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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento apresenta os resultados da pesquisa realizada pelo ITCO e Prefeitura Municipal 

de Pirenópolis sobre a percepção da população em relação a diversos aspectos do município com o objetivo 

de subsidiar a elaboração do Plano Diretor. 

 A pesquisa foi realizada no período de 23 de fevereiro a 30 de março de 2022 por meio de formulário 

online e entrevistas presenciais na zona rural. Foram respondidos 1.063 formulários, representando cerca de 

4% da população do município. 

Importante destacar o empenho e contribuição para a pesquisa por parte das seguintes pessoas: 

 O Sr. César Augusto Feliciano Triers, Secretário Municipal de Meio Ambiente e Coordenador 

da Revisão do Plano Diretor, por seu interesse, disponibilidade e estímulo a toda equipe do 

Plano Diretor; 

 A Sra. Karla Rady, Assessora de Imprensa da Prefeitura, que coordenou as ações de divulgação 

e mobilização para incentivar a população a responder ao questionário;   

 O Sr. Michael Douglas Pereira Fonseca, Engenheiro Ambiental da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente, que realizou e coordenou a pesquisa de campo, fundamental para a amostragem 

na zona rural do município; 

 Da mesma forma, a realização das pesquisas na zona rural só ocorreu devido à dedicação da 

equipe de campo, composta pelos seguintes técnicos da prefeitura: Diego Santos, Assessor 

Jurídico; Kelly Dayanne Ferreira Gomes, Engenheira Sanitarista e Ambiental; Jorge Augusto 

Abreu da Luz, Engenheiro Civil e Marina Oliveira Sousa, Engenheira Civil.  
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2. METODOLOGIA 

A técnica de investigação utilizada foi baseada em um questionário online do Google, estruturado com 

34 questões abertas e fechadas, possibilitando a coleta sistematizada de um número significante de 

informações para avaliar e conhecer a percepção socioambiental e anseios da população de Pirenópolis sobre 

os mais diversos aspectos relativos ao município. 

A percepção ambiental é um método de avaliação das relações do ser humano com o entorno, ou seja, 

leva em consideração a percepção daquele que utiliza o espaço, expondo suas expectativas, anseios, 

satisfações e insatisfações, julgamentos e condutas (VASCO; ZAKRZEVSKI, 2010). 

É importante destacar que dentro do processo de caracterização dos problemas, conflitos e 

identificação das potencialidades do município, a participação social é essencial para que se conheça a visão 

e as demandas da população, de forma que as ações propostas estejam alinhadas com as necessidades de 

diferentes segmentos socioeconômicos que utilizam o espaço, como movimentos populares, trabalhadores, 

consumidores, empresários e outros grupos (BRASIL, 2019). Nesse contexto, os estudos perceptuais, com 

destaque para a percepção ambiental, são considerados uma excelente estratégia, pois estudam a percepção 

do ser humano em relação ao entorno espacial, auxiliando no levantamento de informações sobre a realidade 

dos locais (PINHEIRO E GÜNTHER, 2008). 

O questionário é um instrumento de coleta de informações em que diferentes perguntas são 

organizadas de forma estruturada e/ou semiestruturada (questões abertas ou fechadas) com o objetivo de 

conhecer a percepção, opiniões, crenças, sentimentos, interesses específicos e expectativas, dentre outros 

(GIL, 1999). O questionário eletrônico do Google permite o levantamento de informações por meio digital, 

sendo possível o acesso por computadores, tablets e smartphones. Além disso, o link de acesso ao 

questionário pode ser compartilhado pelas redes sociais, possibilitando que um maior número de pessoas 

possa responder à pesquisa. Já a pesquisa presencial ocorre quando o entrevistador se faz presente durante 

o preenchimento das respostas, o que possibilita uma melhor amostragem, viabilizando a correção de desvios 

na amostragem da pesquisa online. 
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O Quadro 1 apresenta as vantagens e desvantagens das pesquisas online e presencial. 

 

Quadro 1: Vantagens e desvantagens das pesquisas online e presencial 

 

Fonte: adaptado de Marconi e Lakatos (2003). 

 

A partir da estimativa de 25.218 habitantes para a população de Pirenópolis em 2021 (IBGE, 2021), foi 

utilizado o cálculo de amostragem mínima (“não paramétrica”) e estabeleceu-se como meta uma amostra de 

1064 respostas, o que possibilitaria uma margem de erro de 3,0 pontos percentuais para mais ou para menos, 

dentro do nível de confiança de 95%. Para os demais cálculos de amostragem, proporção ou média, os 

tamanhos de amostra convergem para o mesmo valor (COCHRAN, 1965). Como o total de respostas válidas 

foi de 1.063, a meta estabelecida foi alcançada. 

A pesquisa se iniciou no dia 23 de fevereiro de 2022 somente em sua versão online, utilizando-se do 

Google Formulários, sendo que a divulgação da mesma se deu através de banner no site da prefeitura e no 

site do Plano Diretor, cartazes, envio de mensagens a redes de contatos da prefeitura e também por meio de 

campanha no Instagram e Facebook da prefeitura (Anexo I). Com o objetivo de alcançar um maior número de 

Vantagens 
Pesquisa Online / Questionários

•Mais facilidade de acesso e possibilidade 
de responder em hora mais favorável;

•Atinge maior número de pessoas 
simultaneamente;

•Abrange área geográfica maior;
•Não há influência do pesquisador.

Desvantagens
Pesquisa Online / Questionários

•Podem voltar questionários incompletos;
•Não pode ser aplicado para pessoas 
analfabetas;

•Não alcança pessoas que não tem acesso 
ou não utilizam internet;

•Não há como tirar dúvidas 
imediatamente.

Vantagens 
Pesquisa Presencial / Formulários

•Pode ser utilizado para toda a população;
•O pesquisador pode esclarecer dúvidas;
•Uniformidade dos símbolos utilizados;
•Obtenção de dados mais complexos.
•Maior controle da amostra.

Desvantagens
Pesquisa Presencial / Formulários

•Insegurança por falta de anonimato;
•Mais demora no preenchimento;
•Não alcança pessoas em todas as áreas 
do município;

•Tem um custo maior de execução.
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respostas na zona rural, no período de 18 a 22 de março de 2022 realizou-se pesquisa presencial por uma 

equipe da prefeitura e foram feitas 123 entrevistas utilizando como instrumento o formulário em sua versão 

impressa (Anexo II). 

Após o encerramento da pesquisa, no dia 30 de março de 2022, os dados foram exportados para o 

Excel e receberam o devido tratamento para corrigir inconsistências. Além da geração de gráficos e tabelas 

para a análise descritiva, realizou-se também uma análise de Nuvem de Palavras utilizando-se o software 

estatístico R. Este tipo de análise gera uma representação gráfica das questões abertas, ou seja, questões em 

que o respondente expressou de forma espontânea e livre sua opinião por meio de texto. Por meio do 

software, palavras e expressões são destacadas proporcionalmente ao número de vezes em que foram citadas 

pelos respondentes - quanto mais vezes foram citadas, maiores são expressas no gráfico resultante. Esta 

análise permite uma visualização rápida dos temas mais relevantes abordados pela população. As respostas 

das questões abertas se encontram no Anexo III. 
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3. ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS 

3.1. Perfil Socioeconômico 

 

Gênero 

Dos que responderam ao questionário, 56,6% são do sexo feminino e 42,5% do sexo masculino, uma 

distribuição um pouco diferente da realidade, já que a população de Pirenópolis deve ter praticamente a 

mesma proporção de ambos os sexos. A justificativa para esta desproporcionalidade nas respostas está no 

fato de que mais mulheres do que homens utilizam as mídias sociais no Brasil e o Instagram foi a principal 

mídia social utilizada para mobilizar respostas. Além disso, também se voluntariam mais a responder 

questionários online (Costa, 2018). 

 

Tabela 1: Qual seu é o seu gênero? (sexo) 

Gênero Respondentes % 

Feminino 602 56,6% 

Masculino 452 42,5% 

Prefiro não dizer 7 0,7% 

Transgênero 2 0,19% 

Total geral 1063 100,0% 
 

Gráfico 1: Qual seu é o seu gênero? (sexo) 
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Faixa Etária 

A faixa etária dos respondentes demonstra que houve uma boa distribuição da amostra nesta variável. 

Destaca-se que 80% das respostas são oriundas de pessoas com idade entre 20 e 59 anos, superior às 

estimativas populacionais que indicam que esta faixa etária representa cerca de 60% de toda a população do 

município. Isto ocorre devido ao fato de o questionário ser voltado à população adulta e mais diretamente 

envolvida na dinâmica do município, o que deixou de fora a população com idade abaixo de 15 anos, que 

representa quase 25% de população. 

 

Tabela 2: Qual é a sua faixa etária? 

Faixa Etária Respondentes % 
15 a 19 anos 34 3,2% 
20 a 24 anos 80 7,5% 
25 a 29 anos 134 12,6% 
30 a 34 anos 172 16,2% 
35 a 39 anos 153 14,4% 
40 a 44 anos 132 12,4% 
45 a 49 anos 83 7,8% 
50 a 54 anos 82 7,7% 
55 a 59 anos 68 6,4% 
60 a 64 anos 49 4,6% 
65 a 69 anos 34 3,2% 
70 a 74 anos 31 2,9% 
75 a 79 anos 7 0,7% 
80 anos ou mais 4 0,4% 
Total geral 1063 100,0% 

 

Gráfico 2: Qual é a sua faixa etária? 
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Pessoa com Deficiência 

A pesquisa mostra que 12,4% dos respondentes ou alguém da família são Pessoa com Deficiência. 

Apesar de não ser correto estatisticamente generalizar o resultado para toda a população, uma extrapolação 

deste resultado indica que há em Pirenópolis cerca de 3.000 pessoas com algum tipo de deficiência, 

ressaltando a importância em se adotar políticas voltadas a este grupo significante da população. 

 

Tabela 3: Você ou algum familiar é Pessoa com Deficiência? 

Pessoa com Deficiência Respondentes % 

Não 931 87,6% 

Sim/Familiar 101 9,5% 

Sim/Respondente 31 2,9% 

Total geral 1063 100,00% 

 

 

Gráfico 3: Você ou algum familiar é Pessoa com Deficiência? 

 

 

A principal deficiência apontada pelos respondentes é a física (42%), seguida pelo autismo (17%) e 

auditiva com 11% das respostas. Mais uma vez, projetando estes dados para toda a população, cerca de 1.200 

têm deficiência física, o que eleva a responsabilidade dos gestores em melhorar as condições de mobilidade 

do município. 
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Tabela 4: Caso tenha respondido "sim" na questão anterior, qual deficiência? 

Deficiência Respondentes % 

Física 60 42% 

Autismo 22 17% 

Auditiva 15 11% 

Visual 12 8% 

Múltipla 11 8% 

Intelectual 12 8% 

Obesidade 1 1% 

Idade avançada 1 1% 

TOTAL 132 100% 

 

Gráfico 4 - Caso tenha respondido "sim" na questão anterior, qual deficiência? 

 

 

 

Escolaridade 

Os respondentes com escolaridade até o ensino médio completo foram responsáveis por 36% das 

respostas e 64% tem maiores níveis de formação educacional. Sobre este fato, ressalta-se novamente a não 

participação de jovens até 14 anos na pesquisa, uma faixa etária que compõe a maior parte da população 

cursando até o ensino fundamental. 

Outro aspecto a se destacar é que 23% dos respondentes têm pós-graduação, uma proporção alta que 
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migrar para Pirenópolis. Como pessoas com mais escolaridade são mais propensas a responderem 

questionários, este conjunto de fatores contribuiu em uma maior proporção de respondentes com mais 

escolaridade. 

 

Tabela 5: Qual é seu grau de escolaridade? 

Escolaridade Respondentes % 

Sem Escolaridade 7 0,7% 

Ensino Fundamental Incompleto 52 4,9% 

Ensino Fundamental Completo 41 3,9% 

Ensino Médio (2º grau) Incompleto 76 7,1% 

Ensino Médio (2º grau) Completo 205 19,3% 

Ensino Técnico (Profissionalizante) 43 4,0% 

Ensino Superior Incompleto 106 10,0% 

Ensino Superior Completo 276 26,0% 

Pós-graduação 242 22,8% 

Mestrado 12 1,1% 

Doutorado 2 0,2% 

Não informou 1 0,1% 

TOTAL 1063 100,0% 

 

Gráfico 4: Qual é seu grau de escolaridade? 
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Faixa de Renda 

A renda mensal dos respondentes também apresentou boa representatividade em relação à 

população com faixa de renda média, de 2 a 4 salários mínimos, mas uma menor participação da população 

de menor renda. 

 

Tabela 6: Qual é sua faixa de renda mensal? 

Faixa de Renda Mensal Respondentes % 

Não tenho renda 54 5,1% 

Menos de 1 Salário Mínimo 50 4,70% 

1 Salário Mínimo 162 15,2% 

De 1 a 2 Salários Mínimos 270 25,4% 

De 2 a 4 Salários Mínimos 208 19,6% 

De 4 a 10 Salários Mínimos 144 13,5% 

De 10 a 20 Salários Mínimos 65 6,1% 

Prefiro não informar 75 7,1% 

TOTAL 1063 100,0% 

 

Gráfico 5: Qual é sua faixa de renda mensal? 
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3.2. Município, Local e Tipo de Residência 

As características como município turístico e de veraneio refletiram na distribuição das respostas em 

relação ao local de moradia. Enquanto 77% residem permanentemente em Pirenópolis, 14% o fazem apenas 

em uma parte do tempo e 8% residem em outros municípios. 

 

Tabela 7: Qual é o seu município de residência? 

Município de Residência Respondentes % 

Resido permanentemente em Pirenópolis 820 77,1% 

Resido uma parte do tempo em Pirenópolis 147 13,8% 

Resido em outro município e tenho imóvel de veraneio ou 
para alugar em Pirenópolis 

59 5,6% 

Resido em outro município 28 2,63% 

Não informou 9 0,85% 

Total geral 1063 100,00% 

 

Gráfico 6: Qual é o seu município de residência? 
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Tabela 8: Qual é o seu tipo de Residência? 

Tipo de Residência Respondentes % 

Própria 747 70,3% 

Alugada 223 21,0% 

Emprestada/Cedida 77 7,2% 

Ocupada Irregularmente 6 0,6% 

Familiar 4 0,4% 

Não Informou 6 0,6% 

TOTAL 1063 100,0% 

 

Gráfico 7: Qual é o seu tipo de Residência? 
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respostas entre urbano e rural atingiu uma boa representatividade. 
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Local de Residência Respondentes % 

Zona Urbana 669 62,9% 

Zona Rural 394 37,1% 

Total 1063 100,0% 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Própria

Alugada

Emprestada/Cedida

Ocupada Irregularmente

Familiar

Não Informou



 

  

 

13 
 

Instituto de Desenvolvimento Tecnológico do Centro-Oeste  

Gráfico 8: Qual é o seu local de residência? 
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Tabela 11: Caso resida na zona urbana, em qual bairro? (Cont.) 

Bairro Respondentes 
% Respostas na Zona 

Urbana 
% População Zona 

Urbana* 

Residencial São Francisco 5 0,5% 0,7% 

Setor Meia Ponte 26 5,1% 3,9% 

Sítios de Recreio Bom Jesus 3 0,3% 0,4% 

Vila Alto do Bonfim 61 8,3% 9,1% 
Vila Anduzeiro 12 0,6% 1,8% 

Vila Boa 9 0,8% 1,3% 

Vila Cintra 16 2,9% 2,4% 
Vila Couro 3 0,4% 0,4% 

Vila da Luz 2 0,1% 0,3% 

Vila Godinho 5 0,8% 0,7% 

Vila João Figueiredo 2 1,7% 0,3% 
Vila José Aires 2 0,9% 0,3% 

Vila Maria Vulpina 4 1,2% 0,6% 

Vila Marília 7 0,9% 1,0% 
Vila Matutina 25 1,7% 3,7% 

Vila Matutina II 13 0,9% 1,9% 

Vila Neném Jaime 1 1,1% 0,1% 

Vila Peia 3 1,2% 0,4% 
Vila Pequizeiro 9 0,2% 1,3% 

Vila Pompeu 4 1,6% 0,6% 

Vila Pompeu II 5 1,0% 0,7% 

Vila Pratinha 1 0,1% 0,1% 
Vila Santa Bárbara 13 6,3% 1,9% 

Vila Teodoro Oliveira 19 2,7% 2,8% 

Vila Zizito Pompeo 12 1,2% 1,8% 
Outro Bairro 4 -% 0,6% 

Total (Respostas na área urbana) 669 100,0% 100,0% 

*Estimativa da população nos bairros elaborada a partir do número edificações do IPTU e a média de habitantes por 
residência no Estado de Goiás em 2019. Fontes: Prefeitura Municipal de Pirenópolis, 2022; PNAD, 2019. 

 

3.4. Residência na Zona Rural 

Na zona rural os resultados também apontam para uma boa distribuição da amostra nos povoados do 

município e em outras localidades rurais. 
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Tabela 12: Caso resida na zona rural, em qual localidade? 

Localidade/Povoado Respostas 
% Estimada  

População Rural 
% Respostas 
 Zona Rural 

Barbosa 5 2,6% 1,3% 

Povoado de Bom Jesus 15 3,7% 3,8% 

Povoado de Capela do Rio do Peixe 14 5,8% 3,6% 

Povoado de Caxambu 1 9,0% 0,3% 

Fogaça 27 2,2% 6,9% 

Goianópolis (Maiador) 30 8,0% 7,6% 

Distrito de Jaranápolis 79 24,3% 20,1% 

Distrito de Lagolândia 23 6,5% 5,8% 

Povoado de Placa 23 4,9% 5,8% 

Povoado de Radiolândia 5 11,1% 1,3% 

Povoado de Santo Antônio 22 6,3% 5,6% 

Povoado do Índio 3 6,5% 0,8% 

Mata Velha 64 5,5% 16,2% 

Raizama 8 3,7% 2,0% 

Outro Lugar na Zona Rural 75 - 19,0% 

Total 394 100,0% 100,0% 

*Estimativa da população nos povoados elaborada a partir do número de eleitores e informações da Prefeitura Municipal. 
Fontes: Prefeitura Municipal de Pirenópolis, 2022; TRE-GO-26ª zona eleitoral, 2022. 
 

 

3.5. Mobilidade 

Em relação aos meios de transportes, destaca-se o fato de que quase 86% das pessoas se deslocam 

para o trabalho ou local de ensino de carro ou motocicleta, o que é nível alto de uso de veículos automotores 

para o deslocamento em uma cidade com as dimensões de Pirenópolis. 

Apesar deste fato, 34% se deslocam a pé ou de bicicleta, o que demonstra ser necessário mais atenção 

para estas formas de mobilidade, como a implantação de ciclovias, melhorias de calçadas e organização do 

trânsito para a segurança de caminhantes e ciclistas. 
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Tabela 13:  Qual é o meio de transporte utilizado para se deslocar até o local de estudo/trabalho? 

Meio de Transporte Respostas % 

Carro Próprio 679 63,9% 

A Pé 277 26,1% 

Moto Própria 155 14,6% 

Bicicleta 87 8,2% 

Carona 51 4,8% 

Mototáxi 18 1,7% 

Não utilizo meio de transporte 7 0,7% 

Moro no local de trabalho 4 0,4% 

Aluguel de carro 4 0,4% 

Van Escolar 3 0,3% 

Carro 3 0,3% 

Outros 3 0,3% 

* Opções com menos de 3 respostas foram agrupadas na opção “Outros”. Ver tabela completa no Anexo III. 
* O respondente podia informar mais de uma opção, significando que a soma total das respostas pode ultrapassar 100%.  

 

Gráfico 9: Qual é o meio de transporte utilizado para se deslocar até o local de estudo/trabalho? 

 

 

A falta de ciclovias, com 42,2% das respostas, é o fator que mais limita o uso de bicicleta como meio 

de transporte ou lazer, seguido por declividade do terreno (24,3%), a falta de segurança no trânsito (21,2%) e 
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bem relevante a sensação da necessidade de melhores condições e mais segurança no uso da bicicleta no 

município. 

 

Tabela 14: Limites para utilizarem mais a bicicleta como meio de transporte ou lazer 

Limites Respostas % 
Falta de ciclovias 444 42,2% 
Declividade do terreno (muito morro) 256 24,3% 
Não gosto ou não sei andar de bicicleta 230 21,8% 
Falta de segurança no trânsito 223 21,2% 
Clima (calor/sol quente) 179 17,0% 
Distância dos deslocamentos 143 13,6% 
Falta de locais para o lazer com bicicleta 124 11,8% 
Falta de segurança pública 93 8,8% 
Falta de eventos para ciclismo 45 4,3% 
Ruas com muitos buracos 35 3,3% 
Não tenho bicicleta 33 3,1% 
Pavimentação irregular 9 0,9% 
Idade 6 0,6% 
Preciso do carro para trabalhar 5 0,5% 
Limitação física 5 0,5% 
Outros 30 2,8% 

* Opções com menos de 5 respostas foram agrupadas na opção “Outros”. Ver tabela completa no Anexo III. 
* O respondente podia informar mais de uma opção, significando que a soma total das respostas pode ultrapassar 100%.  
 

Gráfico 10: Limites para utilizarem mais a bicicleta como meio de transporte ou lazer 
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A maioria das pessoas (61,2%) querem proibir o trânsito de veículos no centro histórico somente em 

datas de maior movimento. E aproximadamente 11% acham que o trânsito no local deve ser proibido 

permanentemente ou nada deve ser feito. 

 

Tabela 15: Em relação ao trânsito no centro histórico, o que você acha que deve ser feito? 

Ações para Melhorar o Trânsito Respostas % 

Proibir o trânsito de veículos no Centro Histórico em datas de maior movimento. 651 61,2% 

Proibir o trânsito de veículos no Centro Histórico permanentemente. 120 11,3% 

Não fazer nada, deixar como está. 118 11,1% 

Não sei 71 6,7% 

Proibir trânsito de veículos pesados 3 0,3% 

Organizar o trânsito 3 0,3% 

Colocar semáforos 3 0,3% 

Melhorar a sinalização 2 0,2% 

Outros 92 8,7% 

Total 1063 100,0% 

* Opções com apenas 1 resposta foram agrupadas na opção “Outros”. Ver tabela completa no Anexo III. 

