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RESUMO  
A partir da influência da bioeconomia no desenvolvimento regional 
sustentável do município de Costa Marques em Rondônia, o artigo 
objetiva avaliar os limites e oportunidades impostos para o 
desenvolvimento e combate da pobreza das comunidades quilombolas 
de Santa Fé e Forte Príncipe da Beira, pertencentes ao município 
supramencionado. Para isso, fará a caracterização do município, 
delimitará as cadeias produtivas de sociobiodiversidade já existentes na 
região para, por fim, descrever as oportunidades e os limites impostos 
pela região para um desenvolvimento pautado na bioeconomia. 

 
Palavras-chave: Quilombolas; Desenvolvimento Sustentável; 

Bioeconomia. 
 

ABSTRACT 
Based on the influence of the bioeconomy on the sustainable regional 
development of the municipality of Costa Marques in Rondônia, the 
article aims to evaluate the limits and opportunities imposed for the 
development and fight against poverty in the quilombola communities 
of Santa Fé and Forte Princípe da Beira, belonging to the 
aforementioned municipality. For this, it will characterize the 
municipality, delimit the socio-biodiversity production chains that 
already exist in the region to, finally, describe the opportunities and 
limits imposed by the region for a development based on the 
bioeconomy. 

 
Keywords: Quilombolas; Sustainable development; Bioeconomy. 

 
1 Advogada (OAB/RO). Bacharela em Direito pela Universidade Federal de Rondônia. Mestranda em 
Fronteiras e Direitos Humanos pela Universidade Federal da Grande Dourados. Membra articuladora da 
LaClima e do ONG Engajamundo. Membra pesquisadora do Grupo de Pesquisa Diterra – Direito, Território 
& Amazônia e do Grupo de Pesquisa Ecofenomenologia, Ciência da Sustentabilidade e Direito. Email: 
adv.karenroberta@gmail.com. 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

3840 

1 INTRODUÇÃO 

 

O artigo parte do limite espacial do município de Costa Marques em Rondônia. Essa 

delimitação dá-se em função da formação social incomum, marcada pela etnogênese de 

quilombolas e suas relações com as populações indígenas que estavam na localidade quando 

os negros foram trazidos como escravos e, posteriormente, a chegada de bandeirantes.  

Junto a formação social incomum, a localização no Vale do Guaporé é a região menos 

desenvolvida em termos de infraestrutura no Estado. É marcada por atividades voltadas ao 

conhecimento da terra e sua apropriação, sendo alvo nos últimos anos do avanço da fronteira 

agropecuária, o que inibe o desenvolvimento das atividades sustentáveis existentes na região. 

Assim, a pesquisa vem questionar como a bioeconomia pode influenciar no desenvolvimento 

regional sustentável do município de Costa Marques.  

A partir disso, emerge como hipótese que a bioeconomia é uma alternativa efetiva de 

geração de renda e combate à pobreza dos quilombolas do município de Costa Marques. 

Valendo-se dessa hipótese de pesquisa, tem-se como método o hipotético-dedutivo, 

desenvolvendo-se por meio de uma intercomunicação dos gêneros empírico e metodológico 

(DEMO, 2018). 

O método de abordagem, por sua vez, será quanti-qualitativo (LAKATOS; MARCONI, 

2019), isso porque para alcançar o objetivo de avaliação de limites e oportunidades impostos 

pela bioeconomia no combate à pobreza dos quilombolas e, consequentemente, 

desenvolvimento regional sustentável do município de Costa Marques, utilizará de dados 

quantificáveis, especialmente sobre os parâmetros geográficos e socioeconômicos, bem como 

dados qualificáveis que se relacionam com as cadeias produtivas de sociobiodiversidade 

propriamente ditas.  

