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RESUMO

Nesta pesquisa buscou-se analisar a percepção da comunidade sobre as atividades de ecoturismo desenvolvidas na Reserva Particular do 
Patrimônio Natural (RPPN) Bom Retiro e na Serra Grande, que estão introduzidas dentro da Área de Proteção Ambiental (APA) Bacia do Rio São 
João, sendo que o seu uso é público, voltado para visitação. A primeira unidade de conservação pertence ao município de Casimiro de Abreu, mas 
tem sua entrada pelo município de Silva Jardim e é considerada pela comunidade um atrativo importante para região. O Distrito de Aldeia Velha 
está localizado no município de Silva Jardim, aos pés da Serra do Mar, e inserido no bioma da Mata Atlântica, onde prevalece a Floresta Ombrófila 
Densa. Além disso, a região é repleta de RPPNs, pois ao todo são 20 Reservas que integra o cenário local e atrai diversos visitantes em busca do 
contato com a natureza. A análise da percepção foi feita a partir de um questionário realizado com a Associação de Moradores de Aldeia Velha 
(AMAVE). Complementando a pesquisa, foram realizadas visitas in loco e pesquisas bibliográficas, as quais situaram que a atividade desenvolvida 
na localidade é vista pela comunidade como um elemento importante e, segundo a sua percepção, funciona como instrumento de 
desenvolvimento sustentável. A pesquisa bibliográfica, todavia, mostrou que a atividade requer uma nova avaliação, onde a comunidade tenha 
maior participação no planejamento e ciência dos estudos que norteiam a gestão das RPPN e também a APA Bacia do Rio São João, visto que, no 
atual momento, ela dessabe totalmente o conteúdo destes documentos. Foi possível também verificar que não existem programas de Educação 
Ambiental voltados para comunidade local e turistas, o que faz com que a região torne-se vulnerável frente ao crescente número de visitantes. 
Sendo assim, o que de fato ocorre é uma visita à natureza, que é intitulada pela comunidade como ecoturismo. Entretanto, como pode ser visto 
na bibliografia pesquisada, para ter as reais características dessa atividade é preciso um planejamento onde a comunidade tenha participação real 
e efetiva, o que, segundo os dados coletados, não ocorre.
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