 

Gráfico 11: Em relação ao trânsito no centro histórico, o que você acha que deve ser feito 
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A percepção sobre o que deve ser feito em relação a estacionamento no centro histórico é similar ao 

que se quer em relação ao trânsito. A proibição somente em datas de maior movimento foi a opção de 58,7% 

dos entrevistados enquanto que para 16,6% o estacionamento deve ser proibido permanentemente e 9,4% 

acham que nada deve ser feito. 

 

Tabela 16: Em relação ao estacionamento no centro histórico, o que você acha que deve ser feito? 

Ações em Relação a Estacionamentos Respostas % 

Proibir o estacionamento nas ruas do Centro Histórico em datas de maior movimento. 624 58,7% 

Proibir o estacionamento nas ruas do Centro Histórico permanentemente. 176 16,6% 

Não fazer nada, deixar como está. 100 9,4% 

Não sei 65 6,1% 

Ter estacionamentos 6 0,6% 

Outros 92 8,7% 

Total 1063 100,0% 

* Opções com apenas 1 resposta foram agrupadas em “Outros”. Ver tabela completa no Anexo III. 

 

 

Gráfico 12: Em relação ao estacionamento no centro histórico, o que você acha que deve ser feito? 
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Dentre as soluções sugeridas para a melhoria do trânsito de veículos e pedestres no centro histórico, 

o que as pessoas mais concordam é com a implantação de calçadas acessíveis (80%), seguido da criação de 

estacionamentos para as pessoas deixarem os carros e se deslocarem de outra forma (78%) e a oferta de 

serviços alternativos para pessoas se deslocarem (63%). Metade dos respondentes concordam com a 

ampliação das calçadas e redução da largura das ruas, mas quase 27% informaram desconhecimento em 

relação a esta solução, o que demonstra que a prefeitura precisa esclarecer melhor a população sobre esta 

solução. 

 

Tabela 17: Melhoria do trânsito de veículos e pedestres no centro histórico de Pirenópolis 

 Não sei 
Concordo 

totalmente 
Concordo 

Nem discordo e 
nem concordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

Criação de estacionamentos para as 
pessoas deixarem os carros e se 
deslocarem de outra forma para o Centro 
Histórico. 

3,8% 27,2% 51,2% 9,3% 4,8% 3,7% 

Estímulo à oferta de serviços alternativos 
para pessoas se deslocarem para o 
Centro Histórico (charretes, jardineira 
elétrica). 

11,4% 19,0% 43,6% 9,8% 6,1% 10,0% 

Ampliação das calçadas e redução da 
largura das ruas no Centro Histórico. 

26,6% 17,0% 33,4% 9,3% 9,1% 4,7% 

Implantação de calçadas acessíveis. 4,0% 35,3% 44,6% 9,3% 3,3% 3,3% 

 

 

3.6.  Esporte e Lazer 

As formas de lazer dos residentes de Pirenópolis refletem as mesmas motivações que atraem turistas 

ao município: visita a atrativos naturais e rios (43%), atividades culturais (43%) e atrativos históricos (21%), 

vivenciar bares e restaurantes e a vida noturna (30%). Destaca-se, entretanto, que a maior parte da população 

não vivencia seus atrativos naturais, culturais e históricos. 

Embora uma parcela da população possa realmente não ter interesse nestas formas de lazer pois 

gostam de ficar em casa (58%) ou as façam de outra forma, como o contato com a natureza nas atividades 

rurais em chácaras e fazendas (43%), é relevante a indagação sobre quais são os fatores que limitam os 

moradores de Pirenópolis a não vivenciarem atividades de lazer que trazem milhares de turistas ao município. 

Apenas 24% passeiam em parques e praças e 21% praticam esportes como forma de lazer, sendo 

indicativos que o município precisa de melhorar a oferta destes serviços, com mais parques e praças com 

estruturas e equipamentos que estimulem a visitação e a prática de esportes nestes ambientes. 
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Tabela 18: Quais são as formas de lazer da sua família? 

Formas de Lazer Respondentes % 
Ficar em Casa 615 57,9% 
Atividades Rurais - Chácaras/Fazenda 454 42,7% 
Visitar atrativos naturais de Pirenópolis 449 42,2% 
Atividades Culturais em Pirenópolis 327 30,8% 
Bares e Restaurantes em Pirenópolis 317 29,8% 
Vida Noturna 311 29,3% 
Passear em Parques e praças em Pirenópolis 254 23,9% 
Praticar esportes 228 21,4% 
Visitar atrativos históricos de Pirenópolis 222 20,9% 
Viajar 216 20,3% 
Rio 4 0,4% 
Outras 34 3,2% 

* Opções com menos de 4 respostas foram agrupadas em “Outras”. Ver tabela completa no Anexo III. 
* O respondente podia informar mais de uma opção, significando que a soma total das respostas pode ultrapassar 100%. 

 

Dos que praticam esportes, quase metade fazem caminhada (45%), cerca de 33% vão a academias e 

22% tem como atividade o ciclismo. Como o ciclismo também é um grande atrator de turistas para Pirenópolis, 

estes dados reforçam o que foi exposto acima em relação à limitação de caminhar e uso da bicicleta como 

meio de transporte, que é a necessidade de mais estruturas e segurança para pedestres e ciclistas. 

 

Tabela 19: Quais esportes você e seus filhos (caso tenha) praticam? 

Esporte Respostas % 
Caminhada 477 44,9% 
Academia 355 33,4% 
Ciclismo 236 22,2% 
Não Pratico Esportes 196 18,4% 
Futebol de Campo 128 12,0% 
Correr 128 12,0% 
Natação 75 7,1% 
Futebol de Quadra 54 5,1% 
Vôlei ou Futebol na Areia 23 2,2% 
Futevôlei 23 2,2% 
Skate 22 2,1% 
Vôlei de Quadra 21 2,0% 
Basquete 13 1,2% 
Escalada 11 1,0% 
Pilates 6 0,6% 
Outros 38 0,4% 

* Opções com menos 6 respostas foram agrupadas em “Outros”. Ver tabela completa no Anexo III. 
* O respondente podia informar mais de uma opção, significando que a soma total das respostas pode ultrapassar 100%. 
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3.7. Estruturas e serviços Próximo às Residências 

A maioria dos respondentes quer somente outras casas residenciais próximas a suas moradias (40%). 

No entanto, os habitantes de Pirenópolis também querem próximos às suas residências farmácias (36%), 

supermercados (28%) e comércios de pequeno porte (27%). Talvez interessados em trabalhar próximo de onde 

reside ou mesmo ter mais oferta de trabalho no município, 23% desejam indústrias de pequeno porte nas 

proximidades. 

 

Tabela 20: O que você gostaria que se localizasse próximo à sua residência? 

Próximo à Residência Resposta % 
Somente Casas Residenciais - sem Edifícios 420 39,6% 
Farmácia 385 36,3% 
Supermercado 296 27,9% 
Comércios de Pequeno Porte 290 27,3% 
Indústrias de Pequeno Porte (até 10 funcionários) 241 22,7% 
Clínicas e Laboratórios 181 17,1% 
Locais Religiosos 123 11,6% 
Atendimento a Veículos (oficinas mecânicas e postos de gasolina) 122 11,5% 
Casas Residenciais e Edifícios 76 7,2% 
Já possuo fácil acesso devido local de residência 15 1,4% 
Casa Lotérica 10 0,9% 
Agência bancária 8 0,8% 
Praças 7 0,7% 
Outros 87 8,2% 

* Opções com menos de 7 respostas foram agrupadas na opção “Outros”. Ver tabela completa no Anexo III. 
* O respondente podia informar mais de uma opção, significando que a soma total das respostas pode ultrapassar 100%. 
 

Gráfico 13: O que você gostaria que se localizasse próximo à sua residência? 
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Refletindo a forma de lazer mais praticada, caminhar, como também a pouca visitação a parques e 

praças do município, em relação a lazer, o que as pessoas mais querem próximo a suas residências são pistas 

para caminhadas(59%), praça ou parque de recreação (51%), parque municipal (40%) e quadras poliesportivas 

(20%), ficando evidente que as pessoas querem ambientes abertos, com áreas verdes e locais adequados para 

caminhada nas proximidades de suas moradias. E também querem mais opções de serviços de lazer, já que 

cerca de 20% demandou também lanchonetes e bares e restaurantes. 

 

Tabela 21: LAZER - O que você MAIS gostaria que se localizasse próximo à sua residência? 

Opções de Lazer Repostas % 

Pista para Caminhadas 628 59,1% 

Praça ou Parque de Recreação 546 51,4% 

Parque Municipal 426 40,1% 

Lanchonetes - Bares e Restaurantes 217 20,4% 

Quadra Poliesportiva 210 19,8% 

Nada 7 0,7% 

Ciclovias 7 0,7% 

Outras 53 5,3% 

* Opções com menos de 7 respostas foram agrupadas na opção “Outros”. Ver tabela completa no Anexo III. 
* O respondente podia informar mais de uma opção, significando que a soma total das respostas pode ultrapassar 100%. 
 

Gráfico 14: LAZER - O que você MAIS gostaria que se localizasse próximo à sua residência? 
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Os serviços municipais que as pessoas mais querem próximo a suas residências são internet gratuita 

(51%), transporte público (36%), CMEIs (25%) e posto de saúde (22%). Na área de segurança, as pessoas 

querem ronda policial (34%) e posto policial (17%) nas proximidades. 

 

Tabela 22: SERVIÇOS MUNICIPAIS - O que você MAIS gostaria que se localizasse próximo à sua residência? 

Serviços Municipais Respostas % 

Internet Gratuita 541 50,9% 

Transporte Público 378 35,6% 

Ronda Policial 365 34,4% 

CMEI (Creche) 264 24,9% 

Posto de Saúde 237 22,3% 

Posto Policial 181 17,0% 

Clínica Municipal 125 11,8% 

Escola do Ensino Fundamental 97 9,1% 

Laboratório Municipal 76 7,2% 

Escola do Ensino Médio 57 5,4% 

Nada 5 0,5% 

Outros 27 2,5% 

* Opções com menos de 5 respostas foram agrupadas na opção “Outros”. Ver tabela completa no Anexo III. 
* O respondente podia informar mais de uma opção, significando que a soma total das respostas pode ultrapassar 100%. 

 

Gráfico 15: SERVIÇOS MUNICIPAIS - O que você MAIS gostaria que se localizasse próximo à sua residência? 
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3.8. Patrimônio Cultural e Ambiental 

A preservação dos patrimônios cultural e ambiental é considerado muito relevante ou relevante por 

mais de 80% da população, demonstrando o apreço dos pirenopolinos por sua cultura e ambiente. Dentre as 

opções listadas, mais de 90% querem preservados o artesanato, o centro histórico, o patrimônio natural e o 

Rio das Almas. 

 

Tabela 23: Qual é a relevância em se preservar os seguintes patrimônios do município?  

 Muito 
Relevante 

Relevante 
Pouco 

Relevante 
Não 

Relevante 
Não sei 

Gastronomia 43,7% 45,6% 4,3% 1,5% 4,9% 

Música Local 34,0% 45,2% 10,2% 5,4% 5,3% 

Artesanato 48,3% 41,9% 3,8% 1,2% 4,9% 

Artistas Locais e Manifestações Culturais 44,3% 41,7% 5,6% 2,7% 5,6% 

Bares e Restaurantes Tradicionais 32,6% 47,4% 11,2% 3,4% 5,4% 

Centro Histórico 58,6% 33,3% 2,5% 0,8% 4,8% 

Festas e Manifestações Tradicionais 51,4% 36,5% 4,2% 3,5% 4,4% 

Patrimônio Natural (Parque Estadual, Serras, 
Rios e Córregos, Cerrado 

61,1% 30,2% 2,4% 1,7% 4,6% 

Rio das Almas 61,0% 30,6% 2,5% 1,4% 4,5% 

Prédios e Residências Públicas Históricas 44,5% 40,5% 5,6% 4,0% 5,5% 

Prédios e Residências Privadas Históricas 38,4% 43,1% 8,1% 4,4% 6,0% 

 

Ao serem indagados sobre quais patrimônios edificados deveriam ser tombados, os respondentes 

listaram uma grande diversidade de patrimônios, destacando-se a Igreja Matriz com de 9,5% das respostas. 

Como a Igreja já é tombada desde 1985, este dado pode ser interpretado como um reforço a este tombamento 

ou o desconhecimento de parte da população de que já ocorreu. 
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Tabela 24: Quais patrimônios edificados deveriam ser protegidos por lei (tombamento)? 

Patrimônio Edificado Respondentes % 
Igreja Matriz 63 9,5% 
Igrejas 44 6,6% 
Não sei 34 5,1% 
Igreja 21 3,2% 
Todos 20 3,0% 
Casas 18 2,7% 
Praça Central 16 2,4% 
Todo o centro histórico 15 2,3% 
Praças 13 2,0% 
Praça do Coreto 8 1,2% 
Monumentos 8 1,2% 
Centro Histórico 8 1,2% 
Igreja do Bomfim 7 1,1% 
Cine Pireneus 7 1,1% 
Outros 381 57,5% 
Total 663 100,0% 

* Opções com menos de 7 respostas foram agrupadas na opção “Outros”. Ver tabela completa no Anexo III. 

 

As Cavalhadas (14,6%) e a Festa do Divino (12.5%) são as manifestações culturais que os respondentes 

mais querem protegidas por lei no município. 

 

Tabela 25: Quais manifestações culturais deveriam ser protegidas por lei (registro)? 

Manifestações Culturais Respondentes % 

Cavalhadas 96 14,6% 
Festa do Divino 82 12,5% 
Não sei 33 5,0% 
Todas 30 4,6% 
Artesanato local 24 3,7% 
Festas 18 2,7% 
Culinária 13 2,0% 
Festa da Capela 8 1,2% 
Nenhuma 6 0,9% 
Lugares 6 0,9% 
Literatura 5 0,8% 
Folias 5 0,8% 
Festas religiosas 5 0,8% 
Celebração 5 0,8% 
Outros 321 0,8% 

Total 657 100,0% 

* Opções com menos de 5 respostas foram agrupadas na opção “Outros”. Ver tabela completa no Anexo III. 
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O Rio das Almas (9,6%) e suas margens (6,8%) é o que os pirenopolinos mais querem protegidos como 

uma unidade de conservação no município. 

 

Tabela 26: Área que deveria ser protegida na forma de unidade de conservação ou parque. 

Área a ser Protegida Respondentes % 
Rio das Almas 59 9,6% 
Margem do Rio das Almas 42 6,8% 
Cachoeiras 34 5,5% 
Não sei 30 4,9% 
Morro do Frota 28 4,5% 
Parque dos Pireneus 17 2,8% 
Todas 15 2,4% 
Morro dos Pireneus 13 2,1% 
Margem dos rios 12 1,9% 
Rio do Peixe 10 1,6% 
Margem do rio 10 1,6% 
Rios 8 1,3% 
Pireneus 7 1,1% 
Morro 6 1,0% 
Outros 326 52,8% 
Total 663 100,0% 

* Opções com menos de 6 respostas foram agrupadas na opção “Outros”. Ver tabela completa no Anexo III. 

 

Gráfico 16: Área que deveria ser protegida na forma de unidade de conservação ou parque. 
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Mais de 90% da população quer a implantação do Parque Urbano Ambiental do Rio das Almas, uma 

antiga demanda no município que reforça o apreço dos pirenopolinos pelo rio e a demanda por parques na 

área urbana. 

 

Tabela 27: É importante a implantação do Parque Urbano Ambiental do Rio das Almas? 

 Respondentes % 

Sim 963 90,6% 

Não sei 76 7,1% 

Não 24 2,3% 

Total 1063 100,0% 

 

 

3.9.  Avaliação de Infraestrutura e Serviços Públicos Municipais 

A avaliação dos serviços públicos municipais prestados na área de saneamento mostra que há uma 

insatisfação da população em relação à qualidade dos serviços. Quase 80% dos respondentes consideram a 

drenagem e esgotamento sanitário como regular ou ruim e 70% tem igual percepção sobre os serviços de 

coleta de lixo/limpeza urbana e abastecimento de água. 

 

Tabela 28: Qualidade dos serviços públicos municipais: SANEAMENTO 

 NA/NS Ruim Regular Bom Muito Bom Ótimo 

Abastecimento de Água 5,8% 26,7% 36,3% 24,0% 4,6% 2,5% 

Drenagem de Água de Chuva 12,1% 64,1% 15,5% 5,9% 1,5% 0,8% 

Esgotamento Sanitário 17,4% 64,9% 12,3% 4,6% 0,3% 0,5% 

Coleta de Lixo/Limpeza Urbana 2,7% 27,4% 40,5% 21,4% 4,7% 3,2% 

* NA = Não se aplica. NS = Não Sei. 
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Gráfico 17: Qualidade dos serviços públicos municipais: SANEAMENTO 

 
* NA = Não se aplica. NS = Não Sei. 

 

A população também não está aprovando a qualidade dos serviços de infraestrutura e segurança, se 

destacando negativamente a conservação de ruas, considerada ruim por 82%. A conservação de vias rurais e 

calçadas foi avaliada como ruim ou regular por 87%, sendo que iluminação pública e a conservação de parques 

e praças teve igual avaliação por cerca de 80% das pessoas. Apesar de melhor avaliada do que os demais 

serviços, dois terços da população também está insatisfeita com a segurança. 

 
Tabela 29: Qualidade dos serviços públicos municipais: INFRAESTRUTURA e SEGURANÇA 

 NA/NS Ruim Regular Bom 
Muito 
Bom 

Ótimo 

Iluminação Pública 3,0% 43,9% 36,5% 13,9% 1,8% 0,8% 

Conservação das Ruas 2,3% 81,7% 10,5% 4,4% 0,5% 0,6% 

Conservação de Vias Rurais 7,4% 69,5% 17,8% 4,1% 0,6% 0,6% 

Conservação de Calçadas 3,5% 64,3% 22,6% 8,0% 0,9% 0,7% 

Conservação de Parques e Praças 3,6% 58,3% 24,7% 10,8% 1,9% 0,7% 

Segurança 3,6% 29,4% 37,1% 24,3% 3,7% 2,0% 

* NA = Não se aplica. NS = Não Sei.  
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Gráfico 18: Qualidade dos serviços públicos municipais: INFRAESTRUTURA e SEGURANÇA 

 
* NA = Não se aplica. NS = Não Sei. 

 

Educação e saúde são aprovados por cerca de 40% da população, no entanto metade dos 

respondentes estão insatisfeitos com estes serviços e também com a assistência social e a preservação do 

patrimônio histórico. Atividades culturais e de lazer têm a pior avaliação, com 63% das pessoas demonstrando 

insatisfação com este serviço público. 

 

Tabela 30: Qualidade dos serviços públicos municipais: ASSISTÊNCIA, SAÚDE, EDUCAÇÃO, PATRIMÕNIO 
HISTÓRICO E CULTURA E LAZER 

 NA/NS Ruim Regular Bom 
Muito 
Bom 

Ótimo 

Assistência Social 22,6% 26,7% 28,5% 17,9% 3,0% 1,3% 

Saúde 5,6% 14,2% 39,2% 31,6% 6,4% 2,9% 

Educação 11,8% 18,3% 32,1% 28,6% 7,0% 2,3% 

Atividades Culturais e de Lazer 7,1% 28,4% 34,7% 23,1% 4,4% 2,3% 

Preservação do Patrimônio Histórico 15,8% 21,4% 29,2% 24,6% 6,5% 2,6% 

* NA = Não se aplica. NS = Não Sei. 
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Gráfico 19: Qualidade dos serviços públicos municipais: ASSISTÊNCIA, SAÚDE, EDUCAÇÃO, PATRIMÕNIO 
HISTÓRICO E CULTURA E LAZER 

 
* NA = Não se aplica. NS = Não Sei. 

 

 

3.10. Pedreiras e Turismo 

As pedreiras são vistas como relevantes para a geração de empregos, a economia local e a geração de 

impostos por cerca de 70% dos respondentes. Por outro lado, mais de 50% acreditam que causam degradação 

ambiental e outros 44% que poluem o ar da cidade. Apesar desta percepção dos impactos ambientais, metade 

das pessoas acham que é uma tradição que deve ser mantida. 

Tabela 31: Como você avalia os seguintes aspectos em relação às pedreiras de Pirenópolis? 

 Não sei 
Concordo 

totalmente 
Concordo 

Nem discordo e 
nem concordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

Importantes para a geração de 
empregos 

8,9% 16,5% 57,0% 6,6% 7,7% 3,3% 

Geram empresas e dinheiro para a 
economia local 

8,4% 15,2% 58,3% 7,2% 7,6% 3,3% 

Geram impostos para o município 16,3% 13,6% 53,3% 7,6% 6,1% 3,1% 
É uma tradição que tem que ser 
mantida 

13,0% 10,2% 40,6% 13,2% 10,5% 12,5% 

Poluem o ar de Pirenópolis 20,6% 10,4% 33,4% 14,1% 12,1% 9,3% 
Degradam rios e nascentes 19,6% 15,0% 37,0% 11,3% 10,9% 6,3% 
Degradam a paisagem (serras, morros) 13,6% 18,2% 39,5% 10,7% 10,5% 7,4% 
Degradam o solo 16,6% 17,5% 40,5% 10,5% 8,9% 6,0% 

* NA = Não se aplica. NS = Não Sei. 
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Já o turismo é visto como relevante para a geração de empregos, a economia local e a geração de 

impostos por cerca de 90% dos respondentes, embora quase 42% considerem que a atividade degrada a 

qualidade de vida, rios e cachoeiras e 66% o associem à inflação de aluguéis, comercio e serviços no município. 

 

Tabela 32: Como você avalia os seguintes aspectos em relação ao Turismo de Pirenópolis? 

 Não sei 
Concordo 

totalmente 
Concordo 

Nem discordo e 
nem concordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

Importantes para a geração de 
empregos 

2,3% 45,4% 49,0% 1,6% 0,9% 0,9% 

Geram empresas e dinheiro para a 
economia local 

3,0% 42,2% 50,1% 2,1% 1,5% 1,0% 

Geram impostos para o município 6,0% 36,3% 49,7% 3,0% 4,1% 0,9% 
Degrada a qualidade de vida em 
Pirenópolis 

8,8% 9,2% 32,6% 13,3% 21,1% 15,1% 

Degrada rios e cachoeiras 8,8% 8,2% 34,9% 10,6% 22,3% 15,2% 
Provoca a inflação em aluguéis 
residenciais, comércio e serviços 

7,3% 27,1% 38,5% 8,3% 11,2% 7,6% 

 

 

3.11. Qualidades, Problemas e Potencialidades de Pirenópolis 

De forma bem acentuada, o que os moradores mais gostam em Pirenópolis é a tranquilidade, seus 

ambientes naturais, como as cachoeiras, e também do patrimônio histórico e cultural. 