Para isso, o artigo será subdivido em três etapas. As três utilizarão de fontes 

bibliográficas secundárias, quais sejam: livros, artigos e banco de dados governamentais. Em 

primeiro momento, o texto fará a caracterização geográfica, ambiental e socioeconômica do 

município, proporcionando uma imersão na história de formação e nas diferenças do quilombo 

de Santa Fé e do quilombo Remanescente de Forte Príncipe da Beira. Posteriormente, 

delimitará as cadeias produtivas e sociobiodiversas desenvolvidas nos quilombos.  
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Por último, descreverá os limites e oportunidades vislumbrados em Costa Marques, 

especialmente no que tange ao desenvolvimento regional sustentável com base nos 

conhecimentos dos povos quilombolas e de uma agenda ainda emergente em bioeconomia. O 

que proporcionará uma discussão englobando políticas públicas que podem e devem ser 

incentivadas para providenciar aos povos da floresta um ambiente confortável de produção e 

desenvolvimento.  

 

2 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COSTA MARQUES  

 

O município de Costa Marques, localizado às margens do Rio Guaporé em Rondônia 

possui características singulares do restante da Bacia do Rio Guaporé. Conta com uma 

população estimada de aproximadamente 18.798 pessoas, uma densidade demográfica de 2,74 

habitantes por quilômetros quadrados. Contudo, dessa população apenas 5,7% caracteriza-se 

como ocupada, com um rendimento médio de 1,8 salários mínimos, o que leva a cidade a ter o 

menor PIB per capita da região com o montante de R$ 12.809,70 (IBGE, 2021).   

A economia local desde a queda do ouro é impulsionada pela agricultura, pecuária, 

pesca e turismo. O turismo se relaciona a exploração das belezas naturais que envolvem o Rio, 

como o Festival de Praia e o Campeonato de Pesca que acontecem em setembro, e a visitação 

da edificação mais antiga de Rondônia, o Real Forte Príncipe da Beira, construção do século 

XVIII, que visava afastar invasões espanholas do que na época era um lugar estratégico devido 

a fronteira e a riqueza mineral explorada (MOSS; MOSS, 2007). 

Contudo, o Forte Príncipe da Beira não possui influência apenas no turismo da região, a 

edificação é responsável também pelas características sociais da localidade. Na época, devido 

à resistência a escravidão das populações indígena que habitavam a região e a grande demanda 

de mão de obra na área, foram enviados escravos africanos, os quais permaneceram no Vale 

do Guaporé mesmo após a sua conclusão, seja pelo abandono a própria sorte sofrido pelos seus 

senhores ou por terem fugido da condição de escravos,  sendo esses acontecimentos 

responsáveis pela formação de  quilombos nas margens do Rio Guaporé (MOSS; MOSS, 2007; 

TEIXEIRA; XAVIER, 2018). 

Assim, a população do município de Costa Marques possui delimitações próprias de 

composição. Antes mesmo da chegada de colonos e bandeirantes, o Vale do Guaporé já contava 
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com populações tradicionais pré-estabelecidas, as quais exerceram desde sua gênese uma 

vivência harmônica com o meio ambiente que habitam, entre elas a comunidade quilombola 

de Santa Fé e a comunidade remanescente de quilombo Forte Príncipe da Beira (FIOCRUZ, 

2021).  

Apesar da sede dos dois quilombos serem próximas, existe uma diferença na população 

que habita em cada um deles. A Comunidade de Santa Fé, reconhecida pela  Fundação Cultural 

Palmares, é composta por famílias descendentes dos negros que viviam na Vila Bela da 

Santíssima Trindade em Mato Grosso que acabaram colonizando regiões ao longo do Rio 

Guaporé e seus afluentes, o que proporcionou uma fundação heterogênea, formada por 

quilombolas, ribeirinhos, agricultores familiares e extrativistas (FIOCRUZ, 2019). Já a 

comunidade do Forte Príncipe da Beira é formada somente por quilombolas, os quais possuem 

ligação direta com os escravos que trabalharam na construção da edificação homônima. No 

caso da comunidade Forte Príncipe da Beira, apesar de possuírem reconhecimento como 

remanescente de quilombo pela Fundação Cultural Palmares, ainda aguardam pela demarcação 

de suas terras em razão de conflitos de interesses com o exército que retornou a localidade em 

1930 (FIOCRUZ, 2016).  

