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Resumo: O turismo paleontológico é um tipo específico de turismo científico que visa o conhecimento da vida na Terra, sendo realizado em 
parques, escavações e museus. Praticado de maneira sustentável e participativa colabora para o desenvolvimento socioespacial de comunidades 
portadoras de sítios fossilíferos expressivos. No bairro rural do município de Uberaba, denominado Peirópolis, existe um importante sítio 
paleontológico do Cretáceo Superior, com fósseis bem preservados de grandes vertebrados, como crocodilos, tartarugas e dinossauros. Estes 
últimos são os que possuem maior destaque nos meios de comunicação, projetando o bairro no cenário internacional. Os fósseis já estudados 
encontram-se expostos no Museu dos Dinossauros, localizado no Centro de Pesquisas Paleontológicas Llewellyn Ivor Price em Peirópolis. Desde 
a construção do museu em 1992, diversos turistas deslocam-se para a região buscando conhecimentos gerados por esses achados. Neste 
contexto, o objetivo da pesquisa calcou-se na análise das mudanças socioambientais ocorridas e que poderão ocorrer em Peirópolis a partir 
da ampliação do Museu dos Dinossauros e do estabelecimento de um maior fluxo turístico. A metodologia baseou-se em entrevistas com a 
população local e pessoas não residentes no bairro, mas que possuíam vínculos (afetivos, empregatícios ou familiares) com o lugar, já que 
são os verdadeiros conhecedores das modificações ocorridas. Dessa forma, levando em consideração a opinião dos conhecedores do lugar, 
melhorias em infra-estrutura, como por exemplo, no transporte e na educação, estão sendo geradas para atender a esta demanda, o que 
contribui também para o progresso na qualidade de vida da população local. No entanto, a comunidade não possui capacidade de carga para 
atender ao fluxo turístico. Esta atividade também pode gerar impactos ambientais. O lixo é o principal impacto. Assim, avaliou-se se o turismo 
paleontológico está sendo ou poderá ser futuramente proveitoso para a comunidade no que se refere aos aspectos sociais e ambientais.
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