 

Gráfico 20: O que você MAIS gosta em Pirenópolis? 
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Também de forma bem evidente, os buracos nas ruas são o que as pessoas menos gostam em 

Pirenópolis. A eles se juntam os problemas associados ao turismo, como o trânsito e o barulho. 

 

Gráfico 21: O que você MENOS gosta em Pirenópolis? O que mais te incomoda na cidade? 
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A população de Pirenópolis é bem consciente sobre a relevância do turismo para a economia local, 

mas também vê potencial em indústrias, novas empresas e na gastronomia. E querem que o desenvolvimento 

ocorra de forma sustentável e com qualidade. 

 

Gráfico 22: Na sua opinião, quais são as principais potencialidades ou oportunidades de desenvolvimento 
econômico e trabalho de Pirenópolis? 
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4. SÍNTESE DAS PRINCIPAIS PERCEPÇÕES DA POPULAÇÃ0 

A análise dos resultados da pesquisa indicou que a população apresenta a satisfação da população 

com alguns aspectos do município, mas também anseios e diretrizes de melhorias em diversos temas 

analisados. Alguns dos principais resultados são sintetizados a seguir. 

 Aproximadamente 12% das residências tem uma ou mais Pessoas com Deficiência, ressaltando a 

importância em se adotar políticas voltadas a este grupo significante da população e em especial nas 

condições de mobilidade. 

 Cerca de 29% da população mora em residências alugadas, emprestadas, ocupadas irregularmente ou de 

amigos/parentes. 

 Quase 86% das pessoas se deslocam para o trabalho ou local de ensino de carro ou motocicleta, o que é 

nível alto de uso de veículos automotores para o deslocamento em uma cidade com as dimensões de 

Pirenópolis. Apesar deste fato, 34% se deslocam a pé ou de bicicleta. Como os fatores que mais limitam o 

uso de bicicleta são a falta de ciclovias e de segurança no trânsito, é necessário mais atenção para estas 

formas de mobilidade, com a implantação de ciclovias, melhorias de calçadas e organização do trânsito 

para a segurança de caminhantes e ciclistas. Há também a necessidade de se avaliar a implantação de um 

serviço de transporte público. 

 No que se refere ao trânsito de veículos e pedestres, cerca de 60% das pessoas querem proibir o trânsito 

e o estacionamento de veículos no centro histórico somente em datas de maior movimento, 80% querem 

a implantação de calçadas acessíveis, 78% acham que devem ser criados estacionamentos para as pessoas 

deixarem os carros, 63% acham que se deve ofertar serviços alternativos para pessoas se deslocarem e 

metade dos respondentes concordam com a ampliação das calçadas e redução da largura das ruas. 

 As principais formas de lazer são visita a atrativos naturais e rios (43%), atividades culturais (43%) e 

atrativos históricos (21%). Destaca-se, entretanto, que a maior parte da população não vivencia seus 

atrativos naturais, culturais e históricos. 

 Cerca de 40% dos respondentes quer somente outras casas residenciais próximas a suas moradias. No 

entanto, os habitantes de Pirenópolis também querem próximos às suas residências farmácias (36%), 

supermercados (28%) e comércios de pequeno porte (27%). 

 Em relação a lazer, o que as pessoas mais querem próximo a suas residências são pistas para 

caminhadas(59%), praça ou parque de recreação (51%), parque municipal (40%) e quadras poliesportivas 

(20%). 
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 Os serviços municipais que as pessoas mais querem próximo a suas residências são internet gratuita (51%), 

transporte público (36%), CMEIs (25%) e posto de saúde (22%). Na área de segurança, as pessoas querem 

ronda policial (34%) e posto policial (17%) nas proximidades. 

 A preservação dos patrimônios cultural e ambiental é importante para mais de 80% da população, sendo 

que cerca de 90% querem preservados o artesanato, o centro histórico, o patrimônio natural e o Rio das 

Almas. As Cavalhadas (14,6%) e a Festa do Divino (12.5%) são as manifestações culturais que os 

respondentes mais querem protegidas por lei no município. 

 O Rio das Almas (9,6%) e suas margens (6,8%) é o que os pirenopolinos mais querem protegidos como 

uma unidade de conservação no município. E mais de 90% da população quer a implantação do Parque 

Urbano Ambiental do Rio das Almas. 

 Quase 80% dos respondentes consideram a drenagem e esgotamento sanitário como regular ou ruim e 

70% tem igual percepção sobre os serviços de coleta de lixo/limpeza urbana e abastecimento de água. Já 

a conservação de ruas, vias rurais e calçadas teve avaliação negativa por cerca de 65% da população, 

denotando a necessidade de melhoria dos serviços prestados pela prefeitura. 

 Da mesma forma, a conservação de ruas, de vias rurais e calçadas, dos parques e praças e a iluminação 

pública tiveram avaliação negativa por 80% ou mais respondentes. Apesar de melhor avaliada do que os 

demais serviços, dois terços da população também está insatisfeita com a segurança. 

 Metade da população está insatisfeita com os serviços de educação, saúde, com a assistência social e a 

preservação do patrimônio histórico. E dois terços da população avaliaram negativamente os serviços 

municipais nas áreas de cultura e lazer. 

 As pedreiras são vistas como relevantes para a geração de empregos, a economia local e a geração de 

impostos por 70% dos respondentes. Por outro lado, cerca de 50% acreditam que causam degradação 

ambiental e poluem o ar da cidade. 

 Já o turismo é visto como relevante para a geração de empregos, a economia local e a geração de impostos 

por cerca de 90% dos respondentes, embora quase 42% considerem que a atividade degrada a qualidade 

de vida, rios e cachoeiras e 66% o associem à inflação de aluguéis, comercio e serviços no município. 

 O que os moradores mais gostam em Pirenópolis é a tranquilidade, seus ambientes naturais, como as 

cachoeiras, e também do patrimônio histórico e cultural. 

 Os buracos nas ruas são o que as pessoas menos gostam em Pirenópolis. A eles se juntam os problemas 

associados ao turismo, como o trânsito e o barulho. 

 A população de Pirenópolis é bem consciente sobre a relevância do turismo para a economia local, mas 

também vê potencial em pequenas indústrias, novas empresas e na gastronomia. E querem que o 
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desenvolvimento ocorra de forma sustentável e com qualidade, preservando a qualidade de vida e a 

tranquilidade do município. 

Em diferentes perspectivas avaliadas, ficou evidente que a população de Pirenópolis quer ambientes 

abertos e áreas verdes com possibilidades de recreação, lazer e esportes, como parques, praças, pistas de 

caminhada e ciclovias. E, destacadamente, querem a implantação do Parque Urbano do Rio das Almas. As 

pessoas também querem maior sensação de segurança e melhores serviços públicos. 
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ANEXO I – DIVULGAÇÃO DA PESQUISA
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DIVULGAÇÃO DA PESQUISA 
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ANEXO II – QUESTIONÁRIO PARA PESQUISA PRESENCIAL
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ANEXO III – TABELAS COMPLETAS 
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Tabela 12:  Qual é o meio de transporte utilizado para se deslocar até o local de estudo/trabalho? 

Meio de Transporte Respostas % 

Carro Próprio 679 63,9% 

A Pé 277 26,1% 

Moto Própria 155 14,6% 

Bicicleta 87 8,2% 

Carona 51 4,8% 

Mototáxi 18 1,7% 

Não utilizo meio de transporte 7 0,7% 

Moro no local de trabalho 4 0,4% 

Aluguel de carro 4 0,4% 

Van Escolar 3 0,3% 

Carro 3 0,3% 

Ônibus interestadual 1 0,10% 

Ônibus da empresa 1 0,10% 

Carro emprestado 1 0,10% 

* O respondente podia informar mais de uma opção, significando que a soma total das respostas pode ultrapassar 100%. 

 

Tabela 13: Limites para utilizarem mais a bicicleta como meio de transporte ou lazer 

Limites Respostas % 

Falta de ciclovias 444 42,2% 
Declividade do terreno (muito morro) 256 24,3% 
Não gosto ou não sei andar de bicicleta 230 21,8% 
Falta de segurança no trânsito 223 21,2% 
Clima (calor/sol quente) 179 17,0% 
Distância dos deslocamentos 143 13,6% 
Falta de locais para o lazer com bicicleta 124 11,8% 
Falta de segurança pública 93 8,8% 
Falta de eventos para ciclismo 45 4,3% 
Ruas com muitos buracos 35 3,3% 
Não tenho bicicleta 33 3,1% 
Pavimentação irregular 9 0,9% 
Idade 6 0,6% 
Preciso do carro para trabalhar 5 0,5% 
Limitação física 5 0,5% 
Não tenho tempo 3 0,3% 
Normalmente estou com a família 2 0,2% 
Falta de sinalização nas vias 2 0,2% 
Vou a pé 1 0,1% 
Utilizo pouco a bicicleta 1 0,1% 
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Trabalho em casa 1 0,1% 
Terreno impróprio 1 0,1% 
Tenho criança pequena 1 0,1% 
Sem acostamento 1 0,1% 
Rodovias sem acostamento 1 0,1% 
Resido em outro Estado 1 0,1% 
Preguiça 1 0,1% 
Preciso do carro para levar filhos na escola 1 0,1% 
Não segurança para isso infelizmente temos muito violência as vezes tenho 
medo de ir andando sozinha até o carro 

1 0,1% 

Mobilidade e tempo 1 0,1% 
Falta de segurança dos motoristas para com os ciclistas 1 0,1% 
Falta de locais para estacionar bicicleta com segurança 1 0,1% 
Falta de interesse 1 0,1% 
Falta de hábito e estímulo 1 0,1% 
Estradas em condições ruins 1 0,1% 
Entulhos e obstáculos 1 0,1% 
Educação para os motoristas para dar consciência em saber dividir a rua com os 
ciclistas 

1 0,1% 

Condições péssimas de acesso. Moradores tem que disputar em andar no meio 
fio com lixo 

1 0,1% 

Cascalho 1 0,1% 
Carros na via expressa. 1 0,1% 
Alterno em andar a pé bicicleta e carro 1 0,1% 

* O respondente podia informar mais de uma opção, significando que a soma total das respostas pode ultrapassar 100%. 
 

 

Tabela 14: Em relação ao trânsito no Centro Histórico, o que você acha que deve ser feito? 

Ações para Melhorar o Trânsito Respostas % 

Proibir o trânsito de veículos no Centro Histórico em datas de maior movimento. 651 61,2% 
Proibir o trânsito de veículos no Centro Histórico permanentemente. 120 11,3% 
Não fazer nada, deixar como está. 118 11,1% 
Não sei 71 6,7% 
Proibir trânsito de veículos pesados 3 0,3% 
Organizar o trânsito 3 0,3% 
Colocar semáforos 3 0,3% 
Melhorar a sinalização 2 0,2% 
Verificar a largura entre os tocos. Deixar suficiente para não entrar caminhão. Está muito 
estreito , além de ficar trocando toco toda semana, está danificando muitos carros. Não 
justifica deixar tão estreito o vão entre os tocos, basta deixar o suficiente para não entrar 
caminhão. 

1 0,1% 

Utilizar apenas automóveis como tuctuc ou charretes no centro histórico. 1 0,1% 
Transporte público e restrição de trânsito no centro histórico 1 0,1% 
Transporte alternativo para a movimentação no centro histórico 1 0,1% 
Tiraria o estacionamento da rua Rui Barbosa e deixaria o trânsito fluir normalmente, 
cuidando em fazer valer as áreas onde não pode estacionar, como próximo à Igreja Matriz. 

1 0,1% 
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Tirar esses tocos da rua. hoje proibição se faz com placas. Esses tocos e sinônimo de 
analfabetismo 

1 0,1% 

Ter fiscalização durante finais de semana feriados e férias 1 0,1% 
Ter fiscalização de trânsito para colocar em prática as regras de trânsito que abrange a 
todos tanto Pirenopolinos quanto Turistas. 

1 0,1% 

Ter fiscalização de guardas no centro e centro históricos , muitos carros param onde é 
proibido 

1 0,1% 

Ter estacionamentos e semáforos 1 0,1% 
Ter estacionamento nas portas dos bancos 1 0,1% 
Ter estacionamento 1 0,1% 
Se houver fiscalização para as mudanças implementadas já ajuda 1 0,1% 
Rever a circulação de autos e pedestres 1 0,1% 
Restringir veículos de grande porte, garantir sinalização de trânsito e estacionamento 
rotativo 

1 0,1% 

Reorganizar os sentidos do tráfego dos carros em determinadas áreas assim como 
organizar com marcações (faixas pintadas) para estacionamento em toda área comercial 
da cidade 

1 0,1% 

Reformular o trânsito de forma que todas as ruas sejam mão única e nas datas 
comemorativas levar o trânsito para outros bairros, mas principalmente deixar as ruas 
desses bairros com melhores condições asfálticas 

1 0,1% 

Reestruturar as vias, determinar sentidos dos fluxos. 1 0,1% 
Promover melhorias definitivas visando benefícios a população local, não os turistas. 1 0,1% 
Proibir trânsito em feriados prolongados e o sentido de várias vias precisa ser mudado! 1 0,1% 
Proibir trânsito de veículos em parte do Centro Histórico - como feito no Carnaval/2022 1 0,1% 
Proibir tráfego de veículos na rua Rui Barbosa, e deixar mão única na rua do Bonfim 
inteira, fazendo um anel para circular no centro descendo pela rua Autora. 

1 0,1% 

Proibir somente turistas de transitar com seu veículo no centro histórico 1 0,1% 
Proibir somente a Rua do Rosário (Lazer). 1 0,1% 
Proibir os caminhões de sexta-feira a domingo 1 0,1% 
Proibir o trânsito de veículos no centro Histórico em todos finais de semana e em datas de 
maior movimento 1 0,1% 

Proibir o trânsito de veículos no Centro Histórico em datas de maior movimento. Contudo, 
deve oferecer outros meios para locomoção tanto do turista quanto da população, com 
baixo custo, especialmente, para moradores. 

1 0,1% 

Proibir estacionar no centro histórico, isso melhoraria bastante , o fluxo do trânsito . 1 0,1% 
Proibir estacionar no beco do anfilofio 1 0,1% 
Proibir estacionar em lugares proibidos 1 0,1% 
Proibir circulação de carros no Centro Histórico em finais de semana e feriados e MULTAR 
as infrações de trânsito em toda a cidade. 

1 0,1% 

Precisa ser determinados dias de carga e descarga. Realmente evitar o tráfego de 
caminhões no centro histórico . Moradores devem ser prioridade ao acesso com veículos e 
pessoas especiais. Poder disfrutar a para a cidade sem perigo de atropelamentos deveria 
ser para todos os usuários.. Alerto o desrespeito dos motociclistas com o pedestre, com os 
carinhos de bebê. Na medida do possível e respeitando as regras do Iphan melhor as 
calçadas. Por fim, quem sabe a exemplo de outros lugares no Brasil e na Europa fazer bons 
estacionamentos subterrâneos em locais próximos do centro para que os carros possam 
parar e as pessoas seguirem a pé. Estacionamentos a serem realizados com critério as 
regras do patrimônio. 

1 0,1% 

Planejamento 1 0,1% 
Permitir o trânsito mas não que parem os carros em lugares não permitidos e /ou em fila 
dupla. Acho que deveriam ter mais policiais multando aqueles que estivessem irregulares. 

1 0,1% 
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Para proibir o trânsito deveria ser oferecido locais de estacionamento próximo ao centro 
histórico 

1 0,1% 

Organizar. Acho que deve privilegiar o pedestre, aumentando as calçadas, reduzindo os 
estacionamentos público e fomentar os estacionamentos privados. 

1 0,1% 

Organizar uma sinalização que não existe e quando tem tá errado  , mais sim a 
sinalização é muito importante regulamentar estacionamento reduzir 

1 0,1% 

Organizar sinalização. Colocar mais rotatórias. 1 0,1% 
Organizar o trânsito sem proibir a circulação de veículos 1 0,1% 
Organizar o trânsito de forma que as ruas que são de apenas um sentido se mantenham 
apenas nesse sentido. Ex: a rua do hospital que não pode descer, alguém fiscalizando para 
que seja obedecido. Onde é proibido estacionar também. 

1 0,1% 

Organizar o trânsito com semáforo 1 0,1% 
Organizar o trânsito com ruas de mão única 1 0,1% 
Organizar o trânsito com guardas e placas de sinalização. Impedir o estacionamento em 
determinadas ruas. 

1 0,1% 

Organizar melhor as sinalização que estão muitas escondidas onde é ou não contra mão. 1 0,1% 
Organizar e sinalizar melhor, não deixar estacionar em lugares proibido, e contratar 
guardas de trânsito capacitados para melhor fluidez. 1 0,1% 

O trânsito está horrível, principalmente na rua da escola tia Olivia 1 0,1% 
Nossa cidade tem um público muito grande da terceira idade é deficiente e o outro coisa 
temos um turista de alto padrão é maior já tem uma idade ou dificuldade de andar certas 
distância . e outra coisa Pirenópolis está muito bem como está não temos baixa 
temporada não temos um índice de desemprego alta. 

1 0,1% 

Não informou 1 0,1% 
Mudar o sentido das vias para melhorar o fluxo. Ex: subir rua Aurora e descer a rua do 
Bonfim. Assim, o fluxo fica unidirecional e circular. E também fechar as ruas em dias de 
maior movimento 

1 0,1% 

Montar um projeto pro trânsito, colocar mais sinalização 1 0,1% 
Melhorar o fluxo, colocando algumas vias de sentido único, colocar placas de preferência 
em alguns cruzamentos do centro 

1 0,1% 

Melhorar a sinalização e fazer cumprir 1 0,1% 
Melhorar a Gestão da malha viária 1 0,1% 
Melhor fiscalização das regras de trânsitos de moradores e turistas 1 0,1% 
Melhor circulação de veículos no centro em finais de semana de grande movimento. 
Proibir estacionamento em vias que atrapalham. Deixar que seja um sentido só nas 
principais avenidas para que o trânsito sempre flua. Morador não pode ser prejudicado. 

1 0,1% 

Limitar o trânsito, proibir veículos de carga, e reorganizar as vias 1 0,1% 
Liberar o trânsito na rua Aurora e Bonfim deixando apenas um lado para estacionar 1 0,1% 
Legislar o trânsito conforme o código de trânsito brasileiro. Só isso. 1 0,1% 
Implantar a lei de trânsito com eficiência 1 0,1% 
Guarda de trânsito 1 0,1% 
Gostei do controle que teve esse feriado do Carnaval. 1 0,1% 
Fechar centro e abrir a moradores 1 0,1% 
Fechar a rua Rui Barbosa para carros, torná-la via de pedestre; retirar a feira de artesanato 
da Praça do Coreto e levá-la para trás da Matriz; tornar a ponte de madeira mão única no 
sentido centro-Carmo; a rua Benjamin Constant deverá ser mão única no trecho existente 
da av. Jk. Isso já melhoraria demais a as mobilidade até que se instale definitivamente 

1 0,1% 

Fazer um estudo sobre 1 0,1% 
Fazer toda semana igualzinho no Carnaval, porém deixar vaga para o músico chegar e 
descarregar seu equipamento. 

1 0,1% 
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Fazer fluir o trânsito no centro histórico em datas mais movimentados 1 0,1% 
Fazer demarcação de faixa de pedestre e colocar sinaleiro nos principais pontos r 1 0,1% 
Fazer com que o trânsito no centro utilize só 1 mão, evitando cruzamentos, fazendo de 
forma circular passando pela matriz e saindo pelo correio, proibindo somente a rua do 
lazer 

1 0,1% 

Falta sinalização como semáforo , proibir e multar pessoas que param de em lugares 
inadequados de acordo com a lei de trânsito. 

1 0,1% 

Estudar melhorias, perguntar aos moradores e comerciantes o que eles sugerem a 
respeito. 

1 0,1% 

Estudar com especialistas e observações a melhor forma de conduzir o problema 1 0,1% 
Estabelecer vias de mão única aos finais de semana e feriados 1 0,1% 
Elaborar melhor as estratégias de mobilidade do trânsito! Não é necessário fechar, desde 
que tenha um bom projeto de circulação dos veículos, estacionamento e fiscalização ! 

1 0,1% 

É preciso proibir os veículos no centro histórico, mas colocar transporte público na 
cidade… 1 0,1% 

Direcionar melhor o trânsito colocando sentido único em ruas com maior movimento. 1 0,1% 
Deveria colocar vias em sentido único fazendo com que o trânsito flua mais rápido. 1 0,1% 
Definir planos de tráfego, proibir estacionamento em fila dupla e fiscalizar e punir 
irregularidades 

1 0,1% 

Criar outras alternativas que não seja nenhuma dessas apresentadas 1 0,1% 
Criar faixas de estacionamento na Praça principal e na Praça dos bancos 1 0,1% 
Criar condições melhores para deslocamento à pé. Ter uma opção de transporte 
alternativo para quem tem dificuldade de se locomover 

1 0,1% 

Convocar a população para discutir espaço público. 1 0,1% 
Controle por meio de agentes fiscalizadores. 1 0,1% 
Controle de acesso em datas maior movimento 1 0,1% 
Continuar controle mesmo em datas não festivas e com limitação 1 0,1% 
Construção de mais estacionamentos públicos, como a transformação da Praça em frente 
aos bancos, em um estacionamento espinha de peixe. 

1 0,1% 

Consertar as crateras 1 0,1% 
Começar multar as infrações. 1 0,1% 
Colocar semáforo; multar quem infringir a lei; 1 0,1% 
Colocar mais sinalizações e colocar guarda 1 0,1% 
Bloquear o trânsito mas liberado para moradores das ruas fechadas 1 0,1% 
Aderir à sinalização de trânsito 1 0,1% 
Achar uma maneira mais eficiente. Por que se proibir pode ficar difícil para pessoas com 
alguma doença ou que moram longe ou tem alguma doença que a prejudica ela a andar 
.Talvez uma pessoa para orientar no trânsito igual as grandes cidades ou estacionamentos 
apropriados que ia facilitar muito 

1 0,1% 

Total 1063 100,0% 
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Tabela 15 Em relação ao estacionamento no Centro Histórico, o que você acha que deve ser feito? 

