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POTENCIAIS EFEITOS SOCIOECONÔMICOS DO GEOTURISMO
NA REGIÃO DO PARQUE PALEONTOLÓGICO DE SÃO JOSÉ DE
ITABORAÍ: A PERSPECTIVA DOS PROFESSORES LOCAIS
EVENTUAL GEOTOURISM SOCIOECONOMIC EFFECTS IN THE
SÃO JOSÉ DE ITABORAÍ PALEONTOLOGICAL PARK REGION
ACCORDING TO THE UNDERSTANDING OF LOCAL TEACHERS
W. F. S. Santos1 & I. S. Carvalho1

Resumo – O geoturismo caracteriza‑se por utilizar os aspectos geológicos de uma
área no intuito de promover uma interpretação ambiental e cultural, com benefício
socioeconômico para as comunidades locais. Todavia, qualquer atividade que usufrua
do ambiente necessita ser bem planejada para que não ocorram degradações no espaço
físico receptor. Assim, realizaram‑se entrevistas com os professores das escolas públicas
vizinhas ao Parque Paleontológico de São José de Itaboraí buscando a concepção que
possuem dos possíveis efeitos socioeconômicos que o geoturismo poderá vir a promover
na região. De maneira geral, os professores acreditam na intensificação do geoturismo
com a revitalização do parque paleontológico e confiam no aumento de empregos na
região, principalmente no comércio de alimentos e em funções no interior do parque
(guias turísticos, limpeza, segurança). Comentaram que a pavimentação das estradas,
os transportes públicos e o saneamento básico necessitam de melhorias para atender aos
visitantes e às populações locais e disseram também que o lixo e a violência são as principais
ameaças para a região. O estudo tem utilidade no planejamento territorial e em medidas para
atender aos geoturistas.
Palavras‑chave – Geoturismo; Impactos ambientais; Desenvolvimento socioeconômico
Abstract – The geotourism is characterized by using geological aspects of an area in order
to promote environmental and cultural interpretation, with socioeconomic benefits to local
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