido da Área de Certificação
Código da área de certificação (talh ão ):_____________________________
1) Responsável pela área Sr. (a ):________________________________________________
2) Forma de acesso à á re a :_____________________________________________________

Coordenadas GPS:_____________________________________________________________
3) Área de bananal reservada para a certificação:
Variedade:

Data do plantio:

Área aproximada total do bananal:

(ha) No Plantas:

(mês/ano)

Cultura anterior:
Desde quando a banana vem sendo cultivada nesta área?

(mês/ano)

4) Uso de insumos na área:
Já utilizou de adubos químicos neste bananal?

(S)

(N)

Quando foi a última vez?

(mês/ano)

Qual foi o produto?
Já utilizou defensivos químicos (veneno, remédio, agrotóxico) neste bananal?
Quando foi a última vez?

(S)

(N)

(mês/ano)

Qual foi o produto?
Já utilizou calcário neste bananal?

(S)

(N)

Quando fo i a última vez?

(mês/ano)

Já utilizou adubos orgânicos (estercos) neste bananal? (S) (N)
Quando foi a última vez?
Qual foi o produto?
Origem do produto:

(mês/ano)

5) Origem das mudas:

Origem
Própria

De fora da co
munidade

De dentro da
comunidade

Classificação
De quem?

Bananal
tratado (S/N)

Muda tratada
(S/N)

6) Aspectos ambientais da área de produção
(

) Nascentes e beiras de rio desmatadas ou com faixa de vegetação menor que o exigido em lei;

(

) Uso de encostas com declividade acima de 45°;

(

) Uso de fogo;

(

) Manejo de solo incorreto - vossoroca, erosão. T ip o :_____________________________________

(

) Faz plantio direto;

(

) Usa equipamentos (arado, grade, etc.). Q u ais:___________________________________________

7) Divisas
Divisas
agrícolas

Vizinho convencional
com barreira

Outras divisas
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sem barreira

Descrição da área vizinha

Tipo de barreira/divisa

Observações (banana, pas
to, subsistência etc)

ANEXO 2
INSTITUTO BIODINÂMICO
ASSOCIAÇÃO QUILOMBO DE IVAPORUNDUVA
PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO ORGÂNICA DA BANANA

DECLARAÇÃO
Concordo com a inspeção e o acesso integral à minha propriedade pelo Instituto Biodinâmico.
Declaro serem verdadeiras as informações deste relatório, que conheço as Diretrizes do Instituto Biodinâmico e
trabalharei de acordo com elas, comprometendo-me a comunicar imediatamente à Certificadora (IBD) caso haja
necessidade de uso de práticas não previstas nestas normas.
Aceito eventuais condições e sanções no caso de não conformidades detectadas pelos inspetores do IBD.
Comprometo-me também a comunicar imediatamente ao IBD e à empresa que solicitou esta inspeção caso haja um
processo de inspeção/certificação sendo executado em paralelo por outra certificadora.
Reconheço que os direitos de comercialização dos meus produtos são da Associação Quilombo de Ivaporunduva.
Reconheço ainda que a certificação de minha produção/propriedade, a não ser que eu a faça diretamente junto ao
IBD, está reservada à Associação Quilombo de Ivaporunduva.
de 2002.

de
Nome do produtor:_
Assinatura:

ANEXOS
Anexo 1. Insumos comprados
Data

Nome (comercial)

Nota Fiscal n°

Razão de uso

Quantidade

Cultura

(kg/Sc/T)

Observações:
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Anexo 2. Insumos aplicados
Data

Nome (comercial)

Nota Fiscal n°

Razão de uso

Quantidade

Cultura

(kg/Sc/T)

Observações:_______________________________________________________________________________________

Anexo 3. Descrição do manejo da área de certificação, com plano de adubação e os métodos de controle de pragas
e doenças.

