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A atividade turística gera impactos positivos e negativos nos destinos, o que requer um
monitoramento frequente por meio de estudos interdisciplinares. Deste modo, este
trabalho teve o objetivo de apresentar o turismo e suas peculiaridades, analisando os
impactos econômicos, sociais, culturais e ambientais percebidos no núcleo urbano de
Pirenópolis-GO, tendo como foco a visão dos moradores locais. A pesquisa foi
encaminhada a partir de um levantamento bibliográfico fundamentado em trabalhos
acadêmicos sobre turismo, hospitalidade, impactos socioculturais, econômicos e
ambientais que afetam a vida dos autóctones em destinos turísticos. Ademais, foi
realizada uma visita in loco na cidade de Pirenópolis-GO na qual se fez registros
fotográficos, anotações relevantes e aplicação de um questionário aos moradores locais.
O intuito foi de verificar suas percepções sobre os efeitos da atividade turística vividos
por eles no cotidiano do destino. Dos resultados encontrados, foi possível evidenciar
que a comunidade local compreende a importância que o turismo tem no destino,
sobretudo pelo impacto econômico do emprego e da renda que influencia de forma
visível o local. Ficou notado que, mesmo reconhecendo os efeitos negativos na ordem
do meio ambiente, a população local entrevistada gosta de ver seu município cheio de
visitantes, pois acredita que os impactos positivos sobressaem aos negativos em todos
os aspectos, tornando a relação mais harmoniosa entre visitantes e visitados.
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