Ações em Relação a Estacionamentos Respostas % 

Proibir o estacionamento nas ruas do Centro Histórico em datas de maior movimento. 624 58,7% 
Proibir o estacionamento nas ruas do Centro Histórico permanentemente. 176 16,6% 
Não fazer nada, deixar como está. 100 9,4% 
Não sei 65 6,1% 
Ter estacionamentos 6 0,6% 
Utilizar somente para turistas, um crédito de estacionamento fazendo com que seja cobrado 
uma taxa por hora, exemplo de Búzios RJ 

1 0,1% 

Usar os quintais de muitas casas no centro que estão vazio, isso com a contribuição do 
morador!! 

1 0,1% 

Tirar os carros das pousadas da rua, daqueles que não te garagem 1 0,1% 
Ter o cadastramento e adesivo de moradores e comerciantes para lá liberação de 
estacionamento. E prover estacionamento para turistas. 

1 0,1% 

Ter fiscalização e fazer cumprir as regras 1 0,1% 
Somente pessoal que reside na cidade ou municípios estacionar em épocas de maior 
locomoção. 

1 0,1% 

Somente obedecer às placas que já tem proibindo estacionamento . 1 0,1% 
Sinalizar melhor os locais próprios de estacionar além de fiscalizar efetivamente e multar os 
infratores. 

1 0,1% 

Sinalização nas ruas 1 0,1% 
Retirarmos carros velhos das ruas de Pirenópolis, carros abandonados na porta das casas 1 0,1% 
Restringir locais de estacionamento. Em alguns lugares apenas um lado da via e não os dois 
lados . 

1 0,1% 

Putz, quem criou essas alternativas? 1 0,1% 
Proibir somente na Rua do Rosário. 1 0,1% 
Proibir o uso das vias públicas como estacionamento particular de diversas pousadas 1 0,1% 
Proibir não, mas permitir uma vaga para o músico que estiver tocando no bar previamente 
cadastrado. Ou que tenha um espaço para o músico com cones. 

1 0,1% 

Proibir estacionar só na rua Rui Barbosa. 1 0,1% 
Proibir estacionar na rua Rui Barbosa e na Praça do Coreto. 1 0,1% 
Proibir estacionar em fila dupla no centro histórico 1 0,1% 
Proibir estacionamento na rua das lojinhas (rui Barbosa), aumentar as calçadas para ficar 
melhor para nossos turistas 

1 0,1% 

Proibir estacionamento em pontos chave e multar a desobediência 1 0,1% 
Proibir estacionamento de veículos no centro Histórico em todos finais de semana e em datas 
de maior movimento 1 0,1% 

Proibição de estacionamento nas ruas do Centro Histórico em datas de maior movimento, 
mas criar bolsões de estacionamentos em lugares próximos ao centro. Por exemplo, terreno 
perto da Aldeia da Paz, Avenida da rodoviária, etc. 

1 0,1% 

Proibição de estacionamento nas ruas do Centro Histórico em datas de maior movimento, 
disponibilizar áreas para estacionamento, demarcar os estacionamento para que um carro 
não ocupe duas vagas na rua e instalar parquímetros 

1 0,1% 

Precisa de guarda de trânsito e aplicar multas para quem estaciona em local proibido, 
atrapalhando o trânsito, em especial no centro histórico. 

1 0,1% 

Pode ser aproveitado para área azul e arrecadação ao município nos feriados de maior 
movimento. 

1 0,1% 

Planejamento 1 0,1% 
Permitir apenas para os residentes do centro histórico 1 0,1% 



 

  

 

60 
 

Instituto de Desenvolvimento Tecnológico do Centro-Oeste  

Organizar o estacionamento 1 0,1% 
Organizar localização para estacionamento 1 0,1% 
Organizar estacionamento de um lado só das vias 1 0,1% 
Organização 1 0,1% 
Obrigar Pousadas/Hotéis criarem estacionamentos próprios tirando assim os carros de 
hóspedes que dormem na rua e acabar com o transtorno em horários de pico. 

1 0,1% 

Não se deve proibir. Deve cobrar com máquinas automáticas 1 0,1% 
Não permitir lojas ocuparem as vagas. Incentivar a criação de estacionamentos particulares. 
Cobrar estacionamento de visitantes e turistas. 

1 0,1% 

Não estacionar em ruas estreitas. 1 0,1% 
Multar estacionamento indevidos. 1 0,1% 
Meio termo entre essas soluções 1 0,1% 
Mais estacionamento e algumas ruas muito estreitas não ser de mão dupla 1 0,1% 
Gerenciar estacionamento na mão correta e colocar placas e faixas de pedestre 1 0,1% 
Fiscalizar o que já existe 1 0,1% 
Falta locais para estacionar sem as restrições sugeridas 1 0,1% 
Falta fiscalização e cumprir as devidas medidas caso as normas forem infringidas 1 0,1% 
Estacionar somente em um lado das vias, criar bolsões de estacionamento. Algumas vias ser 
proibido estacionar e aumentar a largura das calçadas como exemplo a rua rui Barbosa 

1 0,1% 

Estacionar somente de um lado das ruas 1 0,1% 
Estacionamentos rotativos 1 0,1% 
Estacionamentos públicos 1 0,1% 
Estacionamentos privados 1 0,1% 
Estacionamento tipo escama, na Praça da av.pref.sizenando Jaime 1 0,1% 
Estacionamento municipal 1 0,1% 
Estacionamento em um dos lado da rua, pois o Pessoal estaciona nos dois lado fica quase 
impossível de transitar, ter fiscalização multar quem estiver errado, pois já vi por várias vezes 
carros estacionados na esquina atrapalhando o trânsito. 

1 0,1% 

Estacionamento em locais apropriados. Ex: onde era a prainha do lado do Beira Rio, alí seria 
um ótimo estacionamento, poderia ter um funcionário e cobrar uma taxa de R$ 5,00 por 
carro, seria um preço justo, geraria um emprego e diminuiria o problema. Outro local em que 
pode ser feito isso é do lado da Aldeia da Paz, com organização da um ótimo estacionamento. 

1 0,1% 

Estacionamento em locais apropriados, ex: beira rio. e limitar estacionamentos nas vias. 1 0,1% 
Estacionamento com uma tarifa adequada, e implantar guardas de trânsito eficientes. 1 0,1% 
Estacionamento amplo e gratuito para moradores da cidade 1 0,1% 
Efetuar demarcações de forma claro e corrente para organizar a forma que os veículos ficam 
estacionados 

1 0,1% 

Dependendo da rua. Mas nunca estacionar dos dois lados atrapalhando assim a circulação dos 
carros. Charretes SÃO ultrapassadas e só abusam dos animais. Vans seria ideal para 
transporte. 

1 0,1% 

Delimitar as áreas em ruas mais largas que podem estar e nas mais estreitas proibir o 
estacionamento. porém e necessário fazer valer as regras assim como nas outras cidades. Ter 
uma secretária de trânsito com Fiscais 

1 0,1% 

Deixar apenas um lado nas ruas largas 1 0,1% 
Criar locais, sinalizar e educar 1 0,1% 
Criar estacionamentos públicos no centro histórico, como por exemplo no largo da matriz, e 
na beira rio. 

1 0,1% 

Criar estacionamentos organizados 1 0,1% 
Criar estacionamentos e Fazer rotatividade dos veículos na rua ex: ter um tempo para retirada 
do veículo estacionado 

1 0,1% 
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Criar estacionamento público privado pago 1 0,1% 
Criar estacionamento do outro lado direito 1 0,1% 
Criação de bolsões para estacionamento, DESDE QUE os valores cobrados sejam 
extremamente justos e “para todos”. No mais, minha resposta anterior já aponta mais 
questões. 

1 0,1% 

Controle sobre a quantidade de tempo que o carro fica estacionado! 1 0,1% 
Controle por meios de agentes fiscalizadores. 1 0,1% 
Controle de estacionamento com parquímetro, semelhante ao existente nas cidades de 
Gramado/Canela. 

1 0,1% 

Controle de acesso 1 0,1% 
Construção de mais estacionamentos públicos, como a transformação da Praça em frente aos 
bancos, em um estacionamento espinha de peixe. 

1 0,1% 

Como na resposta anterior, deverá ser ofertado um estacionamento próximo ao centro 
histórico 

1 0,1% 

Com o ordenamento do trânsito a questão de estacionamento deve melhorar. 1 0,1% 
Colocar zona azul assim não fica tumultuado e traz renda para cidade. 1 0,1% 
Colocar iluminação no largo beira rio para servir de estacionamento. Mudar o lado do 
estacionamento da rua Pireneus próximo a delegacia da polícia civil, estacionar do lado do 
muro da pousada Walkeriana, etc. 

1 0,1% 

Colocar estacionamento exclusivos para motocicletas 1 0,1% 
Cobrar pelo estacionamento nas ruas do Centro 1 0,1% 
Buscar outras opções para oferecer estacionamento às pessoas. 1 0,1% 
Bolsões de estacionamentos e faixa azul com tempo para circulação estacionamentos pagos . 1 0,1% 
Bolsões de estacionamento ao derredor do Centro Histórico e permitir em datas de maior 
movimento, uma circulação controlada. 

1 0,1% 

Aumentar as áreas de estacionamento ao invés de construir mendigodromos (praças inúteis) 
e Cracolândias. 

1 0,1% 

As ruas Rui Barbosa e a Ladeira do Rosário devem ter calçadas largas sem vagas de 
estacionamento. Na rua Aurora, os jardins não pode ser ocupados por uso privado. 1 0,1% 

Área azul igual Caldas novas e Rio Verde 1 0,1% 
Área azul ( controle por minutos) 1 0,1% 
Algumas ruas podem ser proibidas e em outras, implementar sistema de estacionamento 
pago. Criar estacionamentos externos ao centro histórico e transporte adequado ao centro, 
para o turista. 

1 0,1% 

Ajudaria muito um lugar apropriado para estacionar 1 0,1% 
Adesivar carro dos moradores do centro histórico 1 0,1% 
Acima respondi parte da pergunta. Pergunto também se não é a hora de ser pensado serviço 
de transporte público na cidade. 

1 0,1% 

Acho que deve proibir, mas para isso é preciso um sistema de transporte público eficiente e 
estacionamento fora do centro com capacidade de abrigar muitos carros. 

1 0,1% 

Abrir locais de estacionamento. Ex. Área da Aldeia da Paz, Beira Rio 1 0,1% 
Abrir estacionamentos com segurança 1 0,1% 
Abrir estacionamento na avenida dos bancos em escamas 1 0,1% 
Abrir bolsões de estacionamento em torno do centro histórico 1 0,1% 

Total 1063 100,0% 
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Tabela 17: Quais são as formas de lazer da sua família? 

Formas de Lazer Respondentes % 

Ficar em Casa 615 57,9% 
Atividades Rurais - Chácaras/Fazenda 454 42,7% 
Visitar atrativos naturais de Pirenópolis 449 42,2% 
Atividades Culturais em Pirenópolis 327 30,8% 
Bares e Restaurantes em Pirenópolis 317 29,8% 
Vida Noturna 311 29,3% 
Passear em Parques e praças em Pirenópolis 254 23,9% 
Praticar esportes 228 21,4% 
Visitar atrativos históricos de Pirenópolis 222 20,9% 
Viajar 216 20,3% 
Rio 4 0,4% 
Trabalhar 2 0,2% 
Sair andando na cidade pois os parques infantis e praças estão em mal estado de 
conservação 

2 0,2% 

Igreja local 2 0,2% 
Cuidar da qualidade da água do Rio das Almas principalmente no percurso no 
interior da cidade. Inadmissível o descarte de esgoto 

2 0,2% 

As cachoeiras acho que não devia ser cobrado para os Pirenopolinos - é caro para 
nós 

2 0,2% 

Um pouco de cada 1 0,1% 
Sem o incentivo público no esporte e lazer fica difícil, está abandonado 
.verdadeiro descaso 

1 0,1% 

Se tivesse um tipo parque florestal ou parque da cidade para praticar 
esportes/fazer caminhadas/pedalar/patinar seria excelente 

1 0,1% 

Programação desenvolvida pela COEPI 1 0,1% 
Prática da escalada como esporte e lazer 1 0,1% 
Poderia fazer várias coisas mais em Pirenópolis não tem um parque nem uma 
Praça decente para passear com a família. As crianças não outro lazer a não ser o 
rio. Aqui só tem opções para turistas bares caros e qualquer outra forma de lazer 
em Pirenópolis e pago. 

1 0,1% 

Pirenópolis não conta com diversão para pessoas de baixa renda 1 0,1% 
Passear a pé no centro histórico 1 0,1% 
Participar de eventos religiosos como romaria da santíssima trindade (festa do 
morro) 

1 0,1% 

Não tem lazer em Pirenópolis para os cidadãos pois os preços não são acessíveis 
em nada. Praça Central que era um lazer está horrível e cheio de dependentes 
químicos lá 

1 0,1% 

Não existe lazer para os pirenopolinos 1 0,1% 
Música e cinema 1 0,1% 
Ir na casa de amigos 1 0,1% 
Feira local 1 0,1% 
Faltam praças e parques e o pouco que tem estão abandonados 1 0,1% 
Falta espaços de lazer para crianças e praças de esportes 1 0,1% 
Eu trabalho muito em Pirenópolis. 1 0,1% 
Escalada no Parque dos Pireneus 1 0,1% 
Ecocentro IPEC 1 0,1% 
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Difícil ter atividades de lazer na cidade. Não há mais atividades culturais como 
antes. Péssimo serviço de comunicação da secretaria de cultura. Aliás onde está? 
Drogas circulando a vontade e turistas fazem o que querem sem qualquer 
repreensão. Quem dá as ordens na cidade é quem paga - seguindo o slogan "tô 
pagando"! 

1 0,1% 

Deveria reformar todas as praças para que as crianças brincam com mais conforto 1 0,1% 
Contar o número de buracos que há nas ruas da cidade 1 0,1% 
Cavalgadas na zona rural e urbana 1 0,1% 
Atividades religiosas 1 0,1% 

* O respondente podia informar mais de uma opção, significando que a soma total das respostas pode ultrapassar 100%. 
 

 

Tabela 18: Quais esportes você e seus filhos (caso tenha) praticam? 

Esporte Respostas % 

Caminhada 477 44,9% 
Academia 355 33,4% 
Ciclismo 236 22,2% 
Não Pratico Esportes 196 18,4% 
Futebol de Campo 128 12,0% 
Correr 128 12,0% 
Natação 75 7,1% 
Futebol de Quadra 54 5,1% 
Vôlei ou Futebol na Areia 23 2,2% 
Futevôlei 23 2,2% 
Skate 22 2,1% 
Vôlei de Quadra 21 2,0% 
Basquete 13 1,2% 
Escalada 11 1,0% 
Pilates 6 0,6% 
Yoga 4 0,4% 
Tênis 2 0,2% 
Tai chi 2 0,2% 
Muay Thai 2 0,2% 
Motocross 2 0,2% 
Judô 2 0,2% 
Trekking 1 0,1% 
Treino funcional 1 0,1% 
Tiro 1 0,1% 
Pular corda 1 0,1% 
Nadar no poção da Ponte 1 0,1% 
Musculação 1 0,1% 
Motocross e enduro 1 0,1% 
Motocross - trilha de moto 1 0,1% 
Luta 1 0,1% 
Lazer rural 1 0,1% 



 

  

 

64 
 

Instituto de Desenvolvimento Tecnológico do Centro-Oeste  

Jiu-jítsu 1 0,1% 
Infelizmente não temos quadra pois a nossa está muito ruim e esperamos 
ansiosos a reforma para poder praticar esportes 

1 0,1% 

Hidroginástica 1 0,1% 
Ginástica em grupo 1 0,1% 
Funcional 1 0,1% 
Faltam quadras de esporte na cidade 1 0,1% 
Exercícios chineses para a saúde 1 0,1% 
Dança 1 0,1% 
Crossfit 1 0,1% 
Condicionamento físico (em casa) 1 0,1% 
Caminhada de longo curso 1 0,1% 
Boxe 1 0,1% 
Academia ao ar livre 1 0,1% 
 A escalada é um esporte que faz parte da história de Pirenópolis. Porém não 
tem investimento e os escaladores locais são mal tratados pelos órgãos 
competentes. Os picos de escalada não são valorizados apesar de ser um dos 
lugares mais importantes do país. A prefeitura deveria escutar as demandas 
dos/das escaladores locais. 

1 0,1% 

* O respondente podia informar mais de uma opção, significando que a soma total das respostas pode ultrapassar 100%. 

 
 

Tabela 19: O que você gostaria que se localizasse próximo à sua residência? 

Próximo à Residência Resposta % 

Somente Casas Residenciais - sem Edifícios 420 39,6% 
Farmácia 385 36,3% 
Supermercado 296 27,9% 
Comércios de Pequeno Porte 290 27,3% 
Indústrias de Pequeno Porte (até 10 funcionários) 241 22,7% 
Clínicas e Laboratórios 181 17,1% 
Locais Religiosos 123 11,6% 
Atendimento a Veículos (oficinas mecânicas e postos de gasolina) 122 11,5% 
Casas Residenciais e Edifícios 76 7,2% 
Já possuo fácil acesso devido local de residência 15 1,4% 
Casa Lotérica 10 0,9% 
Agência bancária 8 0,8% 
Praças 7 0,7% 
Parques 4 0,4% 
Padaria 4 0,4% 
Escola 3 0,3% 
Academia 3 0,3% 
Serviços de saúde 2 0,2% 
Posto de saúde 2 0,2% 
Posto de gasolina 2 0,2% 
Posto de combustível 2 0,2% 
Nada 2 0,2% 
Trilha de bicicleta 1 0,1% 
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Serviços de segurança 1 0,1% 
Serviços de recolhimento de lixo. 1 0,1% 
Serviços de lazer 1 0,1% 
Segurança 1 0,1% 
Ruas sem buraco 1 0,1% 
Restaurante com valor acessível para população da cidade. O valor é absurdo pelo foco 
no turista 

1 0,1% 

Restaurante 1 0,1% 
Quebra-molas na rua de casa 1 0,1% 
Qualquer coisa desde que não incomode. 1 0,1% 
Quadra de tênis 1 0,1% 
Quadra de esporte 1 0,1% 
Praças esportivas bem cuidadas e organizadas de forma acessível 1 0,1% 
Praças e jardins e maior arborização das ruas - isso muda o clima de uma cidade além de 
torná-la especial e bela para moradores e turistas 

1 0,1% 

Praças de lazer com pista de skate e bancos e equipamentos de exercício físico 1 0,1% 
Praças bem cuidadas 1 0,1% 
Praças arborizadas 1 0,1% 
Praça para atividade física 1 0,1% 
Praça ou parque com opção para a prática da escalada 1 0,1% 
Praça com playground 1 0,1% 
Praça com parquinho. 1 0,1% 
Praça com área para crianças andarem de patins e  skate e bike 1 0,1% 
Praça bem cuidada para praticar exercícios ou apenas passear com os filhos 1 0,1% 
Posto policial municipal ou estadual em todos bairro. 1 0,1% 
Posto policial 1 0,1% 
Pontos de Táxis e Mototáxis 1 0,1% 
Parquinho para crianças 1 0,1% 
Parque para prática de exercícios físicos ao ar livre e praças dignas para crianças. 1 0,1% 
Padaria boa 1 0,1% 
Nenhum desses 1 0,1% 
Não ter um comércio ou evento barulhento perto de onde eu moro 1 0,1% 
Não sei 1 0,1% 
Na zona rural seria inviável. 1 0,1% 
Moro na zona rural e gosto do distanciamento da cidade. Não quero que nada da cidade 
chegue perto da minha casa 

1 0,1% 

Mercados 1 0,1% 
Local para depositar lixo reciclado 1 0,1% 
Local de descarte de lixo e material reciclável 1 0,1% 
Locais para esporte 1 0,1% 
Lazer rural 1 0,1% 
Lanchonete 1 0,1% 
Indústria de médio porte para que os jovens e idosos tenham maiores oportunidade 1 0,1% 
Igreja Católica 1 0,1% 
Hospital 1 0,1% 
Hortas orgânicas comunitárias 1 0,1% 
Farmácia de manipulação 1 0,1% 
Estrutura para prática de escalada indoor e espaço para passeio com cães 1 0,1% 
Estrada em boa forma de uso 1 0,1% 
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Estacionamento 1 0,1% 
Espaços culturais e esportivos 1 0,1% 
Descentralizar e retirar do centro da cidade para melhorar o fluxo 1 0,1% 
Condomínios horizontais 1 0,1% 
Condomínio 1 0,1% 
Clube 1 0,1% 
Cinema 1 0,1% 
Ciclovia 1 0,1% 
Chácara 1 0,1% 
Cada bairro tem sua própria vocação 1 0,1% 
Atividades de incentivo ao esporte ao ar livre 1 0,1% 
Área para lazer 1 0,1% 
Aparelhos para fazer atividade física 1 0,1% 
Aparelhos culturais como biblioteca e centro de convivência e participação social 1 0,1% 
Ambulância 1 0,1% 
Acho que está bom como está 1 0,1% 

 

 

Tabela 20: LAZER - O que você MAIS gostaria que se localizasse próximo à sua residência? 