 
2.1 CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS EM COSTA MARQUES: O CASO DO QUILOMBO SANTA FÉ 
E DO QUILOMBO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA 
 

Os conflitos envolvendo a comunidade de Santa Fé só tiveram início de 1987, quando 

fazendeiros que vieram do sul do país começaram a exercer pressões para que os quilombolas 

deixassem suas terras. Na época, o fazendeiro e deputado estadual Pascoal Novaes grilou a 

área, obrigou-os a vender suas posses, expulsou os resistentes utilizando pistoleiros e 

queimando suas casas (FIOCRUZ, 2019). Existem relatos que apontam, inclusive, para o 

envolvimento e cumplicidade de policiais militares, policiais civis, funcionários públicos ligados 

à prefeitura e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), assim como o 

prefeito eleito da época (ALMEIDA, 2009).  

A situação demonstra que mesmo a comunidade permanecendo há décadas assentada 

na localidade, o tempo não foi o suficiente para que seus direitos fossem respeitados. Todavia, 

a legitimidade do quilombo cresceu desde os ataques dos fazendeiros nos anos 80, isso porque 

em 2007 a comunidade Santa Fé foi efetivamente certificada pela Fundação Palmares por meio 
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de um processo longo que teve início com o decreto nº 4.887/03 que visa garantir a posse da 

terra e o acesso a serviços básicos como saúde, educação e saneamento. Foi a partir do decreto 

que a comunidade enviou uma carta de auto reconhecimento para a Fundação Palmares, a qual 

tomou seu conhecimento e escreveu a comunidade no Cadastro Geral, expedindo assim a 

certidão de auto reconhecimento (FUNDAÇÃO PALMARES, 2007). 

Contudo, o processo foi longo, apenas em 2017 a comunidade de Santa Fé conquistou 

a regularização da área com a obtenção do título de domínio, recebendo o título territorial 

definitivo do INCRA um ano depois, em dezembro de 2018, após 11 anos desde a primeira 

certificação. Assim, após dezembro de 2018, ao menos documentalmente, ficaram assegurados 

à comunidade seus costumes e modo de vida, tais como a agricultura e pecuária de 

subsistência, extrativismo de produtos da floresta, pesca, caça, coleta de palha e madeiras para 

construção de suas casas (FUNDAÇÃO PALMARES, 2017).  

Porém, mesmo com o reconhecimento, os conflitos envolvendo o território se estende, 

começando com a pesca predatória, além das severas consequências causadas pelas queimadas 

utilizadas por fazendeiros e grileiros para estender as áreas propícias para pastagem e 

plantação de monocultura. Sendo essas ações responsáveis pelo adoecimento da população 

que sofre de insegurança alimentar em virtude da escassez de recursos naturais antes comuns 

na região. Apesar disso, não são alvos apenas de insegurança alimentar, as condições de 

subsistência e de saúde da comunidade são pioradas em virtude da ausência de políticas 

públicas de desenvolvimento regional, tais como carência de saneamento básico, falta de 

acesso a saúde e educação (ALMEIDA, 2009; FIOCRUZ, 2019).  

Já a comunidade de remanescentes de quilombo Forte Príncipe da Beira, é formada pela 

população que habita às margens do Rio Guaporé há mais de 200 anos. Trazidos por 

representantes da Coroa Portuguesa para construção do Forte homônimo, chegaram na 

localidade em 1776 e concluíram a edificação em 1783, sendo que toda a construção utilizou 

de mão-de-obra africana (FARIAS JÚNIOR, 2013). A comunidade de Remanescentes de 

Quilombo Forte Príncipe da Beira abriga, atualmente, 90 famílias, aproximadamente 310 

moradores, sendo reconhecida pela Fundação Palmares desde 2005. Porém, as terras ainda não 

foram demarcadas, sendo o Exército o principal obstáculo para a demarcação das terras 

(FIOCRUZ, 2016). 
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Mesmo assim, os conflitos envolvendo essa comunidade quilombola se volta à atuação 

inadequada do exército na região, isso porque, há uma resistência operada pelos militares no 

reconhecimento dos direitos constitucionais do quilombo remanescente local, por isso, 

impedindo o INCRA de realizar um estudo territorial da área (FIOCRUZ, 2016).  

