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A contribuição da Associação de Monitores Ambientais (AMA) ao 

desenvolvimento sustentável do turismo na Vila de Paranapiacaba 

 

 

Resumo 

O presente trabalho busca conhecer e avaliar a atuação da Associação dos 

Monitores Ambientais de Paranapiacaba (AMA) como empreendimento 

comprometido com o desenvolvimento sustentável do turismo. 

Vem sendo conduzida uma pesquisa de campo com observações no local a fim de 

identificar e avaliar os atrativos turísticos da Vila e seu entorno, bem como 

entrevistas com integrantes da AMA, moradores e visitantes. Os dados obtidos 

serão tabulados e mapeados, e posteriormente, servirão de base para uma 

avaliação da Associação e seu papel no desenvolvimento do turismo na região. Tal 

material vem a contribuir para uma reflexão sobre a importância do estudo do 

turismo e os benefícios advindos do seu planejamento e desenvolvimento 

sustentável. 

 

Introdução 

Paranapiacaba é um distrito do município de Santo André que ainda caminha para a 

consolidação do turismo como uma atividade rentável e bem estabelecida. O turismo 

existente atualmente na vila tem um importante significado para a comunidade local, 

e vem representando uma importante alternativa de renda e geração de postos de 

trabalho para a Vila.  

A atuação da AMA evidencia a importância da capacitação local para o turismo na 

Vila e remete a oportunidades relacionadas a essa ação conjunta. Busca-se com 

essa pesquisa uma avaliação da atuação desta associação local, ressaltando a 

comunidade como o agente do próprio desenvolvimento, que através de suas 

capacidades, competências e habilidades, contando com a colaboração de agentes 

internos e externos, incrementam e contribuem para o desenvolvimento do turismo.  

 

 

 

 



 

Objetivos 

Identificar e analisar os recursos turísticos da vila de Paranapiacaba, buscando 

dimensioná-los para um uso sustentável, fornecendo, assim, subsídios a ações que 

levem ao desenvolvimento do Turismo da localidade. 

Avaliar, na atuação da AMA, ações que correspondam à estruturação de um turismo 

de base comunitária. 

 

Metodologia  

Através da pesquisa de campo, que inclui entrevistas e observações no local, 

pretende-se identificar e avaliar os atrativos turísticos da Vila e seu entorno, bem 

como a atividade turística que vem se desenvolvendo na região. Serão aplicadas 

entrevistas aos integrantes da AMA, moradores e visitantes para a caracterização 

dos impactos da atividade turística do município e da participação da associação 

nesta atividade. 

Os dados obtidos serão tabulados e representados através de gráficos analíticos 

que, juntamente ao mapeamento das áreas de atuação da AMA na Vila e em seu 

entorno, poderão permitir uma avaliação da Associação e seu papel no 

desenvolvimento do turismo na região. 

 

Desenvolvimento 

O estudo inclui uma etapa de levantamento de documentação cartográfica e de 

literatura referente à área em questão, precedida da pesquisa de campo para a 

composição de tabelas, gráficos e análises, que deverão acontecer na fase final. A 

etapa inicial, atualmente realizada, consta do levantamento bibliográfico e da análise 

documental. 

 

Resultados 

A história e colonização de Paranapiacaba remetem a um importante período da 

historia paulista: a implantação da malha ferroviária que atenderia a movimentação 

de carga e passageiros do período cafeeiro e do início da industrialização. Com a 

decadência e sucateamento do sistema ferroviário no país, a Vila de Paranapiacaba 

foi perdendo importância no cenário de deslocamentos em território paulista. 



Sua área natural possui um grande valor geológico, geomorfológico, hidrológico e 

paisagístico. A área natural protegida no entorno do seu núcleo urbano perfaz um 

total de quatro milhões de metros quadrados e é constituída por um importante 

remanescente de Mata Atlântica que recobre a Serra do Mar. 

Suas trilhas possuem visitação controlada que deve contar com o acompanhamento 

de guias ou monitores locais, sendo esse serviço oferecido pela Associação dos 

Monitores Ambientais (AMA), constituída por moradores da Vila capacitados pela 

Prefeitura de Santo André em conjunto com o Instituto Florestal, vinculado à 

Secretaria Estadual do Meio Ambiente de São Paulo.  

A Vila de Paranapiacaba é um patrimônio histórico nacional e um dos desafios do 

governo é transformar a Vila inglesa em um dos principais polos turísticos do 

Estado. Para tanto, uma verba do PAC Cidades Históricas no valor de R$42,4 

milhões, foi liberada para restaurar Paranapiacaba e todo o núcleo representado 

pela sua Parte Baixa.  

Assim, reconhecendo o potencial turístico e buscando preservar o patrimônio 

histórico e natural da Vila de Paranapiacaba, espera-se que o potencial turístico da 

Vila se realize plenamente, oferecendo para a comunidade local sua consolidação 

como uma atividade rentável e bem estabelecida na região. O papel da AMA 

adquire, assim, uma importante dimensão neste cenário promissor de 

desenvolvimento sustentável do turismo na Vila de Paranapiacaba. 
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