Opções de Lazer Repostas % 

Pista para Caminhadas 628 59,1% 
Praça ou Parque de Recreação 546 51,4% 
Parque Municipal 426 40,1% 
Lanchonetes - Bares e Restaurantes 217 20,4% 
Quadra Poliesportiva 210 19,8% 
Nada 7 0,7% 
Ciclovias 7 0,7% 
Local para diversão dos jovens 2 0,2% 
Banheiro público 2 0,2% 
Videoteca 1 0,1% 
Turismo 1 0,1% 
Todas as opções de lazer descritas acima 1 0,1% 
Supermercado 1 0,1% 
Só o cerrado em pé mesmo 1 0,1% 
Silêncio - Ausência de carros com som alto. 1 0,1% 
Segurança 1 0,1% 
Reestruturação do Módulo Esportivo e limpeza constante da pista de caminhada da 
rodovia 

1 0,1% 

Quadra poliesportiva que funcione 1 0,1% 
Quadra para prática de beach tênis 1 0,1% 
Quadra de tênis 1 0,1% 
Quadra de esporte 1 0,1% 
Preservação de rios 1 0,1% 
Praça ou parque com opção para a prática da escalada 1 0,1% 
Polos esportivos - assim como os que construíram nas cidades satélites do Distrito 
Federal. Com natação - vôlei - basquete - futsal - corrida 

1 0,1% 

Pista para caminhada e ciclismo 1 0,1% 
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Parquinho para criança 1 0,1% 
Parques Lineares ao longo dos cursos d'água (Rio das Almas - Córrego Pratinha - 
Córrego Lavapés) 

1 0,1% 

Nenhum dos anteriores 1 0,1% 
Não sei 1 0,1% 
Melhorar a beira rio 1 0,1% 
Melhor cuidar da praça grande e das pequenas existentes 1 0,1% 
Limpeza urbana eficiente 1 0,1% 
Lazer rural 1 0,1% 
Lanchonetes 1 0,1% 
Lan house 1 0,1% 
Iluminação pública adequada 1 0,1% 
Estrutura para prática de escalada indoor 1 0,1% 
Estrada em boa forma de uso 1 0,1% 
Está bem servida minha rua 1 0,1% 
Deixar como está. O centro não precisa de novos equipamentos. 1 0,1% 
Condomínio fechado como opção de moradia (pela sensação de segurança e 
comodidade) 

1 0,1% 

Clube para a família frequentar...almoço ,piscina, etc 1 0,1% 
Cinema 1 0,1% 
Centros culturais 1 0,1% 
Calçamento e manutenção de todo tipo de vias 1 0,1% 
Calçadas uniformes 1 0,1% 
biodiversidade geral - esclarecimento sobre meio ambiente para os moradores de área 
rural 

1 0,1% 

Biblioteca 1 0,1% 
Bairro essencialmente residencial 1 0,1% 
Aula de dança para todas as idades 1 0,1% 
Aula de dança 1 0,1% 
Atualmente até caminhada está difícil de fazer por conta de ruas escuras e 
esburacadas 

1 0,1% 

As praças devem ser no mínimo transitáveis - uma calamidade pública essas praças de 
Pirenópolis 

1 0,1% 

Arborização de uma área aqui no Carmo que com árvores do cerrado e com placas 
denominando o nome das árvores 

1 0,1% 

Aparelhos culturais e centros de convivência conforme resposta anterior 1 0,1% 
Aparelho de ginástica para idosos 1 0,1% 
Academia 1 0,1% 

* O respondente podia informar mais de uma opção, significando que a soma total das respostas pode ultrapassar 
100%. 
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Tabela 21: SERVIÇOS MUNICIPAIS - O que você MAIS gostaria que se localizasse próximo à sua residência? 

Serviços Municipais Respostas % 

Internet Gratuita 541 50,9% 
Transporte Público 378 35,6% 
Ronda Policial 365 34,4% 
CMEI (Creche) 264 24,9% 
Posto de Saúde 237 22,3% 
Posto Policial 181 17,0% 
Clínica Municipal 125 11,8% 
Escola do Ensino Fundamental 97 9,1% 
Laboratório Municipal 76 7,2% 
Escola do Ensino Médio 57 5,4% 
Nada 5 0,5% 
Todos os serviços municipais citados acima 2 0,2% 
Vapt Vupt 1 0,1% 
Serviço social noturno 1 0,1% 
Serviço de assistência aos usuários de drogas e acolhimento aos moradores de rua 1 0,1% 
Providências com relação à infestação de moscas varejeiras que já é uma vergonha 
pública 

1 0,1% 

Praça arborizada com bancos e mesas 1 0,1% 
Ponto para descarte e coleta de lixo 1 0,1% 
Panificadora 1 0,1% 
Não sei 1 0,1% 
Médico 1 0,1% 
Manutenção das ruas e das praças 1 0,1% 
Lazer rural 1 0,1% 
Gostaria que o Cemufa fosse mais perto ou então que pelo menos buscasse quem 
mora do outro lado da cidade para fazer fisioterapia 

1 0,1% 

Fiscalização do barulho noturno/som 1 0,1% 
Feira coberta 1 0,1% 
Farmácia nos postos de saúde 1 0,1% 
Estimular a vinda de uma boa escola particular para a cidade para termos opção sem 
ficar a mercê de Planalmira e Anápolis 

1 0,1% 

Escola para todas as faixas etárias 1 0,1% 
Escola de Jardim 1 0,1% 
Coleta seletiva de lixo 1 0,1% 
Coleta de lixo diariamente. Aqui só 3 vezes por semana 1 0,1% 
Coleta de lixo 1 0,1% 
Brinquedoteca 1 0,1% 
Biblioteca 1 0,1% 
Asfalto de boa qualidade ou pelo menos sem buracos 1 0,1% 
Aparelhos culturais e centros de convivência conforme resposta anterior 1 0,1% 

* O respondente podia informar mais de uma opção, significando que a soma total das respostas pode ultrapassar 
100%. 
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Tabela 23: Quais patrimônios edificados deveriam ser protegidos por lei (tombamento)? 

Patrimônio Edificado Respondentes % 

Igreja Matriz 63 9,5% 
Igrejas 44 6,6% 
Não sei 34 5,1% 
Igreja 21 3,2% 
Todos 20 3,0% 
Casas 18 2,7% 
Praça Central 16 2,4% 
Todo o centro histórico 15 2,3% 
Praças 13 2,0% 
Praça do Coreto 8 1,2% 
Monumentos 8 1,2% 
Centro Histórico 8 1,2% 
Igreja do Bomfim 7 1,1% 
Cine Pireneus 7 1,1% 
Teatro 6 0,9% 
Igreja do Carmo 6 0,9% 
Fazenda Babilônia 6 0,9% 
Escolas 5 0,8% 
Igrejas e casas 4 0,6% 
Casas Históricas 4 0,6% 
Nenhum 3 0,5% 
Já são tombados 3 0,5% 
Igrejas, praças, monumentos 3 0,5% 
Igreja Local 3 0,5% 
Igreja Católica 3 0,5% 
Cine Pireneus e Teatro 3 0,5% 
Capela do Morro dos Pireneus 3 0,5% 
Todos com mais de 100 anos 2 0,3% 
Todos citados 2 0,3% 
Todo Centro Histórico 2 0,3% 
Todas as Igrejas 2 0,3% 
Praça da Matriz 2 0,3% 
Ponte de madeira 2 0,3% 
O Rio das Almas 2 0,3% 
Museu das Cavalhadas 2 0,3% 
Igrejas e praças 2 0,3% 
Igrejas e monumentos 2 0,3% 
Igrejas e casarões 2 0,3% 
Igrejas Católicas 2 0,3% 
Igreja Santo Antônio 2 0,3% 
Igreja Santa Bárbara 2 0,3% 
Igreja Matriz e Santa Bárbara 2 0,3% 
Igreja da Placa 2 0,3% 
Cavalhódromo 2 0,3% 
Casas e igrejas 2 0,3% 
Casarões e igrejas 2 0,3% 
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Casa Família Pompeo 2 0,3% 
Capela Sant'Ana 2 0,3% 
Tudo que faz parte da cidade tombada desde 1988 1 0,2% 
Todos que integram o seleto acervo histórico da cidade. 1 0,2% 
Todos que forem do período colonial 1 0,2% 
Todos que componham o paisagismo urbanístico da cidade, inclusive, 
fora do perímetro do Centro Histórico. 

1 0,2% 

Todos quantos forem históricos 1 0,2% 
Todos precisam ser conservado 1 0,2% 
Todos os que forem indicados pelo IPHAN 1 0,2% 
Todos os patrimônios edificados 1 0,2% 
Todos o Centro Históricos, ampliando a área do centro histórico e 
incentivando novas construções ou reformas para adotar o estilo 
colonial/art deco tão tradicional em Pirenópolis. 

1 0,2% 

Todos monumentos históricos 1 0,2% 
Todos desde que recebam ajuda de custo para manutenção. 1 0,2% 
Todos aqueles que fazem parte da nossa história e que contribuíram 
para a formação de nossa cidade. 

1 0,2% 

Todos antigos. 1 0,2% 
Todos , inclusive o quinta santa Bárbara e maçonaria que ficaram 
descaracterizados 

1 0,2% 

Todo o conjunto deve ser analisado com mais rigor 1 0,2% 
Todo o centro histórico sem exceção 1 0,2% 
Todo o Centro Histórico já é tombado 1 0,2% 
Todo o centro histórico e arredores. 1 0,2% 
Todo o centro histórico , casario e igrejas que o compõe e Rio das Almas 1 0,2% 
Todo centro histórico. Incluindo as fachadas. A descaracterização tem 
sido absurda e em uma velocidade que compromete seriamente o 
patrimônio histórico, por exemplo: antiga Loja Maçônica, casa 
totalmente desfigurada que virou restaurante na esquina da Praça da 
Matriz, casas que estão virando lojinhas na Rua Direita e por aí vai. A 
especulação imobiliária está acabando com o patrimônio pirenopolino 

1 0,2% 

Todo centro histórico principalmente casas, igrejas, teatro, cinema, 
cadeia antiga, praças é ruas exemplo as pedrinhas que o chame de 
Pirenópolis e os parques como Pireneus e o nosso meio ambiente. 

1 0,2% 

Todas. Assim como as igrejas, casas coloniais, artefatos históricos, 
museus… 

1 0,2% 

Todas igrejas, pontes , museu das Cavalhadas na Rua Direita pelas suas 
histórias e tradições... etc 

1 0,2% 

Todas igrejas, casarões da rua Aurora, Rua Direita e etc, 1 0,2% 
Todas históricas 1 0,2% 
Todas edificações antigas, como já são 1 0,2% 
Todas as igrejas, teatro, cinema etcetera 1 0,2% 
Todas as igrejas, teatro, cadeia pública 1 0,2% 
Todas as Igrejas históricas, casas do centro, e museus. 1 0,2% 
Todas as Igrejas e praças e beira rios 1 0,2% 
todas as Igrejas e o Teatro de Pirenópolis 1 0,2% 
Todas as igrejas e a Rua Aurora 1 0,2% 
Todas as edificações históricas. Preservar a memória é fundamental para 
a identidade de um povo. 

1 0,2% 

Todas as construções com mais de 100 anos 1 0,2% 
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Todas as construções "antigas" da cidade. 1 0,2% 
Todas as casas históricas. 1 0,2% 
Todas as casas e prédios que estejam localizado do centro b histórico ou 
até mesmo fora, exemplo a casa que foi demolida de frente a escola do 
alto da lapa. Muito triste aquele casarão ter sido demolido. 

1 0,2% 

Todas as casas do centro histórico 1 0,2% 
Todas as casas da rua direita e da Cruz 1 0,2% 
Toda e qualquer construção dentro dos limites do centro histórico. Na 
minha opinião, se um dia isso acabar, Pirenópolis acaba junto. 

1 0,2% 

toda cidade 1 0,2% 
Toda a parte do centro HISTÓRICO de e ser preservado e revitalizado 1 0,2% 
Teatro, igreja matriz e do Bonfim, casarão mais antigos 1 0,2% 
Teatro, cinema, praças e igrejas 1 0,2% 
Teatro, cinema, igrejas ( Bonfim, rosário e " das freiras) , presídio 1 0,2% 
Teatro, cinema, casarões, igrejas, cachoeiras, monumentos 1 0,2% 
Teatro municipal, pois nunca vi aberto ao público. 1 0,2% 
Teatro de Pirenópolis 1 0,2% 
Santa Dica, Mário Mendes igreja nossa senhora da conceição 1 0,2% 
Santa Dica 1 0,2% 
Salão Santa Dica e Mário Mendes 1 0,2% 
Rua do Lazer, igrejas e centro histórico 1 0,2% 
Rua do Lazer, Edifício da Universidade Estadual "UEG" Igreja São Judas 
Thadeu, Morro do Frota. 

1 0,2% 

Rua do Lazer 1 0,2% 
Rua Aurora inteira 1 0,2% 
Rua Aurora 1 0,2% 
Rios, natureza. 1 0,2% 
Rios 1 0,2% 
Rio das Almas, Igrejas 1 0,2% 
Restauração da Praça da matriz 1 0,2% 
Residências históricas e que fazem parte do centro histórico 1 0,2% 
Quintais. beira rio as águas 1 0,2% 
Qualquer prédio ou área que seja considerado histórico 1 0,2% 
Proibir grandes resort 1 0,2% 
Presídio no centro histórico 1 0,2% 
Prédios residenciais, públicos e privados 1 0,2% 
Prédios históricos da cadeia Velha, Delegacia, Fórum, Igrejas do Rosário e 
Bonfim… 

1 0,2% 

Prédio onde se encontra a AABB 1 0,2% 
Prédio dos Correios 1 0,2% 
praças, monumentos e igrejas 1 0,2% 
praças, igrejas e monumentos 1 0,2% 
praças igrejas 1 0,2% 
praças e escola 1 0,2% 
Praça local 1 0,2% 
Praça do Coreto, Museu Pompeo Pina, 1 0,2% 
Praça do Coreto, museu 1 0,2% 
Praça do Coreto, largo da ponte de madeira, ponte lençol. 1 0,2% 
Praça do centro, casas da Rua Direita, edifícios da rua do Bonfim. 1 0,2% 
Praça do centro histórico 1 0,2% 
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Praça da Santinha 1 0,2% 
Praça da Matriz, essa sim precisa de uma atenção urgente. O centro 
histórico é tão bonito, mas a Praça está muito mal conservada e precisa 
de uma reformulação a fim de ser mais um atrativo turístico e para os 
moradores, um lugar que desse gosto de passear. 

1 0,2% 

Praça da igreja matriz/ largo da igreja matriz 1 0,2% 
Praça D. Emanuel(central)Não digo tombada, mas reconstruída, pois se 
encontra detonada, uma verdadeira poluição visual. 

1 0,2% 

Praça Central/ casarão banda fênix/ cine Pireneus/ teatro 1 0,2% 
Praça Central, igrejas católicas. 1 0,2% 
Praça Central, igreja matriz, Escola estadual senhor do Bonfim, delegacia 
de polícia beira rio.. 

1 0,2% 

Praça Central, escola Joaquim Alves , casa da AABB 1 0,2% 
Praça Central, e casas de pessoas que fazem parte da nossa história. 1 0,2% 
Praça Central, casas antigas 1 0,2% 
Praça central e casas design antigo, 1 0,2% 
Praça Central deveria ter um olhar mais carinhoso 1 0,2% 
Povoado de Lagolândia 1 0,2% 
Ponte de madeira, não devia ter trânsito de veículos (motos e carros) 
somente pedestres uma forma de conservação da estrutura física .Praça 
Central deveria dar mais atenção e cuidado com o local , revitalização , 
melhora na estrutura , ser um local de visitação um cartão postal, ser 
limpa e conservada, feira não devia ser lá, deixa lixo e muita sujeira , um 
local de encontro e festividades para a comunidade . 

1 0,2% 

Pondo do Rio das Almas 1 0,2% 
Parque dos Pireneus 1 0,2% 
Paróquia Santa Bárbara 1 0,2% 
Os prédios históricos 1 0,2% 
Os patrimônio que considero relevantes já foram tombados. 1 0,2% 
Os já existentes. 1 0,2% 
Os casarões antigos, e casas de adobe 1 0,2% 
O Quintal da Aldeia no bairro do Bonfim deveria ser patrimônio de 
produção de cultura periférica. 

1 0,2% 

O que já é, o Centro Histórico 1 0,2% 
O que estiver no perímetro tombado. 1 0,2% 
O Museu das Cavalhadas ,Museu do Divino Espírito Santo e a Fazenda 
Babilônia 

1 0,2% 

O maior patrimônio é a cordialidade e o jeito simples de ser da cidade e 
seus cidadãos. Igrejas, praças, museus, edifícios históricos (fachadas) 

1 0,2% 

O centro históricos e suas igrejas 1 0,2% 
O centro como um todo. praças e fachadas históricas, prédios de uso 
público para arte e lazer, calçamento e paisagem dos horizonte 

1 0,2% 

O cavalhódromo deveria ser mais bem cuidado e protegido. 1 0,2% 
O Casario Histórico e as Igrejas 1 0,2% 
O Casario Colonial e os edifícios religiosos 1 0,2% 
O casarão no Alto da Lapa que pertenceu a Virgílio de Araújo Godinho 1 0,2% 
O casarão do comendador Joaquim Alves, 1 0,2% 
Nenhum, acho que tendo fiscalização ajudaria bastante 1 0,2% 
Nenhum ser tombado como patrimônio. 1 0,2% 
Nenhum ( uma fiscalização já seria suficiente) 1 0,2% 
Não desejo informar 1 0,2% 
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Não conheço os já tombados 1 0,2% 
Não 1 0,2% 
Museu, Cinema, teatro e todo o centro histórico 1 0,2% 
Museu das Cavalhadas, teatro, cinema 1 0,2% 
Museu das Cavalhadas e Piretur 1 0,2% 
Museu das Cavalhadas e Museu da família Pompeu. 1 0,2% 
Museu da Família Pompeo de Pina, que apesar do tombamento como 
conjunto histórico, foi sede do primeiro jornal do estado de Goiás, o 
Matutina Meiapontense, e está perto de ruir. 

1 0,2% 

Museu da Família Pompeo 1 0,2% 
Morro do Frota 1 0,2% 
Mercado municipal, igrejas, casarões 1 0,2% 
Mercado municipal 1 0,2% 
Mário Mendes e salão santa Dica 1 0,2% 
Mário Mendes 1 0,2% 
Margem do Rio 1 0,2% 
Mais da metade da cidade já é. 1 0,2% 
Literalmente toda construção acima de 100 anos! 1 0,2% 
Largo da igreja Matriz 1 0,2% 
Já temos duas reservas, já são suficientes 1 0,2% 
Já estão no tombamento as que conheço! 1 0,2% 
Indiferente 1 0,2% 
Igrejas: Rosário, Bonfim, Carmo. Praça do Coreto 1 0,2% 
Igrejas e as edificações históricas em geral 1 0,2% 
Igrejas, teatro, cinema, alguns casarões. 1 0,2% 
Igrejas, teatro, cinema 1 0,2% 
Igrejas, teatro De Pirenópolis, casa de câmara, cine Pireneus 1 0,2% 
Igrejas, prédio da cadeia, ponte mandei rio , casarões etc 1 0,2% 
Igrejas, praças, monumentos, casas 1 0,2% 
Igrejas, pontes madeira e pênsil, casario colonial privado e públicos, etc.. 1 0,2% 
Igrejas, museus, monumentos históricos. 1 0,2% 
Igrejas, museus e casas históricas 1 0,2% 
igrejas, museu, teatro e residências 1 0,2% 
Igrejas, escolas, casas e monumentos. 1 0,2% 
Igrejas, escolas e praças. 1 0,2% 
Igrejas, casas, escolas, praças, escolas, monumentos. 1 0,2% 
Igrejas, casas prédios públicos históricos 1 0,2% 
Igrejas, casas antigas, monumentos. 1 0,2% 
igrejas, casarões do centro histórico (bem como entorno e zona rural), 
antiga cadeia, 

1 0,2% 

Igrejas, casarios de Centro Histórico, museus 1 0,2% 
Igrejas matriz, senhor do Bonfim, Carmo, teatro, cinema 1 0,2% 
Igrejas matriz, Bonfim, Carmo 1 0,2% 
Igrejas Matriz de NS Rosário, NS Bonfim, NS Carmo 1 0,2% 
Igrejas históricas, museus e casas históricas 1 0,2% 
Igrejas históricas , casarões coloniais fora da área Tombada 1 0,2% 
Igrejas escolas 1 0,2% 
Igrejas e Museus além da reconstrução da Igreja dos Pretos além da 
restauração das ruas, calçadas e iluminação que estão em péssimas 
condições. 

1 0,2% 
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Igrejas e museus 1 0,2% 
Igrejas e casas no centro histórico 1 0,2% 
Igrejas e casas históricas 1 0,2% 
Igrejas e casarões da cidade. Todo centro histórico e arredores 1 0,2% 
Igrejas do centro histórico, teatro , cinema e todas as edificações 
referentes ao colonial independente de estar no centro histórico, não 
devemos perder mais nenhum . 

1 0,2% 

Igrejas do Bonfim e Rosário, todas as casas do centro histórico, creio que 
já são protegidas. 

1 0,2% 

Igrejas Católicas antigas e outras construções com mais de 100 anos 1 0,2% 
Igrejas (matriz, Carmo, Bonfim..) no centro histórico, tudo. Tudo aquilo 
que conta a história da cidade. 

1 0,2% 

Igrejas , cinema , teatro , fórum , ruas de pedra , casarões 1 0,2% 
igreja, praças e monumentos 1 0,2% 
Igreja São Judas Tadeu , casas , igrejas antigas dos povoados , casas 
antigas do alto da Lapa 

1 0,2% 

Igreja São Judas Tadeu 1 0,2% 
Igreja São Geraldo 1 0,2% 
Igreja Santana - no povoado da Capela do Rio do Peixe 1 0,2% 
Igreja Santa Luzia 1 0,2% 
Igreja santa Bárbara, igreja matriz, Praça Central, cavalhódromo. 1 0,2% 
Igreja Santa Bárbara, escola Geraldo de Morais, escola Luciano Peixoto, 
escola senhor do Bomfim etc. 

1 0,2% 

Igreja Santa Ana 1 0,2% 
Igreja Nosso Senhor do Bonfim, Igreja do Carmo, toda a rua Aurora e 
Também Rua Direita. 

1 0,2% 

igreja Nossa Senhora Santana (Capela Rio do Peixe) 1 0,2% 
Igreja nossa senhora do Rosário, Nossa senhora do Carmo, senhor do 
Bonfim. Teatro, cinema e Praça Central. 

1 0,2% 

Igreja Matriz/ casarios no centro HISTÓRICO Fazenda Babilônia 1 0,2% 
Igreja Matriz; Teatro; Rua do Lazer; Praça do Coreto 1 0,2% 
Igreja Matriz, teatro, cinema, igreja do Bonfim... 1 0,2% 
Igreja Matriz, Rua Direita, Igreja do Bonfim 1 0,2% 
Igreja Matriz, Praça do Coreto, igreja do Bomfim, arquitetura do centro 
histórico, 

1 0,2% 

Igreja Matriz, Praça Central, Museus 1 0,2% 
Igreja Matriz, mas creio que já seja. Os casarões já são. As cachoeiras 
deveriam conter maior nível de preservação, bem como as matas que as 
cercam. 

1 0,2% 

Igreja Matriz, igreja do Nosso senhor do Bonfim, igreja Nossa senhora do 
Carmo, Aldeia da Paz, cinema, teatro, todas as praças existentes 

1 0,2% 

Igreja Matriz, igreja do Carmo 1 0,2% 
Igreja Matriz, igreja do Bonfim, pousadas do centro histórico, casas do 
centro histórico, prefeitura e outros. 

1 0,2% 

Igreja Matriz, Igreja do Bomfim, Teatro, Cinema. 1 0,2% 
Igreja Matriz, do Bonfim, casas que ficam no centro histórico 1 0,2% 
Igreja Matriz Nossa Sra. Rosário, Igreja do Bonfim, Igreja do Carmo, e 
demais Edificações históricas. 