Porém, os impactos não são apresentados apenas pela resistência em reconhecer os 

direitos assegurados pela Constituição Federal de 1988. Aponta-se que como parte da 

instalação do Exército Brasileiro foi trazido o gado, sendo frequentemente responsáveis por 

destruírem as plantações e as áreas das chamadas roças. Além disso, há uma forte repressão e 

violência dos oficiais contra as comunidades, como em 2008, quando dois quilombolas foram 

presos por estarem fazendo roça e, em 2009, quando a comunidade conseguiu acesso a um 

trator para arar a terra e evitar queimadas ao fazer a roça e o Exército acabou apreendendo o 

maquinário. Outro ponto abordado é a repressão da pesca, mesmo quando o pescado é para 

consumo. Em 2006, o Exército chegou a entrar na casa de um pescador e retirar os peixes do 

freezer, prendendo-o e levando para a autoridade do Ibama sob o argumento da prática de 

crime ambiental (FARIAS JÚNIOR, 2013). 

Além dessas agressões, são assinaladas proibições de atividades turísticas que eram 

desenvolvidas pelos quilombolas, especialmente relacionadas a visitação da fortificação. Não 

bastando, há ainda a proibição de reformas e reconstrução de casas e outras infraestruturas 

utilizadas pela comunidade, assim como impedimento de acesso à escola estadual situada 

dentro do quartel militar. Para completar, o Exército tem invadindo com suas cercas áreas que 

são da comunidade, dificultado o acesso à saúde que é efetuado apenas pelo Pelotão, além de 

ameaçar e cortar o acesso à água que depende da rede de abastecimento do quartel (FIOCRUZ, 

2016). 

A Fiocruz (2016) aponta ainda uma contraproposta feita pela comunidade em 2014 para 

que o convívio com o Exército Brasileiro se reestabeleça de maneira pacífica. Eles requerem o 

direito de fazer reformas e construções, plantar, cultivar e criar animais para subsistência e se 

dedicarem ao extrativismo vegetal sustentável, assim como caça e pesca de subsistência e 

profissional, observando as normas legais. A comunidade também requer que sejam 

concedidas as credenciais de prestação de serviços turísticos no Real Forte Príncipe da Beira e 

nas trilhas ecológicas, bem como a preservação das manifestações culturais e religiosas 

coletivas da comunidade tais como a Festa do Divino. Por último, mas não menos importante, 
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a comunidade deseja investimentos públicos e privados na área distrital, como o pedido de 

construção de outra escola que fique fora das dependências militares ou mudança do local da 

cerca da escola atual para que não fique mais nas dependências militares e a comunidade tenha 

livre acesso. Percebe-se que tanto no caso da comunidade de Santa Fé como da comunidade 

Remanescente do Forte Príncipe da Beira são descritas uma série de ações que visam 

deslegitimar as comunidades, mitigar os direitos ao território, assim como apagar a cultura e 

do modo de vida desses povos. Atos esses abotoados a implantação de uma agenda de uso 

degradante da natureza e de uma agropecuária ligada, principalmente, a exportação, sendo 

essas incompatíveis com as atividades desenvolvidas pelas comunidades e sua economia de 

conhecimento da natureza.  

 

3 CADEIAS PRODUTIVAS RELACIONADAS A BIOECONOMIA DESENVOLVIDAS POR 
QUILOMBOLAS EM COSTA MARQUES  
 

A economia de Costa Marques está baseada na agricultura e pecuária, assim como pesca 

e turismo, impulsionada pelas belezas naturais, pelo Forte Príncipe da Beira e pelos eventos 

como o Campeonato de Pesca e Festival de Praia (MOSS; MOSS, 2007). Contudo, o principal 

problema vislumbrado pelas comunidades é o avanço da agropecuária predatória e de 

exportação em detrimento da agricultura e criação de subsistência, sendo seus territórios 

atingidos pela queda da biodiversidade provocada pelos métodos utilizados na monocultura e 

pecuária extensiva (SYMANSKI; ZANETTINI, 2010) como as queimadas e do uso de agrotóxicos.  

