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Aula dia 03/08/2020 
O turismo e o meio ambiente, seus impactos positivos e negativos. 

 
O fenômeno turístico tem gerado análises, estudos e pesquisas sobre as relações que 

produz em consequência das viagens e dos efeitos negativos ou positivos produzidos nas 
comunidades locais (receptora). Tendo em vista que os residentes de destinos turísticos 
geralmente não são consultados quando o Turismo começa a se desenvolver em sua localidade. 

Os impactos positivos do turismo estão relacionados com o dinheiro proveniente dos 
turistas, geração de empregos e fortalecimento da cultura local. Por outro lado, o surgimento de 
aspectos negativos como criminalidade, aumento no consumo de drogas, congestionamentos, 
entre outros, fazem com que os moradores apresentem uma aversão  ao Turismo. 

O turismo influencia em vários ambientes na nossa cidade, segue abaixo uma lista de 
como o turismo atua de forma positiva e negativa. 

IMPACTOS ECONÔMICOS DO TURISMO. 

POSITIVOS NEGATIVOS 

* Geração de empregos e renda * Especulação imobiliária 

* Aumento de divisas em Moeda estrangeira * Aumento da Economia Informal 

* Aumento da arrecadação de impostos * Inflação 

* Criação e desenvolvimento de empresas * Privilégios e benefícios econômicos 

* Descentralização de Riquezas   

* Diversificação da economia   

* Maior disposição e circulação de renda   

* Expansão das oportunidades locais   
* Atração de investimentos diversificados   

IMPACTOS CULTURAIS DO TURISMO. 

POSITIVOS NEGATIVOS 

* Valorização do artesanato * Descaracterização do artesanato 

* Valorização da herança cultural 
* Vulgarização das manifestações 
tradicionais 

* Orgulho étnico Arrogância cultural 

* Valorização e preservação do patrimônio Histórico Destruição do patrimônio histórico. 
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Através deste texto podemos identificar o que é bom e o que é ruim dentro do turismo em 

nossa comunidade. Nossa cidade Capão da Canoa depende do turismo, pois é uma das áreas 
que movimenta nossa economia e gera emprego e renda para a comunidade.  

 
ATIVIDADE - Analise este texto e escreva uma reflexão, com a sua visão, de como você 

acha que o turismo influencia nossa comunidade de Capão da Canoa. 
 