1 0,2% 

Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário; Museu do Divino; Museu das 
Cavalhadas 

1 0,2% 
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Igreja Matriz juntamente com o Largo; teatro e cinema; igreja do Bonfim; 
igreja do Carmo; coreto; casas do centro histórico que são quase e/ou 
centenárias. 

1 0,2% 

Igreja Matriz e Senhor do Bonfim 1 0,2% 
Igreja Matriz e Rua Direita 1 0,2% 
Igreja Matriz e museus 1 0,2% 
Igreja Matriz e Igreja Santa Bárbara 1 0,2% 
Igreja Matriz e Igreja do Bomfim 1 0,2% 
Igreja Matriz e do Bonfim, fórum, teatro 1 0,2% 
Igreja Matriz e do Bonfim 1 0,2% 
Igreja Matriz e casas do Centro histórico 1 0,2% 
Igreja Matriz e as cachoeiras 1 0,2% 
Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, Igreja Nosso Senhor do 
Bonfim, Praça do Coreto, Teatro, Cine Pireneus. 

1 0,2% 

Igreja Jaranápolis 1 0,2% 
Igreja imaculada coração de Maria e são judas Tadeu 1 0,2% 
Igreja e os casarões 1 0,2% 
Igreja do Carmo, que está padecendo sem ninguém intervir 1 0,2% 
Igreja de Nossa Senhora do Rosário/ Igreja do Carmo/ Igreja do 
Bomfim/Rua Direita/ Rua Nova ( rua Santa Cruz)/ Rua da prata/ Rua do 
Bonfim/ Casa 01 ( casa do Tonico do Padre)/ Museu da Família Pompeo. 

1 0,2% 

Igreja de Lagolândia 1 0,2% 
Igreja Capela 1 0,2% 
Grupo (amarelo) Comendador Joaquim Alves 1 0,2% 
Fórum 1 0,2% 
Família do historiador Pina, inclusive tem o patrimônio na rua da cruz 1 0,2% 
Ex-restaurante central 1 0,2% 
Escolas igreja católica 1 0,2% 
Escola Joaquim Alves , casa de Sinhazinha 1 0,2% 
Escola Estadual Joaquim Alves e Aldeia da Paz 1 0,2% 
Escola com Joaquim Alves 1 0,2% 
Escola Benedito Cipriano, Prédio do Monumento 1 0,2% 
entendi que já eram tombados pelo Iphan. todos os monumentos, 
prédios e construções históricas devem ser preservados 

1 0,2% 

Edificações históricas localizadas nos povoados 1 0,2% 
Dentro do tombamento já existente, creio que as igrejas do Bonfim e do 
Carmo deveriam ser tombadas individualmente. 

1 0,2% 

Conjunto arquitetônico e paisagístico da sede do Distrito de Lagolândia, 
Museu da Família Pompeu, Conjunto arquitetônico do antigo largo da 
Igreja da Boa Morte da Lapa no Bairro Alto da Lapa, as 2 casas na 
esquina da rua pref. Luiz Gonzaga Jayme com a rua 15 de novembro no 
alto do Bomfim, conjunto arquitetônico do cemitério de São Miguel, 
sede da fazenda do Dr. Sinval, casas com valor histórico da rua 7 de 
setembro e rua Santa Bárbara no Alto do Bonfim, Capela São Miguel no 
Povoado de Santo Antônio, Colégio Joaquim Alves, prédios do Asilo São 
Vicente de Paula, antigo Mercado Municipal, prédio da Aldeia da paz, 
muro da casa do Joaquim Alves no campo das Cavalhadas, minas do 
Frota na Fazenda Gervásio, 

1 0,2% 

Colégio Santo Agostinho 1 0,2% 
Cine Pireneus teatro igrejas Rua Direita Praça coreto 1 0,2% 
Cine Pireneus (acredito já ser), algumas residências. 1 0,2% 
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Cine Pireneus , Teatro, Museu do Divino, Projeto Beira Rio, ainda 
incompleto, Residências em geral, ponte de madeira, patrimônio 
histórico todo, pergunta redundante 

1 0,2% 

CESB Alto do Bonfim 1 0,2% 
Centro Histórico e sua zona de amortecimento, dentro do regramento da 
legislação do IPHAN já existente seria ótimo. Essa legislação não vem 
sendo respeitada de forma plena. 

1 0,2% 

Cemitério municipal 1 0,2% 
Casas, praças e monumentos 1 0,2% 
Casas, igrejas, ruas tudo que diz respeito a história tem que ser 
preservado. 

1 0,2% 

Casas, igrejas, praças, museus, escolas que tenham relevância ou que dê 
relevância a um conjunto arquitetônico 

1 0,2% 

Casas, igrejas e edifícios públicos históricos 1 0,2% 
Casas no centro histórico 1 0,2% 
Casas na Região do Distrito de Lagolândia 1 0,2% 
Casas do Centro Histórico 1 0,2% 
Casas de Lagolândia 1 0,2% 
Casas da Rua Direita 1 0,2% 
Casas Coloniais e as praças 1 0,2% 
Casas antigas das fazendas com mais de 100 anos de construção no 
estilo colonial 

1 0,2% 

Casarões centenárias, Grupo Escolar Comendador Joaquim Alves, igrejas 
Matriz, Bonfim, Carmo e S. Judas Tadeu. Praça da Matriz e Coreto. 
antigas, 

1 0,2% 

Casarões 1 0,2% 
Casario, becos 1 0,2% 
Casarão, pontes, Teatro, cinema e Igrejas 1 0,2% 
Casarão Rua Direita 1 0,2% 
Casarão do Pompeo na rua da cruz ,mercado municipal , Praça do 
Coreto, Praça Central deveria reativar como era anos Atrás com muitas 
flores e o bar molhado, todo centro histórico! 

1 0,2% 

Casa dos Pompeo de Pina , na Rua Nova ! O Iphan está concedendo 
muitas exceções no centro histórico como exemplo da Rua Rui Barbosa. 
E preciso que a municipalidade também comprometa-se em oriente , 
fiscalizar e autuar ! 

1 0,2% 

Casa do Mauro de Pina 1 0,2% 
Casa de Santa Dica 1 0,2% 
Casa 01 de Pirenópolis. 1 0,2% 
Capela Santo Antônio no Povoado de Santo Antônio. 1 0,2% 
Capela Santo Antônio 1 0,2% 
Calçadas com grama da rua Aurora. Os bares estão estragando este 
gramado. 

1 0,2% 

Cachoeira das Andorinhas. 1 0,2% 
Biblioteca 1 0,2% 
Basicamente continuar o Centro Histórico que já é tombado 1 0,2% 
Banda PHOENIX 1 0,2% 
Avenida Benjamin Constant deveria fazer parte do centro histórico, com 
incentivo do município através de inserção parcial do IPTU para 
adequação das fachadas. É a primeira impressão de quem entra na 
cidade. 

1 0,2% 
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Assembleia de Deus central 1 0,2% 
As praças 1 0,2% 
As igrejas e casas do centro históricos 1 0,2% 
As igrejas Católicas da cidade 1 0,2% 
as igrejas (Bomfim e rosário), as construções da Rua Direita (as que 
mantém a arquitetura colonial, pois muitas já nem tem mais), o prédio 
da ENEL, as construções da rua aurora e as construções da rua Bomfim 

1 0,2% 

As igrejas 1 0,2% 
As escolas para que assim não possam interferir e trocar de endereço as 
mesmas 

1 0,2% 

As casas dentro do centro histórico. E as igrejas. 1 0,2% 
Árvores 1 0,2% 
Aquelas que são históricas e ainda não foram tombadas 1 0,2% 
Aquelas casinhas no alto do Bonfim em que residiram os escravos que 
estão sendo derrubados para novas construções 

1 0,2% 

Antiga sede da banda, AABB 1 0,2% 
Algumas edificações antigas dos povoados 1 0,2% 
além dos casarões tombados no centro histórico existe vários outros 
casarões fora do centro histórico que merecem atenção e também 
serem protegidos e tombado. 

1 0,2% 

ALDEIA DA PAZ, CINE Pireneus, TEATRO MUNICIPAL 1 0,2% 
Aldeia da paz 1 0,2% 
AABB, teatros, antiga cadeia, ponte 1 0,2% 
A Sede da Banda Phoenix 1 0,2% 
A salvaguarda de bens materiais pode ir além do centro histórico; 
Revitalização da Praça Central 

1 0,2% 

A Praça em frente a Igreja do Bonfim, o Museu da Família Pompeo e 
Curado, entre outros que não me recordo. 

1 0,2% 

A lei existe, somente não há interpretação coerente do IPHAN sobre o 
que pode ou não ser alterado. 

1 0,2% 

A cidade deveria proibir qualquer tipo de Construção de 
multipropriedade. Isso sim destruirá Pirenópolis 

1 0,2% 

A casa original pirenopolina; as ruínas do garimpo do século XVII; As 
Calçadas no Morro Grande; A trilha do ouro no Bonsucesso; A Capela 
Santa Bárbara; o Rio das Almas; a Serra dos Pireneus e o Morro do Frota; 
Lagolândia 

1 0,2% 

Total 662 100,0% 
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Tabela 24: Quais manifestações culturais deveriam ser protegidas por lei (registro)? 

Manifestações Culturais Respondentes % 

Cavalhadas 78 12,2% 
Festa do Divino 64 10,0% 
Não sei 33 5,2% 
Todas 30 4,7% 
Artesanato local 24 3,8% 
Festas 18 2,8% 
Cavalhadas e Festa do Divino 18 2,8% 
Culinária 13 2,0% 
Festa da Capela 8 1,3% 
Nenhuma 6 0,9% 
Lugares 6 0,9% 
Literatura 5 0,8% 
Folias 5 0,8% 
Festas religiosas 5 0,8% 
Festa do Morro 4 0,6% 
Música 3 0,5% 
Flipiri 3 0,5% 
Festa do Doce 3 0,5% 
Festa do Divino e Folia 3 0,5% 
Feira de Artesanato 3 0,5% 
Cavalhadas e Pastorinhas 3 0,5% 
Teatro 2 0,3% 
Praça do Coreto 2 0,3% 
Pastorinhas 2 0,3% 
Obras de arte do Percio Forzanio 2 0,3% 
Morro 2 0,3% 
Mascarados 2 0,3% 
Folia do divino urbana e rural 2 0,3% 
Festas, danças, teatro, culinária 2 0,3% 
Festa local 2 0,3% 
Festa do Divino e Semana Santa 2 0,3% 
Festa do Divino e Festa do Morro 2 0,3% 
Festa de Santo Antônio 2 0,3% 
COEPI Comunidade Educacional de Pirenópolis 2 0,3% 
Canto da Primavera 2 0,3% 
Banda PHOENIX 2 0,3% 
Banda de Couro 2 0,3% 
Artesanato e culinária 2 0,3% 
Artes 2 0,3% 
Vila dos Mouros na rua do rosário, Rua Direita, e a rua das lojinhas 1 0,2% 
Uso das imagens do Divino e dos mascarados. 1 0,2% 
Tudo que se refere a Pirenópolis deve ser protegido e preservado. 1 0,2% 
Tudo que é voltado para cultura local citado acima 1 0,2% 
Tudo mas se adorações 1 0,2% 
Tudo a Festa do Divino; A Banda Phoenix; As procissões da Semana Santa; A Santa 
Dica 

1 0,2% 
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Tradição familiar do empadão de fim de ano 1 0,2% 
Trabalho com barro, máscara de papel marchê, tecelagem. Povoado de Lagolândia, 
Banda Phoenix. 

1 0,2% 

Torneio rural morro 1 0,2% 
Todos que fazem parte da tradição Pirenopolina 1 0,2% 
Todos que fazem parte da cultura local 1 0,2% 
Todos os edifício da cidade deveriam manter o padrão arquitetônico, inclusive as 
residências. A malha asfáltica deveria ser completamente de pedra, única que não 
dá buraco. 

1 0,2% 

Todas, inclusive, a título de crítica construtiva as festas tradicionais estão cada vez 
mais perdendo suas essências. 

1 0,2% 

Todas que reflitam de fato a tradição local 1 0,2% 
Todas que possam ter relação com a cidade 1 0,2% 
Todas que nasçam da cultura popular, da diversidade nativa 1 0,2% 
Todas que forem vividas pela comunidade 1 0,2% 
Todas incluindo dos distritos de Pirenópolis 1 0,2% 
Todas festividades religiosas 1 0,2% 
Todas expressões artísticas 1 0,2% 
Todas com mais de 50 anos que são apresentadas na cidade 1 0,2% 
Todas as tradicionais 1 0,2% 
Todas as manifestações culturais deveriam ser protegidas. 1 0,2% 
Todas as manifestações artísticas do município 1 0,2% 
Todas as já existentes. 1 0,2% 
Todas as festas tradicionais, festa do morro, Cavalhadas, pouso de folia, 
pastorinhas, festa dos municípios 

1 0,2% 

Todas as festas tradicionais 1 0,2% 
Todas as festas da cidade 1 0,2% 
Todas as expressões culturais relacionadas Festa do Divino , nossas comidas 
tradicionais e rurais, músicas, danças, estórias e causos, poesias. Não saberia citar 
todos os nomes. Os caminhos antigos, trilhas de trabalhadores. 

1 0,2% 

Todas (Divino, Morro, Capela e demais povoados) 1 0,2% 
Todas ,pois fazem parte da nossa cultura. 1 0,2% 
Toda cultura do município devem ser preservadas! 1 0,2% 
Tenho pouco conhecimento 1 0,2% 
Tecelagem ,cerâmica, feira livre, feira de artesanato lugar mais adequado,, 1 0,2% 
Serra dos Pireneus 1 0,2% 
Semana Gastronômica/festival de cinema/ 1 0,2% 
Rua do Lazer/ Festa do Divino/ procissões/ Máscaras e flores de papel/piretur 1 0,2% 
Rua do Lazer 1 0,2% 
Romaria em Louvor a Santíssima Trindade ( Festa do Morro) 1 0,2% 
Romaria em louvor a santíssima trindade 1 0,2% 
Rio das Almas, morro do frota, morro dos Pireneus, festas religiosas 1 0,2% 
Rio das Almas 1 0,2% 
Réveillon, Carnaval 1 0,2% 
Representações teatrais de rua. 1 0,2% 
Quermesses 1 0,2% 
Procissões religiosas da Semana Santa. 1 0,2% 
Prata e artesanato local, artesanato na palha do milho, 1 0,2% 
Praça centro histórico, festas religiosas e o artesanato local.... 1 0,2% 
Praça Central, Casa Paroquial. 1 0,2% 



 

  

 

80 
 

Instituto de Desenvolvimento Tecnológico do Centro-Oeste  

Praça Central 1 0,2% 
Pouso de Folia 1 0,2% 
Piribier 1 0,2% 
PIRETUR, MUSEU DAS Cavalhadas , MUSEU SACRO 1 0,2% 
Piretur 1 0,2% 
Pastorinhas, empadão goiano e as músicas de composição local 1 0,2% 
Pastorinhas, Cavalhadas, canto da primavera e a feira literária do livro. 1 0,2% 
Pastorinhas , Cavalhadas, reinados , procissões , empadões… 1 0,2% 
Pastorinha, Cavalhadas , congado , banda de música , alvorada história das famílias 
Pirenopolinos por Jarbas Jayme , Festa do Divino, 

1 0,2% 

Parques naturais 1 0,2% 
Nossos maiores patrimônios as igrejas históricas da cidade. 1 0,2% 
Nenhuma. Arte e Cultura domínio público 1 0,2% 
Nenhuma acho uma lei absurda 1 0,2% 
Nenhuma ( uma fiscalização já seria suficiente ) 1 0,2% 
Não tenho opções 1 0,2% 
Não sei citar. Mas a questão dos fogos nas madrugadas deveriam ser revistos 1 0,2% 
Não sei as que já são tombadas 1 0,2% 
Não conheço as que já são protegidas.... 1 0,2% 
Músicas e partituras criadas em Pirenópolis assim como todas as peças teatrais. 1 0,2% 
Musicais 1 0,2% 
Música Encanto de Pirenópolis 1 0,2% 
Museu Pompeu 1 0,2% 
Museu do Pompeu, Documentos históricos dos cartórios de Pirenópolis. Registros 
das verônicas, as congadas, As pastorinhas o Biscoito de queijo de Pirenópolis e as 
máscaras dos mascarados 

1 0,2% 

Missas 1 0,2% 
Máscaras de papel ( papel ) dos mascarados ! O acervo de partituras que está 
dentro da Casa dos Pompeu e com a Banda Fênix ! A Casa de Seu Ico como 
reverência a esse mestre Sineiro (( quem sabe um Museu como o de Zélia e Jorge 
Amado no Bairro do Rio Vermelho , em Salvador !) 

1 0,2% 

Mascarados, Contra dança , festas tradicionais, 1 0,2% 
Manifestações religiosas, origem de nossa cultura 1 0,2% 
Manifestações religiosas 1 0,2% 
Manifestações das zonas periféricas (como o Alto do Bonfim por exemplo) cultura 
de periferia. 1 0,2% 

Manifestações culturais que acontecem nos povoados 1 0,2% 
Manifestações culturais 1 0,2% 
Lugares e arte 1 0,2% 
Lugares dançar 1 0,2% 
Literatura, Flipiri, cinema ,teatro, etc 1 0,2% 
Joias de prata, Cavalhadas, Festa do Divino 1 0,2% 
Já são protegidos 1 0,2% 
Indiferente 1 0,2% 
Igrejas históricas e prédios antigos 1 0,2% 
Igrejas 1 0,2% 
Igreja Matriz 1 0,2% 
Folias Urbanas e Rurais 1 0,2% 
Folias , Cavalhadas , festas católicas 1 0,2% 
Folia do Divino, e festa do doce de Lagolândia 1 0,2% 
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Flipiri, feirinha de artesanato no Coreto. 1 0,2% 
Flipiri, Cavalhadas, Canto da Primavera, Festival da Cerveja 1 0,2% 
Flipiri e Canto da Primavera 1 0,2% 
Festivais, como canto da primavera, que vem decaindo de nível com o passar dos 
anos. Flipiri, Piribier, dentre outros. Além, é claro, dos artistas e artesãos locais 

1 0,2% 

Festas, artesanato, culinária 1 0,2% 
Festas tradicionais como as Cavalhadas 1 0,2% 
Festas tradicionais 1 0,2% 
Festas religiosas, eventos musicais (canto da Primavera e festivais), flipiri, teatro e 
cinema 

1 0,2% 

Festas religiosas : dos Pireneus, da Capela, Bom Jesus , da Lagolândia, etc . 1 0,2% 
Festas populares 1 0,2% 
festas genuinamente folclóricas ,gastronomia original, literatura de pessoas que 
contam fatos reais de nossa história sem invencionices, lugares popularmente 
conhecidos e frequentados desde sempre por pirenopolinos, como as margens do 
rio,as ruas antigas os portais dos casarios, lugares que nos remetem ao passado, 
etc 

1 0,2% 

Festas folclóricas da cidade 1 0,2% 
Festas e celebrações 1 0,2% 
Festas do Divino, do morro, manifestações da Semana Santa, as pastorinhas, artes 
dos artistas locais, 1 0,2% 

Festas de cunho religioso; músicas de compositores locais ou composta em 
homenagem à cidade; assim como os escritores locais ou que se dedicam a 
escrever sobre a cidade e seus cidadãos; no quesito culinária todos os sabedores de 
receitas que utilizam ingredientes locais (cerrado). 

1 0,2% 

Festas culturais, proteção ao meio ambiente 1 0,2% 
Festas culturais dos povoados, como a festa do doce de Lagolândia e a Festa da 
Capela 

1 0,2% 

Festas culturais da cidade 1 0,2% 
Festas artesanato culinária música e artes em geral no rio 1 0,2% 
Festas , culinária , lugares 1 0,2% 
Festa religiosa do Divino Espírito Santo 1 0,2% 
Festa Nossa Senhora do Rosário, Festa de São Sebastião, Festa do Morro (Divino Pai 
Eterno) 

1 0,2% 

Festa lugares 1 0,2% 
Festa imaculada coração de Maria junho são judas Tadeu e outubro 1 0,2% 
Festa igreja matriz 1 0,2% 
Festa em Louvor a Santíssima Trindade. 1 0,2% 
Festa dos carros de boi de caxambu 1 0,2% 
Festa do Morro, festa da capela 1 0,2% 
Festa do Morro em louvor a Santíssima Trindade 1 0,2% 
Festa do Doce, festa da Capela 1 0,2% 
Festa do Doce, artesanato local 1 0,2% 
Festa do Doce de Lagolândia 1 0,2% 
Festa do Divino/ feiras casa de doces 1 0,2% 
Festa do divino. Cavalhadas e demais 1 0,2% 
Festa do Divino, Banda de música e Couro, Pastorinhas 1 0,2% 
Festa do Divino, Semana Santa, As Pastorinhas, ou seja, nossas tradições, devem 
ser respeitadas e mantidas. Só assim a integridade da história do cidadão 
pirenopolina será preservada. 

1 0,2% 

Festa do Divino, Semana Santa 1 0,2% 
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Festa do Divino, pastorinhas 1 0,2% 
Festa do Divino, festa da capela, semana santa... 1 0,2% 
Festa do Divino, Feira Literária, concurso de música sertaneja anual, concurso de 
ruas mais bem cuidadas de cada bairro em termos de calçadas, arborização e 
manutenção de calçadas, com artistas convidados para um júri. 

1 0,2% 

Festa do Divino, congadas, 1 0,2% 
Festa do Divino, Cavalhadas, festas religiosas, gastronômicas, e folclóricas dos 
povoados, banda Fênix, APL, Pastorinhas, 

1 0,2% 

Festa do Divino, Canto da Primavera, Festivais gastronômicos.. 1 0,2% 
Festa do Divino, artesão 1 0,2% 
Festa do Divino, a dança das pastorinhas. 1 0,2% 
Festa do Divino já foi integralmente registrada como Patrimônio Cultural Brasileiro 1 0,2% 
Festa do Divino Espírito Santo, Flores e artesanatos com os tecidos de Chita e 
Chitão, Empadão Goiano,... 