Entretanto, mesmo com as dificuldades vivenciadas pelo avanço da fronteira de 

commodities agrícolas, as populações locais mantêm modos de produção baseados no 

conhecimento da natureza. Como exemplos de atividades predominantes, se tem a extração 

de seringa, a colheita de castanha do Brasil e de poaia, desenvolvidas principalmente pelos 

quilombolas (ALMEIDA, 2009), contudo, desde a década de 80 a produção extrativista tem 

começado a ceder lugar à agropastoril (TEIXEIRA; XAVIER, 2018). Também é comum nos dois 

quilombos a produção e transformação da mandioca. A população é responsável pela colheita 

da mandioca e seu beneficiamento para farinha, vendendo os excedentes para as cidades 

próximas como Guajará Mirim, o que gera uma renda razoável pela qualidade e sucesso 

auferido. No entanto, existem ainda outros produtos viáveis, como a resina e óleos vegetais, 
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madeiras, pescas, frutos e outros elementos ainda não tão explorados que podem ser 

trabalhados sem alteração dos padrões locais (TEIXEIRA; XAVIER, 2018). 

Desde o início da ocupação do médio e baixo Guaporé, que são justamente as áreas 

banhadas de Rondônia, existe a pesca e a caça de animais silvestres. Os quilombolas, 

respeitando todo o clico de vida dessas espécies, graças ao conhecimento adquirido pelo 

convívio com a floresta e com os povos indígenas locais, caçam para obterem fonte extra de 

proteína e comercializam a pele daqueles que já serviram de alimento (SYMANSKI; ZANETTINI, 

2010). Quanto ao pescado, quando só desenvolvidos pelas populações tradicionais mantêm-se 

sustentável, não alterando a rica ictiofauna do Vale do Guaporé, o que constitui uma das 

principais alternativas de renda para região. Porém, devido à alta exploração, especialmente de 

pescadores esportivos e turistas, as comunidades veem sua subsistência prejudicada (MOSS; 

MOSS, 2007).  

As mulheres quilombolas, por sua vez, possuem fontes de renda alternativa que 

também se comunicam com as cadeias produtivas naturais. Elas mantêm uma tradição de 

produção de cerâmica, muitas vezes os riscos utilizados para decoração fazem referência a 

cultura do quilombo e de seus antepassados, como pontos de firmeza de orixás e guias 

africanos. Outra atividade comum que oferece subsistência às suas famílias é o plantio e 

colheita da agricultura de subsistência, sendo seus quintais utilizados para múltiplas funções, 

utilizando-os pelas mulheres para criação de animais, cultivo de hortas e árvores frutíferas 

(SYMANSKI; ZANETTINI, 2010).  

Pode-se considerar os indígenas e afrodescendentes do Vale do Guaporé como os 

primeiros cidadãos ecológicos da região. Eles e os povos da floresta têm todo um modo próprio 

de ser e viver embrenhados na mata ou às margens dos rios, extraindo da natureza os bens 

necessários para a sua sobrevivência, ainda assim, preservando os recursos naturais. É 

utilização desses produtos, oriundos da floresta sem sua degradação, que a literatura denomina 

manejo sustentável de recursos florestais (CRUZ, 2010). 

 

4 LIMITES E OPORTUNIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL 
PAUTADO NA BIOECONOMIA EM COSTA MARQUES  
 

De escravos rebeldes a invasores territoriais, o poder público sempre considerou os 

quilombolas marginalizados e nada realizou em benefício dessas comunidades. Não é à toa que 
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as mesmas carecem de condições básicas de subsistência como saúde, serviços básicos, 

moradia, educação e condições para garantir seus sustentos (TEIXEIRA; XAVIER, 2018).  

A falta de políticas públicas, que não deixa de ser uma forma de política adotada pelo 

governo, é reflexo direto do usa da teoria de Garage Can para lidar com os problemas sociais. 

A teoria desemboca no despreparo em lidar com um problema estabelecido por determinado 

grupo ou território, isso porque não há um mapeamento  das condições socioambientais, sendo 

as políticas escolhidas a depender do problema que surge numa espécie de ‘lata de lixo’, em 

outras palavras, encontra-se o meio adequado de trabalho a partir do problema estabelecido 

pela situação atual, sendo completamente imprevisível o resultado e sua efetividade a longo 

prazo (SOUZA, 2006).  

