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RESUMO

Comunidades quilombolas são grupos culturalmente diferenciados que possuem formas próprias de organização social, ocupam e usam 
territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica. Além disso, suas formas de 
trabalho coletivo constituem elementos tradicionais que fortalecem os laços comunitários fundamentais à organização das famílias rurais. Dentre 
as atividades de uma comunidade quilombola, destaca-se o trabalho com produtos da biodiversidade que são comercializados no mercado local 
ou através de acordos de fornecimento com empresas privadas. Para as empresas, os acordos são uma estratégia para desenvolver novos 
produtos, para a comunidade, aumentam a renda e promovem o desenvolvimento local e uso sustentável dos recursos naturais. O biocomércio 
compreende a coleta, produção, transformação e comercialização de bens e serviços derivados da biodiversidade, desenvolvidos de acordo com 
critérios de sustentabilidade. Quando se trata de biocomércio, é comum o produto escolhido apresentar elevado potencial para se adicionar 
valor, podendo ser alimentícios, cosméticos e farmacêuticos. O quilombo de Sapatu está localizado no município de Eldorado no Estado de São 
Paulo, às margens do Rio Ribeira de Iguape. A comunidade é formada por 80 famílias que se dedicam, principalmente, a produção da banana 
orgânica. Os moradores se esforçam para manter o local intocado, livre de atividades extrativistas predatórias, lutam para que as hidrelétricas 
não construam barragens e se esforçam para preservar os costumes. Diante do trabalho realizado pela comunidade questiona-se: qual a 
capacidade do comércio de banana orgânica contribuir com a sustentabilidade da comunidade Sapatu? Para tanto, foi aplicado o Questionário 
para Povos e Comunidades Tradicionais (QPCT) elaborado por Santos e Liboni (2019), que avalia a percepção financeira, social e ambiental dos 
moradores das comunidades envolvidas em projetos de biocomércio. O instrumento possui um histórico de aplicações em quatro comunidades 
amazônicas, sendo elas, APOBV, APROCAMP, COFRUTA e CAMTA. Entre os dias 14/01/2019 e 30/01/2019 o questionário foi aplicado a uma 
amostra de 28 famílias (n=80) na comunidade Sapatu. Os resultados indicam que (61%) dos moradores são do sexo masculino, (39%) com idade 
entre 31 e 35 anos e (32%) com mais de 61 anos, (61%) são casados e (14%) viúvos, (36%) possuem o ensino fundamental I e (32%) ensino 
fundamental II, (54%) são agricultores, (31%) das famílias possuem entre 5 e 6 pessoas, (71%) vivem na comunidade a mais de 31 anos, (68%) 
possuem pequenas propriedades e (21%) grandes propriedades, os principais meios de transporte são ônibus (90%) e bicicleta (10%) e todas as 
famílias possuem renda mensal de até R$ 880,00. As comparações entre os locais onde o QPCT já foi aplicado e a comunidade quilombola foram 
feitas através da análise de variância (ANOVA) e demonstraram um posicionamento inferior da comunidade em relação as demais, visto que os 
moradores não reconhecem a influência direta do biocomércio nas dimensões financeira e social da comunidade. Quanto a percepção ambiental, 
os moradores relacionam a preservação ambiental com o biocomércio e a comunidade se posicionou acima de outras duas já pesquisadas. Para 
as comparações entre comunidades foi utilizado o pós-teste de Tukey que deixou evidente a percepção dos moradores de que o biocomércio não 
agregou em aspectos financeiros, nessa dimensão a comunidade ficou atrás de todas as outras já pesquisadas. Na comparação da percepção 
social a comunidade quilombola foi melhor que outras duas. Por fim, a percepção ambiental foi a única onde os moradores concordaram haver 
maior preservação atrelada ao biocomércio de banana orgânica, sugerindo que esta seja uma característica da própria cultura e que os demais 
aspectos do biocomércio ainda precisam de ajustes para que ofereçam aos moradores benefícios econômicos e sociais com a atividade.
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