1 0,2% 

Festa do Divino e todas manifestações culturais. 1 0,2% 
Festa do Divino e Semana Santa e natal. 1 0,2% 
Festa do Divino e outras. 1 0,2% 
Festa do Divino e nossa cultura e história 1 0,2% 
Festa do Divino e Folia de Reis, catira e qualquer outra manifestação cultural que 
necessita de restauração material e imaterial 

1 0,2% 

Festa do Divino e Festa do Morro, todas tradicionais.. 1 0,2% 
Festa do Divino e a feirinha do Coreto. 1 0,2% 
Festa do Divino celebrações religiosas. 1 0,2% 
Festa do Divino (Cavalhadas) e canto da primavera 1 0,2% 
Festa do Divino ; festivais de literatura 1 0,2% 
Festa do Caxambu 1 0,2% 
Festa de Santana 1 0,2% 
Festa das Cavalhadas, teatros, pastorinhas 1 0,2% 
Festa das Cavalhadas, Folia de Reis, Pastorinhas. Dar mais importância a Rua Direita 
a primeira e mais importante da cidade. 1 0,2% 

Festa da Folia de Reis 1 0,2% 
Festa 1 0,2% 
Feirinha orgânica para moradores dos municípios de Pirenópolis. 1 0,2% 
Feiras de artesanato e feira de orgânicos. 1 0,2% 
Feira Literária de Pirenópolis 1 0,2% 
Feira de Lagolândia 1 0,2% 
Feira de Artesanato e Cavalhadas 1 0,2% 
Feira das artes 1 0,2% 
Falta o registro e tombamento de dezenas de sítios arqueológicos históricos (lavras 
auríferas nas margens dos córregos e rios + ruínas Lavras do Abade + ruínas capela 
Santa Bárbara) e pré-históricos existentes no município. Quanto as manifestações 
culturais, mais do que registro faltam incentivos e oportunidades. 

1 0,2% 

Fabricação de queijos artesanais 1 0,2% 
Escritores pirenopolinos 1 0,2% 
Empadão pirenopolino 1 0,2% 
Empadão Goiano, Festa do Divino, Doce Verônicas, 1 0,2% 
Empadão goiano, banda phenix, 1 0,2% 
Empadão 1 0,2% 
Efetivar de fato a LEI 885/2019 1 0,2% 
Dona Sebastiana 1 0,2% 
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Deveria restaurar a orla no Rio das Almas perto da ponte pênsil museus o teatro 1 0,2% 
Desfile de carros de boi de São Sebastião 1 0,2% 
Dança 1 0,2% 
Cultura local 1 0,2% 
Cultura 1 0,2% 
Culinária e suas influências gastronômica 1 0,2% 
Culinária e Cavalhadas 1 0,2% 
Creio que já é 1 0,2% 
Congada, congo, banda de couro, pastelim 1 0,2% 
Congada, Cavalhadas, Festa do Divina, Festa dos Povoados, Canto da Primavera, 
Banda Fênix, Carnaval de Marchinhas 

1 0,2% 

Congada e demais aspectos culturais afrodescendentes 1 0,2% 
Congada , Festa do Divino, as pastorinhas, dança da fita 1 0,2% 
Confecção das roupas folclóricas, verônicas, músicas de compositores da cidade, 
como Dona Ita 

1 0,2% 

Como está, deve ficar, proteção Festa do Divino 1 0,2% 
Cine Pireneus, Banda Fênix, Centro de Artes Ita e Alaor, Oficinas de Prata 1 0,2% 
Centro Histórico 1 0,2% 
Centro de artesanato que foi fechado e restauro de casarões históricos (ex: em 
frente à sorveteria ao lado da cruz). 

1 0,2% 

Celebrações, festas, lugares 1 0,2% 
Celebrações, artesanato, literatura, música. 1 0,2% 
Celebrações religiosas 1 0,2% 
Celebrações religiosa das festas culturais, pontos de visitação como o do morro do 
frota. 

1 0,2% 

Celebrações e festas 1 0,2% 
Celebrações da Semana Santa, Flipiri 1 0,2% 
Cavalhódromo 1 0,2% 
Cavalhadas. Canto da primavera. 1 0,2% 
Cavalhadas, pousos, canto da primavera 1 0,2% 
Cavalhadas, Piribier, festivais de inverno etc 1 0,2% 
Cavalhadas, peça teatral As Pastorinhas, terço dos cavaleiros, Canto da Primavera, 1 0,2% 
Cavalhadas, pastorinhas, os artesãos locais 1 0,2% 
Cavalhadas, o reconhecimento de seu Ico, serras… 1 0,2% 
Cavalhadas, mascarados, pastorinhas 1 0,2% 
Cavalhadas, Folias, Semana santa, Comidas típicas como empadão, a gueroba, as 
verônicas, entre outras 

1 0,2% 

Cavalhadas, Festa do Morro 1 0,2% 
Cavalhadas, Festa do Divino, Festival da Primavera, Flipiri... 1 0,2% 
Cavalhadas, Festa do Divino e Folias 1 0,2% 
Cavalhadas, Festa do Divino e Festa do Morro. 1 0,2% 
Cavalhadas, Festa do Divino e Festa do Morro e Festa da Capela 1 0,2% 
Cavalhadas, Empadão, As festas de romaria dos povoados (todas) 1 0,2% 
Cavalhadas, Doceiras 1 0,2% 
Cavalhadas, congadas, artesanato e culinária 1 0,2% 
Cavalhadas, centro de artesanato. 1 0,2% 
Cavalhadas, CAVALHADINHA, FESTA DO DIVINO, NATAL 1 0,2% 
Cavalhadas, Canto da Primavera, Festival Literário, Folia de Reis 1 0,2% 
Cavalhadas, canto da primavera, festas religiosas, carnaval 1 0,2% 
Cavalhadas, Beira Rio das Almas 1 0,2% 
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Cavalhadas Mirim da Vila Matutina que foi a primeira cavalhadinha a existir. 1 0,2% 
Cavalhadas Flipiri Festival de gastronomia festival de cinema canto da primavera… 1 0,2% 
Cavalhadas e os Pousos 1 0,2% 
Cavalhadas e Festa do Divino, Procissões Semana Santa, Ruas do centro histórico 1 0,2% 
Cavalhadas e Festa do Divino, literatura, artes . 1 0,2% 
Cavalhadas e Festa do Divino, festas regionais como capela e outras. 1 0,2% 
Cavalhadas e Festa do Divino, Banda Phoenix, Teatro, Cinema 1 0,2% 
Cavalhadas e Festa do Divino, banda Phoenix ,Festa do Morro, banda Phoenix, 1 0,2% 
Cavalhadas e Festa do Divino, a arte em cerâmica de Safia, e outros grandes artistas 
da cidade, Flipiri, catira, lugares como a Beira Rio, Praça da Matriz requalificada, 
feiras de artesanato do correto e feiras de alimentos, empadão goiano e pamonha, 
quintais dos camarões, festas religiosas dos povoados, COEP e artesanato em joias 
de prata do município.  

1 0,2% 

Cavalhadas e Festa do Divino já são, Festa do Morro, Festa da Capela, Máscaras dos 
mascarados (boi, macaco, onça, gente, capeta, catulé...), parte religiosa da Festa do 
Divino e Semana Santa pai eterno de Lagolândia, folia de São João de Lagolândia, 
festa do carro de boi de caxambu e Radiolândia, festa e cavalgada do Malhador, 
Folia de Reis (todas do município), festejos de nossa senhora do Rosário, festa do 
Senhor do Bonfim, queima do judas. 

1 0,2% 

Cavalhadas e Festa do Divino (entendo que já são tombadas como Patrimônio 
Imaterial), o personagem Mascarado, Catira, Empadão Goiano (modo tradicional de 
fazer), Festa do Doce de Lagolândia, Casa de Santa Dica e toda a sua história. 

1 0,2% 

Cavalhadas e feira cultural 1 0,2% 
Cavalhadas e Cavalhódromo 1 0,2% 
Cavalhadas e canto da primavera 1 0,2% 
Cavalhadas ( MAS SEM FOGOS DE ARTIFÍCIO) 1 0,2% 
Cavalhadas , Festa do Morro, festa da capela , pastorinhas , canto da primavera , 
piriBier , flipiri , festival gastronômico 

1 0,2% 

Cavalgadas 1 0,2% 
Cavalgada, Cavalhadas, Festa do Morro. São festas que trazem turistas. 1 0,2% 
Catira, congada 1 0,2% 
Catira 1 0,2% 
Carnaval cultural 1 0,2% 
Canto da primavera, piribier ,Flipiri, festival gastronômico, festa do Divino, Festa do 
Morro 1 0,2% 

Canto da Primavera, Flipiri 1 0,2% 
Campo das Cavalhadas, Praça do Quiosque, que expõe artesanatos nos finais de 
semana e feriados. Todas as praças. COEPI. Prédio próximo à Praça da Cruz, 
abandonado, onde funcionava como escola de música. Terreno ainda arborizado, 
na subida da Pratinha para o Bonfim, que está sendo desmatado, sorrateiramente. 
E uma mina desse terreno, que está morrendo sob as pedrinhas da rua - isolar e 
preservar, pode se tornar um bebedouro público. Rua do Lazer. Margens do Rio das 
Almas. 

1 0,2% 

Caminhada do morro dos Pireneus 1 0,2% 
Biscoito de queijo 1 0,2% 
Asilo São Vicente 1 0,2% 
As tradicionais que já são realizadas 1 0,2% 
As já existentes. 1 0,2% 
Artesão celebração festas culinária 1 0,2% 
Artesanatos tradicionais pirenopolinos 1 0,2% 
artesanatos , restaurantes que o carro chefe seja comidas regional 1 0,2% 
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Artesanato, culinária, festas 1 0,2% 
Artesanato em prata 1 0,2% 
Artesanato em cerâmica. 1 0,2% 
Artesanato em barro; palha; tear; e as máscaras em papel. Cachoeira 1 0,2% 
Artesanato culinária lugares Rio das Almas 1 0,2% 
Artes, culinária, música e literatura 1 0,2% 
Artes, culinária, música 1 0,2% 
Artes, artesanato, festas, culinária, 1 0,2% 
Artes, artesanato, celebrações, literatura e lugares 1 0,2% 
Artes, artesanato, celebrações, festas, dança, culinária, literatura, música, lugares. 1 0,2% 
Artes locais. aliás, antes disso numa cidade do porte e projeção de Pirenópolis não 
haver incentivo municipal como editais para artistas locais é grave demais. 

1 0,2% 

Artes e artesanato 1 0,2% 
Arte, artesanato , literatura, música, culinária 1 0,2% 
Arte em tear 1 0,2% 
Arquivo Histórico Municipal, Cavalhadas, culinária, música, literatura, 1 0,2% 
Aniversário da Banda Phoenix 1 0,2% 

Total 663 100,0% 

 

 

Tabela 25: Área que deveria ser protegida na forma de unidade de conservação ou parque.  

Área a ser Protegida Respondentes % 

Rio das Almas 59 9,6% 
Margem do Rio das Almas 42 6,8% 
Cachoeiras 34 5,5% 
Não sei 30 4,9% 
Morro do Frota 28 4,5% 
Parque dos Pireneus 17 2,8% 
Todas 15 2,4% 
Morro dos Pireneus 13 2,1% 
Margem dos rios 12 1,9% 
Rio do Peixe 10 1,6% 
Margem do rio 10 1,6% 
Rios 8 1,3% 
Pireneus 7 1,1% 
Morro 6 1,0% 
Serra dos Pireneus 5 0,8% 
Nenhuma 5 0,8% 
Não 5 0,8% 
Rio das Almas e Morro do Frota 4 0,6% 
Cachoeira das Andorinhas 4 0,6% 
Todas as cachoeiras 3 0,5% 
Serra de Jaranápolis 3 0,5% 
Rio das Almas e Parque dos Pireneus 3 0,5% 
Rio das Almas e Cachoeiras 3 0,5% 
Parque Linear do Rio das Almas 3 0,5% 
Morro dos Pireneus e morro do frota 3 0,5% 
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Centro Histórico 3 0,5% 
Rios do Município de Pirenópolis 2 0,3% 
Rio Padre Souza 2 0,3% 
Rio das Almas no perímetro urbano 2 0,3% 
Poção da ponte 2 0,3% 
Nascentes 2 0,3% 
Morros 2 0,3% 
Morro dos Pireneus e Cachoeiras 2 0,3% 
Morro do Frota e Parque dos Pireneus 2 0,3% 
Margem do Rio das Almas no perímetro urbano 2 0,3% 
Lages da Vila Matutina 2 0,3% 
Cidade de Pedra 2 0,3% 
Cachoeiras, margem de rio, ruas históricas, praças 2 0,3% 
APA dos Pireneus 2 0,3% 
Três picos e Sonrisal 1 0,2% 
Todos tem sua importância, porém, os morros não devem ter áreas construídas 1 0,2% 
Todos por conter belezas naturais findáveis caso não sejam exploradas com sabedoria e 
parcimônia. 1 0,2% 

Todos os morros que estão próximos da cidade não deve ser desmatado. 1 0,2% 
Todos os córregos e riachos 1 0,2% 
Todos morros, cachoeiras. Rio das Almas. 1 0,2% 
Todos estes e estrada de acesso. 1 0,2% 
Todos deveria ser protegido. 1 0,2% 
Todos devem ser conservados, Rio das Almas, morro dos Pireneus etc 1 0,2% 
Todo meio ambiente 1 0,2% 
Todas próximas as cachoeiras, serras, matas 1 0,2% 
Todas em APA e perto de nascentes. Controle do crescimento urbano desordenado, 
principalmente nas zonas rurais. 

1 0,2% 

Todas cachoeiras e rio 1 0,2% 
Todas cachoeiras catalogadas, margem do rio desde seu nascedouro.. 1 0,2% 
Todas as nascentes, como vcs não estão fazendo. E O Parque dos Pireneus 1 0,2% 
Todas as nascentes de água e cachoeiras como reserva natural do município. 1 0,2% 
Todas as minas d'água, urbanas e rurais 1 0,2% 
Todas as cachoeiras, todo inscrevi hidrográfico, todas as matas ciliares, todas matas ainda 
virgens, o vale dourado, e a região de mata próximo ao frota e vagafogo. 

1 0,2% 

Todas as cachoeiras, Morro do Frota e o Morro dos Pireneus, todas as margens onde o Rio 
das Almas passa, e todos os parques Também, principalmente aquela em frente o 
bombeiro. 

1 0,2% 

Todas as cachoeiras, margem de rios. 1 0,2% 
Todas as cachoeiras e rios ao redor 1 0,2% 
Todas as cachoeiras e nascentes 1 0,2% 
Todas as cachoeiras e margens de rios e córregos 1 0,2% 
Todas as cachoeiras e leito do Rio das Almas 1 0,2% 

Todas as cachoeiras da região, toda a extensão do Rio das Almas que atravessa Pirenópolis 1 0,2% 

Todas as áreas de preservação ambiental, como os morros, cachoeiras, rios e nascentes. 1 0,2% 

Todas as áreas de mananciais e Centro Histórico, Parque dos Pireneus 1 0,2% 
Toda região a começar nas pedreiras até o Morro dos Pireneus, toda nossa região cabeceira 
da cidade! 1 0,2% 

Toda extensão dos rios e córregos 1 0,2% 
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Toda área verde de Pirenópolis deve ser protegida 1 0,2% 
Toda área sentido morro do Frota e sentido parque dos Pireneus, bem como demais áreas 
rurais como os distritos 

1 0,2% 

Toda área do rio 1 0,2% 
Toda a zona que margeia o Rio das Almas, é um lugar lindo, mas infelizmente depredado e 
marginalizado em sua maioria, sendo perigoso passar por ali 1 0,2% 

Toda a região de nascentes deveria ser protegida. Existem nascentes em vários pontos de 
Pirenópolis e construções podem danificar para sempre esse patrimônio e bem comum da 
população 

1 0,2% 

Toda a área rural aos arredores, pois aumentaria a demanda da área urbana elevando os 
preços dos imóveis. Quando se abre novos loteamentos ou grandes hospedarias a tendência 
é diminuir os preços e torna o atendimento de serviços mais precário. Pirenópolis possui um 
potencial estratosférico imobiliário, digno de pareio como Campos do Jordão, gramado, 
Trancoso entre outros. Sou construtor de Brasília, advogado e conheço a lei do município. 
Veda-se projetos de ocupação integral de solo, exige-se compensação ambiental em forma 
de projetos com execução. Acredito que a cidade carece de um centro de convenções e/ou 
um anfiteatro para realizações de eventos. 

1 0,2% 

Teatro, cinema, igrejas 1 0,2% 
Sugiro que Pirenópolis seja protegido como um todo de qualquer empreendimento 
imobiliário de grande porte, como os que já se encontram em construção 

1 0,2% 

Serra Santo Antônio 1 0,2% 
Serra dos Pireneus, Cachoeiras Meia Lua, Usina e Andorinha 1 0,2% 
Serra dos Pireneus e o Leito do Rio das Almas 1 0,2% 
Serra do Misael, Rio Padre Souza 1 0,2% 
Rua do Lazer 1 0,2% 
Rua Aurora 1 0,2% 
Rios, cachoeiras e morros 1 0,2% 
Rios, cachoeiras e minas d'água 1 0,2% 
Rios e Nascentes da Região 1 0,2% 
Rios e margens, morros, cachoeiras, nascentes, sítios naturais sagrados 1 0,2% 
Rios e margens, a serra, os morros.... 1 0,2% 
Rios e cachoeiras, animais e natureza 1 0,2% 
Rios de Pirenópolis 1 0,2% 
Rio Lages localizado na vila Matutina 1 0,2% 
Rio dos Pireneus 1 0,2% 
Rio do Peixe, Morro da antena 1 0,2% 
Rio do Peixe, especialmente a praia do poção, na Lagolândia 1 0,2% 
Rio das Almas, Serra dos Pireneus, cachoeira da Santa, Morto do Macaco, cachoeira do 
Sonrisal 

1 0,2% 

Rio das Almas, serra do Juá 1 0,2% 
Rio das Almas, Parque Estadual Serra dos Pireneus, Cachoeira dos Dragões… 1 0,2% 
Rio das Almas, morro santa Bárbara . 1 0,2% 
Rio das Almas, Cidade das Pedras (é protegida e não é, ao mesmo tempo...), TODAS as 
CACHOEIRAS. Morro de Santa Bárbara. Terreno da subida da Pratinha para o Bonfim: 
manter a mata. 

1 0,2% 

Rio das Almas, APA dos Pireneus, projeto Beira Rio, Morro do Frota , todas as Cachoeiras 1 0,2% 

Rio das Almas no perímetro urbano e onde tiver nascente 1 0,2% 
Rio das Almas no centro da cidade para que tirem os esgotos que são jogados nele 1 0,2% 
Rio das Almas no centro 1 0,2% 
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Rio das Almas inteira, parte Morro dos Pireneus 1 0,2% 
Rio das Almas em toda sua extensão 1 0,2% 
Rio das Almas em toda a sua extensão dentro do território Municipal. 1 0,2% 
Rio das Almas em sua totalidade no município , córrego pratinha , córrego Lava pés Morro 
do macaco, Morro do Frota , Rio do Peixe, 

1 0,2% 

Rio das Almas e todos os ribeirões e córregos que há compõe 1 0,2% 
Rio das Almas e todas as nascentes serem reflorestadas 1 0,2% 
Rio das Almas e suas beiras, Morro dos Pireneus, cachoeiras, cerrado original 1 0,2% 
Rio das Almas e sua extensão.... com poluições e etc... 1 0,2% 
Rio das Almas e seu entorno desde a nascente. Dentro da cidade a beira rio e passagem 
funda. 

1 0,2% 

Rio das Almas e seu entorno (Eureka! Respondi sem olhar a questão seguinte) 1 0,2% 
Rio das Almas e adjacências 1 0,2% 
Rio das Almas como 1° Parque municipal Urbano e Morro do Frota 1 0,2% 
Rio das Almas ao longo do seu percurso dentro da cidade. 1 0,2% 
Rio das Almas ( não ter esgoto) 1 0,2% 
Rio Conceição,( contendas) município de Lagolândia. 1 0,2% 
Reserva legal do rio das almas e da pratinha. Rio do Peixe, matas aonde existentes próximo 
ao st. meio ponte, Carmo e vila matutina 

1 0,2% 

Regiões rurais afastadas 1 0,2% 
Ramalhuda, beira do rio 1 0,2% 
Proteção da fauna, proibir caça e pesca predatória 1 0,2% 
Preservar rios e cachoeiras 1 0,2% 
Praças 1 0,2% 
Praça Central, Ponte de Madeira, Portal da Cidade. 1 0,2% 
Povoados 1 0,2% 
Pirenópolis 1 0,2% 
Pico dos Pireneus 1 0,2% 
Pelo contrário acho que deveria ter Apps e APPs somente na área hídrica 1 0,2% 
Pelo contrário acho que deveria deixar a cidade crescer 1 0,2% 
Pedreiras. No futuro serão um grande problema 1 0,2% 
Parques lineares ao longo dos córregos que atravessam a área urbana… 1 0,2% 
Parques 1 0,2% 
Parque urbano onde tem as pontes pênsil e Rio das Almas 1 0,2% 
Parque Municipal no trecho urbano do Rio das Almas 1 0,2% 
Parque Linear do Rio das Almas; Os morros circundantes à cidade; O Serra do Frota e Morro 
do Pedro; A Serra dos Pireneus; Os morros Grande, Santa Bárbara, Mato do Sobrado e o 
Matutina; 

1 0,2% 

Parque dos Pireneus, Rio das Almas ,córrego lava pés muito famoso e descuidado 
principalmente na vila matutina! 