Assim, a primeira limitação vislumbrada pela região é a predominância do solo tipo 

neossolo quartzarênico, considerando um tipo raso e susceptível a erosão (COTA; CARAMELLO; 

SCCOTI, 2020). Logo, o tipo de solo mostra-se impróprio para o avanço vislumbrado da 

monocultura e pastagens, que acabam por usufruir da pouca qualidade da terra em um período 

curto deixando solo exposto e proporcionando o empobrecimento precoce da área que passa 

a ser inviável para a agropecuária, em seguida, abandonada pelos grandes fazendeiros que não 

se comprometem com sua restauração.  

É nesse momento que emerge a necessidade de valorização das atividades exercidas 

pelos quilombolas. A relação que eles nutrem com a natureza é imposta pelo respeito aos ciclos 

anuais. Por terem conhecimento de que é impossível dominar os elementos, adaptam-se a eles, 

mantendo práticas indígenas de integração e aprendendo a conhecer os ritmos da floresta, dos 

rios e do tempo (TEIXEIRA; XAVIER, 2018), uma vez que para eles a preocupação principal não 

é o crescimento econômico, mas dar condição para que o meio natural se desenvolva dentro 

de suas exigências (CARAMELLO; MARÇAL; LIMA, 2010). 

Assim, o comércio de alimentos produzidos nos sistemas agroflorestais e em pequenas 

quantidades como nos quintais dos quilombolas mostram-se alternativas rentáveis e de comum 

acordo com a natureza. Nos espaços que os sistemas agropecuários já são uma realidade, faz-

se necessário repensar formas de incluir uma economia de conhecimento da natureza com a 

estrutura de commodities já existentes. Por isso, o objetivo deve ser fortalecer uma agenda de 

Sistemas Agroflorestais e de Integração de lavoura, pecuária e floresta, bem como atividades 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

3848 

de restauração de plantas nativas e áreas de manejo sustentável (SATATLE, 2021), sendo as 

populações quilombolas atores chave nesse processo.   

Outro ponto a ser desenvolvido é o comércio de pescados, isso porque reconhecendo 

os ciclos dos peixes e demais espécies é possível usufruir de suas riquezas sem prejudicar o 

ecossistema local. Ainda, o comércio sustentável de quelônios também pode ser uma via 

alternativa em Costa Marques, haja vista a existência de trabalhos para manejo de tracajás, 

tartarugas e outras espécies que procriam nas areias do Rio Guaporé, desenvolvido pela ONG 

ECOVALE (MOSS; MOSS, 2007). 

A busca de remédios oriundos da floresta é uma alternativa de desenvolvimento e 

propagação dos saberes tradicionais e da busca pelo fortalecimento da economia local. Um 

exemplo é a planta denominada negra-mina que é utilizada para curar febre pelos quilombolas 

(ALMEIDA, 2009), contudo, as movimentações para busca por remédios da natureza ainda é 

tímida. Em contrapartida, é  possível perceber, desde já, a valorização dos saberem que 

emergem na área de cosméticos com cremes para cabelos e para tratamentos dermatológicos 

que já são, inclusive, comercializados (RONDÔNIA, 2021).  

Para que uma agenda baseada na bioeconomia se desenvolva com eficácia faz-se 

necessário pensar nos obstáculos que a região amazônica possui: logística e infraestrutura 

precárias, falta de investimento em pesquisa e desenvolvimento e falta de fiscalização. Para 

isso, é preciso pensar no desenvolvimento de ativos para a bioeconomia, sendo a geração de 

conhecimento e inteligência ligada a floresta e o fortalecimento de cadeias produtivas, tais 

como manejo florestal, piscicultura, turismo e gastronomia (SETATLE, 2021). A partir disso, 

percebe-se que o desenvolvimento dos quilombos, que já possuem como base da economia o 

manejo florestal, a piscicultura e o ecoturismo, é uma realidade possível, sendo necessário 

apenas os investimentos certos.   