Anexo 4. Croqui da área de produção, mostrando acesso, cursos d'água, áreas vizinhas e demais referências
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O Projeto
O P rogram a Vale do Ribeira atua na Bacia H idrográfica do Rio Ribeira

O livro
A edição final desta publicação fo i fe ita em co n ju n to com o Grupo da

de Iguape e Com plexo E stuarino Lagunar de Iguape-C ananéia-Parana-

Banana Orgânica do Q uilom bo de Ivaporunduva. Em reunião realizada

guá, na m ais im p o rta n te área de M ata A tlâ n tica rem anescente no B ra

no q u ilom b o, os produtores sugeriram alterações nos te xto s à equipe do

sil. S itu ado en tre a regiões sudeste do Estado de São Paulo e o leste

ISA e ap rovaram a versão final

do Estado do Paraná, o Vale do Ribeira ganha im portância tam bém

P articipam do Grupo:

diante do fenôm eno do aq uecim en to global, p o r alia r a conservação

Produtores de Banana Orgânica: A dair Pedroso, A lexandre M arinho

das flore stas e sua rica sociobiodiversidade a um im p o rta n te m anancial

da Silva, A ntón io C ristino Pedroso, A ntón io Lino de M o ura, A paricio

de água para a região m ais populosa do país.

M arinho, A urélio Rodrigues da Silva, B enedito Alves da Silva, B enedito

O ob jetivo do program a é au xilia r a construção de políticas públicas

Pedroso, B enedito do Rosário M o ta , Cesar do A m aral, Cláudio Rodri-

com interfaces em recursos hídricos, naturais e com unidades tra d ic io 

guês da Silva, C léber Ciriano M o ta , Clóvis M aia da Silva, C onstantino,

nais - caso das 53 com unidades quilom bolas existentes na região. O ISA

Denildo R odriguês de M oraes, D onizete Furquim , Edson Pedroso, Edson

atua na área utilizando-se dos seguintes instru m entos: m o n ito ra m e n to

Pedroso da Silva, Erm ênio Furquim , Gaspar Furquim , G ilberto M aia,

socioam biental pa rticip a tivo e in te ra tiv o , atualização e disponibilização

Gino Florindo dos S antos, Ivonete Alves da Silva, Ja m a c ir R odriguês

das inform açõe s produzidas, capacitação dos ato res locais e planeja

da Silva, José Rodriguês, M árcio R odriguês da Silva, M arcos Bezerra,

m e nto de proje tos e atividades visando a form ação de um a agenda

M ilto n Furquim , Pedro M eira, Pulo Silvio, Sebastião Furquim , Sérgio

positiva voltada ao desenvolvim ento sustentável da região. As linhas de

Candido M aia, Sidnei R odriguês da Silva, S ilvestre R odriguês da Silva ,

ação se apóiam na gestão am bie ntal p a rticip a tiva , na geração de ren

Urbano de Lima Alves, V andir R odriguês da Silva, Zico M aia, ZildaFur-

da, e no desenvolvim ento sustentável das com unidades quilom bolas.

quim

Entre os proje tos desenvolvidos está o que se refere à Produção de

Produtores de Banana Convencional: A ntón io Ribeiro Filho, Carlos

Banana Orgânica. Em parceria com a Associação Q uilom bo de Ivapo-

Ribeiro, Célio M o ta , Flávio Furquim , José do Livram ento, José A dem ar

runduva, o p roje to busca ap oia r ações e iniciativas voltadas ao desen

Pupo, Lurdes R odriguês, M arcelo Pedroso, M ario Ribeiro, M auro Ribei

volvim ento sócio-econôm ico, à conservação am bie ntal e à m elhoria da

ro, M ilto m Flores, N ivaldo Rodriguês, Osm ar R ibeiro, Pedro R odriguês

qualidade de vida das fam ília s locais. A ênfase atu al é buscar m eca

da Silva

nism os de geração de renda por m eio da com ercialização e processa
m e nto de banana orgânica, produção do artesan ato, repovoam ento
do p a lm ito juçara e ecoturism o para que, a m édio prazo, este recurso
possa ser com ercializado nos padrões legais e am bientais.

Equipe do Programa: N ilto Ignácio T a tto (coordenador), Ana M aria
Ramos Estevão, Carolina Born T o ffo li, Karin Ingrid R ettl, Kátia Pache
co, Luciana Bedeschi, M arcos M iguel G am berini, M aurício de Carvalho
N ogueira, N áutica Pupo Pereira de M orais, Raquel P asinato, Renata
M oreira B arroso, Silvani Cristina Alves

im pressão e acabam ento:
Ipsis Gráfica e Editora (São Paulo, SP)

tiragem desta edição:
2.000 exem plares

A madeira utilizada na fabricação deste livro
provém de florestas bem manejadas,
gerenciadas de uma maneira ambientalmente adequada,
socialmente benéfica e economicamente viável.