O objetivo da bieconomia aqui é transformar o conhecimento dos povos tradicionais em 

um ponto de partida para a invenção de uma moderna civilização de biomassa, ou seja, uma 

civilização que conseguirá cancelar a enorme dívida social acumulada, assim como reduzirá a 

dívida ecológica da sociedade capitalista atual. Além  disso, uma tarefa primordial é operacionar 

biotecnologia para que pequenos fazendeiros, assim como populações tradicionais, participem 

da segunda revolução verde, possível por meio de políticas complementares como acesso justo 

à terra, ao conhecimento, ao crédito e ao mercado (SACHS, 2009).  
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Sachs (2009) aponta ainda a necessidade de criar bancos de dados locais sobre 

biodiversidade, mantendo-os em mãos nativas. Como complementar aos bancos, propiciar 

pesquisas para criação de equipamentos de armazenamento, transportes e processamento de 

produtos da floresta, justamente para facilitar o processo que é frequentemente dificultado 

devido as barreiras para o escoamento da produção.  

É preciso valorizar que as populações quilombolas dessa região tem sua subsistência 

atreladas a preocupação com a natureza. Eles possuem uma preocupação até com o alimento 

dos pássaros e com as sementes que produzirão outros açaizeiros. Isso revela que a 

sensibilidade com o meio e práticas de sustentabilidade ambiental e cultural são saberes que 

brotam da necessidade, da observação da natureza, da curiosidade, da aprendizagem com os 

mais experientes (CRUZ, 2010). 

Dessa forma, em regiões como Costa Marques é emergente uma agenda que atrele o 

desenvolvimento à ecologia local, sendo mais facilmente alcançado com o aproveitamento e 

capacitação dos conhecimentos já existentes. Como caminho para o desenvolvimento, afirma 

Sachs (2009), que o ecodesenvolvimento vem para aproveitar os sistemas tradicionais de 

recursos, com organização do processo participativo de identificação de necessidade, dos 

recursos potenciais e das maneiras de aproveitamento da biodiversidade como caminho para a 

melhoria de nível dos povos, sendo essa perspectiva facilmente implementada em regiões 

como os quilombos estudados e seus entornos.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como demonstrado pela presente pesquisa a região de Costa Marques está submetida 

a uma lógica capitalista que degrada o meio ambiente e prejudica as populações tradicionais 

que estão há séculos na região. Assim, faz-se necessário pensar em novas formas de valorização 

do território e das comunidades nele assentadas, o que proporciona o estudo de cadeias 

produtivas relacionada a bioeconomia, teoria que une melhores condições econômicas com a 

preservação e conhecimento da natureza.  

Em outras palavras, a hipótese de que a bioeconomia é uma alternativa eficiente para 

levar melhores condições de vida às populações da floresta, combatendo sua pobreza e 

proporcionando um desenvolvimento regional sustentável é confirmada. Todavia, é necessário 
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mapear as condições preexistentes e os limites e oportunidades impostos pela natureza e pela 

condição local, destacando que ainda a necessidade de investimento em políticas públicas que 

realcem as cadeias produtivas já existentes e proporcionem o desenvolvimento de novas 

cadeias.  

Desse modo, para efetivar o desenvolvimento da região, faz-se necessário condicionar 

a área à inovação, tecnologia e conhecimento, sendo, para isso, cogente a atuação de atores 

que já estão inseridos em ambientes políticos e de empreendedorismo. Contudo, isso só será 

concretizado por meio do fortalecimento de cooperativas e da capacitação das populações 

tradicionais que já estão habituadas com a floresta e sua mística. Por último, mas tão 

importante como tudo que já foi apontado, é necessário investimentos em infraestruturas que 

ofereçam espaços para conservar e escoar as produções desses ambientes remotos para os 

grandes centros de comércio e exportação brasileiros.  

Portanto, a bioeconomia e o fortalecimento das populações locais e de seus saberes é 

um passo promissor e possível, mas que demanda investimento e interesse de atores públicos 

e privados para a efetivação.  

 

REFERÊNCIAS 

ALMEIDA, A. W. B. DE. Nova cartografia social da Amazônia: comunidade quilombola de 
Santa Fé do Guaporé. Manaus: UEA Editora, 2009.  

CARAMELLO, N. D. A.; MARÇAL, M. DOS S.; LIMA, L. F. M. Desafios para uma gestão 
ambiental dos recursos hídricos do Estado de Rondônia. Geonordeste, v. XXIII, n. 1, 2010.  

COTA, T. S.; CARAMELLO, N. D. A.; SCCOTI, M. S. V. Caracterização ambiental e 
socioeconômica da bacia hidrográfica do Rio Branco e Colorado, Rondônia, Brasil. Revista 
Ibero-Americana de Ciências Ambientais, v. 12, n. 1, p. 506–519, 2020.  

CRUZ, T. A. Mulheres da floresta do Vale do Guaporé e suas interações com o meio 
ambiente. Estudos feministas. Florianópolis: set./dez. 2010.  

DEMO, P. Metodologia científica em ciências sociais. 3a ed. São Paulo: Atlas, 2018.  

FARIAS JÚNIOR, E. DE A. Territórios quilombolas em linhas de fronteira: quilombolas do 
Forte Príncipe da Beira. Ciência e Cultura, v. 65, n. 1, p. 36–39, jan. 2013.  

FIOCRUZ. Comunidade de Remanescentes de Quilombo Forte Príncipe da Beira, já 
reconhecida e registrada pela Fundação Cultural Palmares (FCP), ainda aguarda pela 
demarcação de seu território. Disponível em: 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

3851 

http://mapadeconflitos.ensp.fiocruz.br/conflito/ro-comunidade-de-remanescentes-de-
quilombo-forte-principe-da-beira-ja-reconhecida-e-registrada-pela-fundacao-cultural-
palmares-fcp-ainda-aguarda-pela-demarcacao-de-seu-territorio/. Acesso em: 25 jul. 2021.  

FIOCRUZ. Comunidades quilombolas de Santa Fé aguardam emissão de título definitivo de 
seu território. Disponível em: http://mapadeconflitos.ensp.fiocruz.br/conflito/ro-
comunidades-quilombolas-de-santa-fe-aguardam-emissao-de-titulo-definitivo-de-seu-
territorio/. Acesso em: 25 jul. 2021.  

FIOCRUZ. Mapa de Conflitos Envolvendo Injustiça Ambiental e Saúde no Brasil. Disponível 
em: http://mapadeconflitos.ensp.fiocruz.br/. Acesso em: 15 jul. 2021.  

FUNDAÇÃO PALMARES. Fundação Palmares certifica quase 1.200 comunidades 
remanescentes de quilombosFundação Cultural Palmares. Brasília, 14 mar. 2007. Disponível 
em: http://www.palmares.gov.br/?p=1916. Acesso em: 2 ago. 2021 

FUNDAÇÃO PALMARES. Titulação das terras de comunidade quilombola tem processo 
concluído em Rondônia. Disponível em: http://www.palmares.gov.br/?p=46698. Acesso em: 
2 ago. 2021.  

IBGE. IBGE Cidades. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/. Acesso em: 15 jul. 2021.  

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. DE A. Metodologia científica. 7a ed. São Paulo: Atlas, 2019.  

MOSS, G.; MOSS, M. Guaporé. Brasil das águas: sete rios. Brasília: 2007.  

RONDÔNIA. AmazoniAtiva é uma vitrine online de produtos da Amazônia brasileira. 
Disponível em: https://www.amazoniativa.com/home. Acesso em: 26 jul. 2021.  

SACHS, I. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: Garamond. 2009.  

SATATLE, A. Um mapa do caminho. Página 22. Disponível em: 
https://pagina22.com.br/2021/02/18/um-mapa-do-caminho. Acesso em: 06 ago. 2021. 

SOUZA, C. Políticas Públicas: uma revisão da literatura. Sociologias, n. no 16, p. 20–45, 2006.  

SYMANSKI, L. C. P.; ZANETTINI, P. Encontros culturais e etnogênese: o caso das comunidades 
afro-brasileiras do Vale do Guaporé. Vestígios: Revista Latino-Americana de Arqueologia 
Histórica, v. 4, n. 2, 2010.  

TEIXEIRA, M. A. D.; XAVIER, D. F. B. Santo Antônio do Guaporé: direitos humanos, conflitos e 
resistência socioambiental. Revista Direito e Práxis, v. 9, n. 1, p. 351–371, 2018. 

  



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

3852 

 

 

 

  