1 0,2% 

Parque dos Pireneus, Morro Santa Bárbara, Morro do Frota, Cidade de Pedras, margens do 
Rio das Almas 1 0,2% 

Parque dos Pireneus, Morro do Frota, Rio das Almas 1 0,2% 
Parque dos Pireneus, frota, região das araras. 1 0,2% 
Parque dos Pireneus e vias de acesso 1 0,2% 
Parque dos Pireneus e seus arredores 1 0,2% 
Parque dos Pireneus e Cachoeiras 1 0,2% 
Os rios e nascentes. Todos. 1 0,2% 
Os parques lineares previsto do atual Plano Diretor + Morro do Frota + Morro Santa Bárbara 
+ Morro do Pedro 1 0,2% 

Os mirantes precisam ser protegidos 1 0,2% 
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Os já existentes 1 0,2% 
Os atrativos do GeoParque dos Pireneus 1 0,2% 
O poção da ponte. 1 0,2% 
O Pireneus já entra na área de conservação. 1 0,2% 
Nosso rio, nossos morros, cachoeiras e app. 1 0,2% 
nosso cerrado está sendo engolido por novas construções de casas e condomínios, em 
especial na região dos Pireneus 

1 0,2% 

Nenhum pois já temos o parque Nacional dos Pireneus 1 0,2% 
Natureza próxima aos rios 1 0,2% 
Nascentes na pratinha 1 0,2% 
Nascentes em geral 1 0,2% 
Nascentes e Margem dos rios que cortam o município 1 0,2% 
Nascentes e margem de rio. 1 0,2% 
Nascentes dos rios e os afluentes maiores. 1 0,2% 
Nascentes dentro da cidade 1 0,2% 
Nascente jardim vila boa 1 0,2% 
Nascente e Margem dos rios. 1 0,2% 
Não, todas já tem propriedade própria ! 1 0,2% 
Não se seguissem as regras a cidade tinha um crescimento melhor 1 0,2% 
Não deveria ter pessoas monitorando mas aberto ao público 1 0,2% 
Não cada um cuida do seu 1 0,2% 
Morros que circundam a cidade e no município 1 0,2% 
Morros e margem de rios 1 0,2% 
Morros do Luciano Peixoto 1 0,2% 
Morro Santa Bárbara, Morro do Frota e a passagem funda. 1 0,2% 
Morro Santa Bárbara 1 0,2% 
Morro e Parque dos Pireneus, todas as cachoeiras, Ramalhuda, Lages. 1 0,2% 
Morro dos Pireneus, santa Bárbara, cabeludo e do frota. 1 0,2% 

Morro dos Pireneus, Rio das Almas, cachoeiras particulares, córrego do limbo e outros 1 0,2% 

Morro dos Pireneus, Morro do Frota, Rio das Almas 1 0,2% 
Morro dos Pireneus, Margem do Rio das Almas, cachoeiras 1 0,2% 
Morro dos Pireneus, cidade de pedra, Rio das Almas (preservado e limpo), museu 1 0,2% 
Morro dos Pireneus é um patrimônio pirenopolino 1 0,2% 
Morro dos Pireneus e Morro do Frota, Sonrisal, Rio das Almas, e todo o cerrado 40km em 
torno de Pirenópolis e proibir plantação de soja!! 

1 0,2% 

Morro dos Pireneus e Morro do Frota, Rio das Almas 1 0,2% 
Morro dos Pireneus e Morro do Frota, margem Rio das Almas, cachoeiras 1 0,2% 
Morro dos Pireneus e Morro do Frota , margens do dia das almas, 1 0,2% 
Morro do Pedro 1 0,2% 
Morro do Frota. O Rio das Almas em toda sua extensão, Parque dos Pireneus, córrego da 
prata, córrego lava pés. 1 0,2% 

Morro do Frota, Rio das Almas. 1 0,2% 
Morro do Frota, Rio das Almas, e outros. Precisamos preservar o meio ambiente em nosso 
município, protegendo nossas nascentes. 

1 0,2% 

Morro do Frota, Rio das Almas e reserva vagafogo 1 0,2% 
Morro do Frota, Pireneus e santa Bárbara. 1 0,2% 
Morro do Frota, Pireneus 1 0,2% 
Morro do Frota, Parque dos Pireneus 1 0,2% 
Morro do Frota, cachoeiras em geral, ramalhuda, ponte dos alto do Carmo 1 0,2% 
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Morro do Frota poderia sediar um parque e poderiam ser protegidas como patrimônio 
natural as margens/ mata ciliar do Rio das Almas, assim como as árvores (frutíferas, 
palmeiras) que compõem o cenário do centro histórico de Pirenópolis e seus quintais. 

1 0,2% 

Morro do Frota e Quebra Rabicho. 1 0,2% 
Morro do Frota e Morro do Pedro 1 0,2% 
Morro do Frota e as margens dos rios, principalmente o Rio das Almas. De preferência em 
modelo que inclua uso público constante e educação ambiental aos visitantes, reforçando a 
importância dessas áreas. 

1 0,2% 

Mirante do Ventilado, caminho para o Morro dos Pireneus 1 0,2% 
Matas, rios, fauna e flora 1 0,2% 
Matas da região que estão sendo desmatadas 1 0,2% 
Mata que fica entre a pratinha 1 e 2 1 0,2% 
Mata que existe abaixo da igreja São Judas Tadeu no Carmo deveria ser protegida além das 
margens do Rio das Almas e dos outros rios do município 

1 0,2% 

Mata perto do antigo Hotel Mandala 1 0,2% 
Mata localizada no bairro do Carmo e que margeia o Rio das Almas, conhecida por mata de 
dinora 1 0,2% 

Mata do lado da pratinha 2 e 2 1 0,2% 
Mata do Carmo 1 0,2% 
Margens do Rio Lava Pés, Morro do Frota, Todo Rio das Almas. 1 0,2% 
Margens do Rio das Almas/ Lagolândia/ Morro do Frota 1 0,2% 
Margens do Rio das Almas, principalmente dentro da cidade. Principalmente com relação a 
segurança. Muitos assaltos vêm acontecendo por lá. 

1 0,2% 

Margens do Rio das Almas, Morro do Frota, área dos Pireneus 1 0,2% 
Margens do Rio das Almas e toda nossa paisagem natural 1 0,2% 
Margens do Rio das Almas e Córregos 1 0,2% 
Margem dos rios e suas captações. 1 0,2% 
Margem do rio, proximidades dos morros 1 0,2% 
Margem do rio e a APA dos Pireneus 1 0,2% 
Margem do Rio das Almas, todas cachoeiras, Morro do Frota, e qualquer área de mata do 
cerrado que ainda não foi devastada 

1 0,2% 

Margem do Rio das Almas, todas as cachoeiras do município, Morro do Frota. 1 0,2% 
Margem do Rio das Almas, Parque dos Pireneus 1 0,2% 

Margem do Rio das Almas, Morro do Frota, Santa Bárbara, Parque dos Pireneus, cidade de 
Pedras, sonrisal e locais frágeis. Sobre o parque Urbano do Rio das Almas precisaria saber 
mais detalhes. A princípio sim desde que com controle. Sou contra turismo em massa. 

1 0,2% 

Margem do Rio das Almas, Morro do Frota, Lavapés, cidade de pedra 1 0,2% 
Margem do Rio das Almas, Morro Cabeludo 1 0,2% 

Margem do Rio das Almas, desde que não proíba os moradores de frequenta-lo e se banhar 
nele. precisamos democratizar estes espaços públicos, deixar os acessos mais limpos e sem 
mato, melhor iluminação, lixeiras por perto e fiscalização para poluição, som alto, mau uso 
etc. sobre a pergunta abaixo, gostaria de entender melhor a proposta do Parque Urbano 
Ambiental do Rio das Almas. O que seria? 

1 0,2% 

Margem do Rio das Almas, cachoeiras mais preservadas, Morro do Frota impedindo novas 
construções, áreas verdes entorno da cidade. Estímulo aos proprietários para preservar 
estas áreas sem construções de mais empreendimentos de hospedagem turísticas. . 

1 0,2% 
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Margem do Rio das Almas os córregos que passam pela cidade, mas conservação da área 
verde dentro da cidade. 1 0,2% 

Margem do Rio das Almas no Centro Histórico, Morro do Frota 1 0,2% 
Margem do Rio das Almas no Centro Histórico 1 0,2% 
Margem do Rio das Almas no centro da cidade 1 0,2% 
Margem do Rio das Almas e seus ascendentes 1 0,2% 
Margem do Rio das Almas e outros, deve ser protegida de edificações as suas margens e 
livres ao público. 

1 0,2% 

Margem do Rio das Almas e morro do Pireneus. 1 0,2% 
Margem do Rio das Almas até a nascente 1 0,2% 
Margem do Rio das Almas (perto da ponte), passagem funda , ramalhuda. 1 0,2% 
Margem do rio até as pedreiras 1 0,2% 
Largo do Rio das Almas, Cachoeira Dragões e Rosário 1 0,2% 
Lages 1 0,2% 
Jardim Esmeralda e Taquaral as matas e vegetação fazer. Parque com pista de caminhada 1 0,2% 
Já tentaram isto e ao me parece que não teve o resultado esperado 1 0,2% 
Já existem leis para isso 1 0,2% 
Já é Morro dos Pireneus 1 0,2% 
Indiferente 1 0,2% 
Implantação do Parque linear do Rio das Almas, córregos que cortam a cidade, encostas dos 
morros que circundam a cidade, Cidade de Pedras, 

1 0,2% 

Expansão desenfreada de construções nas áreas de preservação como o Parque dos 
Pireneus, Morro do Frota, e mesmo ás áreas próximas aos rios nos loteamentos Mata Velha, 
Barbosa, Raizama, etc. deveriam ser objeto de preservação mais efetiva. 

1 0,2% 

Estrada pros Pireneus 1 0,2% 
Espaço da Quinta de s. Bárbara, em um parque bem no Centro Histórico, que infelizmente 1 0,2% 
Criação do Parque Municipal Largo Rio das Almas, plano de manejo e conservação da APA 
Pireneus 

1 0,2% 

Córrego Santo Antônio, Rio Santa Rita (Rio das Almas) 1 0,2% 
Córrego do Bonfim 1 0,2% 
Córrego cachiri (Capela do Rio do Peixe) 1 0,2% 
Conservar o Morro do Frota, Pireneus, proteger mais áreas da natureza ao redor toda da 
cidade 

1 0,2% 

Cidade de pedra, área entre a Rua pratinha I e rua pratinha II, Morro do Frota, Morro Santa 
Bárbara, Morro do Alto da Lapa, mata da Dinorá (abaixo da ponte nova - Sérgio Mota) mata 
abaixo da passagem funda, mata no fundo da pousada dos Pireneus, nascentes do Córrego 
pratinha, nascentes do Córrego lava-pés, nascente do Córrego José Leite, Serra do Macaco, 
morro do Pedro, Serra da Matutina, Morro D'ema, Serra do Chibiu, Serra da Angélica, 

1 0,2% 

Cidade de Pedra e Vargem grande e orla do Rio das Almas 1 0,2% 
Centro Histórico margem de rio Morro do Frota morro dos Pireneus 1 0,2% 
Centro Histórico e Rio das Almas. 1 0,2% 
Centro Histórico ampliado 1 0,2% 
Capela do Rio do Peixe 1 0,2% 
Campo das Cavalhadas 1 0,2% 
Calçadas da rua Aurora. São largas e com gramado. Atualmente os bares estão acabando 
com essas calçadas que faz desta rua um dos atrativos da cidade 

1 0,2% 

Cada um que cuide do que e seu . 1 0,2% 
Cachoeiras, rios, os morros etc 1 0,2% 
Cachoeiras, Rio Padre Souza 1 0,2% 
Cachoeiras, Rio das Almas, pontes, ruas. 1 0,2% 
Cachoeiras, parques 1 0,2% 
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Cachoeiras, morros e parques, são a essência de Pirenópolis ) todos) 1 0,2% 
Cachoeiras, Morro dos Pireneus e Morro do Frota 1 0,2% 
Cachoeiras e o Centro Histórico 1 0,2% 
Cachoeiras e nascentes 1 0,2% 
Cachoeiras e a questão de caminhões no Centro Histórico. 1 0,2% 
Cachoeira meia lua, Cachoeira usina velha, Cachoeira do Abade etc 1 0,2% 
Cachoeira e morro 1 0,2% 
Cachoeira do Abade 1 0,2% 
Cachoeira das Araras 1 0,2% 
Cachoeira das Andorinhas, com guarda e acesso ao povo. 1 0,2% 
Cachoeira das Andorinha; cachoeirinha próximo a passagem funda; a mata entre as duas 
pratinhas. 1 0,2% 

Cabeceira do Rio das Almas até o limite do município 1 0,2% 
Beira-rio do Rio das Almas e afluentes 1 0,2% 
Beira rio no centro histórico 1 0,2% 
Beira rio inteirinha ao longo da zona urbana 1 0,2% 
Beira Rio (Rio das Almas). Morro dos Pireneus 1 0,2% 
Beira Rio (Rio das Almas), Cachoeira dos Dragões, Morro dos Pirineus... 1 0,2% 
Beira rio ... Muita sujeira e esgoto da pousada pireneus... Tenho vergonha de levar turistas 
por ali 

1 0,2% 

Beira do rio no centro precisa de um olhar mais atencioso. 1 0,2% 
Beira do Rio das Almas , todos o que se refere a natureza deve ser protegido 1 0,2% 
Bacias hidrográficas 1 0,2% 
Bacia do Rio das Almas à montante de Pirenópolis e ao longo do município. A parcela da 
bacia do rio Corumbá dentro do município. Todas as serras entre Pirenópolis e Carranca, 
pelo menos, que é um patrimônio natural e cênico de valor inestimável! 

1 0,2% 

Áreas naturais 1 0,2% 
Áreas de preservação 1 0,2% 
Área verde onde está sendo construído a Quinta Santa Bárbara. Ele é um excelente parque 
natural urbano. 

1 0,2% 

Área verde no final da avenida sizenando Jaime, deveria ser um parque. 1 0,2% 
Área pública do ,Morro do Frota deveria se tornar parque municipal. 1 0,2% 
Apenas o que já é: Rios e córregos e Morro dos Pireneus 1 0,2% 
APA dos Pireneus, Rio das Almas, Matinha do Taquaral e grande parte das margens da 
estrada que acessa o Parque dos Pireneus, que hoje estão tomadas por gado e construções 
sem prévia autorização 

1 0,2% 

APA do Morro do Frota 1 0,2% 
Acredito que a natureza por si só deveria ser vista e cuidada com outros olhos. É ela que 
traz pessoas para cá como turismo. 

1 0,2% 

Acho sim! As ruas antigas invadidas por carros. 1 0,2% 
Acho que vários, difícil escolher um só. 1 0,2% 
Acho que todas ZPAs deveriam transformar em ZPs 1/4, exigindo distanciamento do topo de 
morro, águas e padronizar o espaço permitido para construção 

1 0,2% 

Acho que Pirenópolis está crescendo de forma desordenada. Tem muito loteamento 
irregular em locais de área de preservação ambiental. Mas os Parque dos Pireneus é um dos 
vários lugares que deve ter uma maior fiscalização. 

1 0,2% 

Abade 1 0,2% 
Total geral 617 100,0% 
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O que você MAIS gosta em Pirenópolis? 
 

  Respostas % 

Tranquilidade 108 12,2% 
Natureza 59 6,7% 
As Pessoas 36 4,1% 
Cachoeiras 35 4,0% 
Belezas Naturais 20 2,3% 
Tudo 19 2,2% 
Qualidade de vida 18 2,0% 
Sossego 13 1,5% 
Centro histórico 13 1,5% 
Cultura 12 1,4% 
Turismo 9 1,0% 
Nada 9 1,0% 
Paisagem 7 0,8% 
Rio das Almas 5 0,6% 
Festas 5 0,6% 
Amizades 5 0,6% 
Tranquilidade do meio de semana 4 0,5% 
Não sei 4 0,5% 
Minha casa 4 0,5% 
Lazer 4 0,5% 
Igreja 4 0,5% 
Festas tradicionais 4 0,5% 
Cidade 4 0,5% 
Tranquilidade, rio e festa local 3 0,3% 
Tranquilidade e segurança 3 0,3% 
Tradições 3 0,3% 
Paisagem urbana 3 0,3% 
Natureza preservada 3 0,3% 
Igreja católica 3 0,3% 
História 3 0,3% 
Festas Religiosas 3 0,3% 
Família 3 0,3% 
Culinária 3 0,3% 
clima 3 0,3% 
Cidade toda 3 0,3% 
Beleza da cidade 3 0,3% 
Arquitetura 3 0,3% 
Tranquilidade, a natureza 2 0,2% 
Tranquilidade e da cultura. 2 0,2% 
Tranquilidade da Cidade 2 0,2% 
Trabalho 2 0,2% 
Ser cidade do interior 2 0,2% 
Rios e cachoeiras 2 0,2% 
Relacionamento social 2 0,2% 
Pirenópolis 2 0,2% 
Paisagens naturais 2 0,2% 
Natureza, tranquilidade 2 0,2% 
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Natureza exuberante 2 0,2% 
Igrejas 2 0,2% 
Gosto de tudo 2 0,2% 
Gastronomia 2 0,2% 
Família, amizades 2 0,2% 
Cidade tranquila 2 0,2% 
Cachoeiras e comidas 2 0,2% 
Cachoeira e pousada 2 0,2% 
Beira do rio 2 0,2% 
Bar e festa local, tranquilidade 2 0,2% 
Atrativos Naturais 2 0,2% 
Aspecto de cidade de interior 2 0,2% 
Amo Pirenópolis 2 0,2% 
Ambiente natural 2 0,2% 
Acessibilidade 2 0,2% 
Zona rural 1 0,1% 
Visual dos prédios históricos e a natureza 1 0,1% 
Vista que temos nos morros. Gostaria de aplicar meu dinheiro em imóveis, porém Apps 
e Zpas não favorecem 

1 0,1% 

Vida urbana de interior aonde todos se conhecem 1 0,1% 
Vida noturna 1 0,1% 
Vida interiorana, sua cultura e sua natureza 1 0,1% 
Vida de interior 1 0,1% 
Vida bucólica noturna que não pode ser interrompida por som automotivo e bagunça. 
Pirenópolis precisa se atentar para não perder sua essência e para não perde espaço 
para a Chapada, que está em crescente Ascensão e descoberta. 

1 0,1% 

Verde e o Patrimônio histórico 1 0,1% 
Variedade de opções de lugares para se visitar 1 0,1% 
Um pouco de sossego que por enquanto temos. 1 0,1% 
Turistas 1 0,1% 

Turismo conservador ( sem ampliação dos flats horizontais e especulação imobiliária ) 1 0,1% 

Tudo, arquitetura, festas religiosas e folclore 1 0,1% 
Tudo ser perto 1 0,1% 
Trilhas de Mountain Bike e Trekking e os demais atrativos 1 0,1% 
Tranquilidade!!! E lazer 1 0,1% 
Tranquilidade, todos se ajudam 1 0,1% 
Tranquilidade, sossego, poder ir a pé aos lugares 1 0,1% 
Tranquilidade, segurança e acolhimento. 1 0,1% 
Tranquilidade, que infelizmente está acabando. 1 0,1% 

Tranquilidade, que ainda é possível quando fora do centro histórico. A presença de vida, 
de forma geral na cidade, como nas árvores nos espaços públicos ou mesmo os pomares 
nos quintais das casas é um ativo importante do município. A beleza do centro histórico. 

1 0,1% 

Tranquilidade, pessoas, cultura 1 0,1% 
Tranquilidade, paisagem, rios, povo 1 0,1% 
Tranquilidade, hospitalidade, Belezas Naturais, da facilidade de ir aos locais 1 0,1% 
Tranquilidade, boa vizinhança 1 0,1% 
Tranquilidade, artesanato 1 0,1% 
Tranquilidade sossego 1 0,1% 
Tranquilidade simpatia da cidade da natureza 1 0,1% 
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Tranquilidade local, pessoas 1 0,1% 
Tranquilidade local 1 0,1% 
Tranquilidade fora do centro 1 0,1% 
Tranquilidade e proximidade das pessoas. 1 0,1% 
Tranquilidade e o contato com a natureza 1 0,1% 
Tranquilidade e natureza 1 0,1% 
Tranquilidade e lazer que a cidade oferece 1 0,1% 
Tranquilidade e Beleza 1 0,1% 
Tranquilidade e a natureza. O balanço nas antenas passa essa paz quando olhamos a 
cidade. Deveria investir em mais locais que possam ver a cidade no todo, não só nas 
antenas. 

1 0,1% 

Tranquilidade e a boa índole do povo nativo, além do aspecto colonial e as paisagens 
naturais em torno. 

1 0,1% 

Tranquilidade do meio de semana e o movimento aos finais de semana 1 0,1% 
Tranquilidade do interior e o acesso a cultura 1 0,1% 
Tranquilidade de uma cidade pequena. 1 0,1% 
Tranquilidade de ir e vir, porém com o turismo e crescimento desordenado e 
Tranquilidade está acabando. 1 0,1% 

Tranquilidade de interior com boa estrutura de lazer. 1 0,1% 
Tranquilidade de cidade do interior 1 0,1% 
Tranquilidade da vizinhança, a abundância de espaços verdes e naturais, a comida e a 
abundância de pássaros. 1 0,1% 

Tranquilidade da vida sossegada 1 0,1% 
Tranquilidade da cidade, a natureza e as tradições 1 0,1% 
Tranquilidade , natureza 1 0,1% 
Tradições, das Festas e da Tranquilidade. 1 0,1% 
Tradição, história, patrimônio cultural material e imaterial 1 0,1% 
Trabalho, dormir e comer 1 0,1% 
Tombamento como cidade histórica 1 0,1% 
Todo o seu patrimônio cultural e natural 1 0,1% 
Toda Cidade principal Belezas Naturais e sua paisagem 1 0,1% 
Toda a cidade 1 0,1% 
Tempo social, Belezas Naturais e históricas. 1 0,1% 
Tamanho 1 0,1% 
Sua natureza em abundância 1 0,1% 
Sua história e cultura popular 1 0,1% 
Sua bucólica de cidade histórica do interior 1 0,1% 
Sua arquitetura histórica e Belezas Naturais 1 0,1% 
Sossego, vida menos agitada 1 0,1% 
Sossego, tranquilidade, 1 0,1% 
Simplicidade e tranquilidade do local 1 0,1% 
Simplicidade do Povo Pirenópolis 1 0,1% 
Seus patrimônios e acessibilidade aos serviços públicos 1 0,1% 
Seu modo de vida que ainda guarda traços de uma cidade do interior com as 
comodidades de uma cidade turística.; Joalherias 

1 0,1% 

Serra do Pireneus e suas cachoeiras. 1 0,1% 
Serenidade do interior, exceto quando há invasão desordenada de turistas, em feriados 
como virada do anos, carnaval e 7 de setembro. 

1 0,1% 

Ser uma cidade pequena, tranquila 1 0,1% 
Ser uma cidade pequena, interiorana, porém com opções gastronômicas e culturais 
diversas 

1 0,1% 
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Ser uma cidade interiorana provida de vários bom serviços 1 0,1% 
Ser nativo 1 0,1% 
Segurança, atividades ao ar livre, gastronomia, localização estratégica. 1 0,1% 
Segurança e natureza 1 0,1% 
Segurança 1 0,1% 
Ruralidade da vida, belezas naturais e arquitetônicas 1 0,1% 
Ruas e praças 1 0,1% 
Ruas 1 0,1% 
Rua do Lazer, CACHOEIRAS E AS IGREJAS 1 0,1% 
Rua do Lazer 1 0,1% 
Riqueza paisagística e a qualidade da água… 1 0,1% 
Rios, Cachoeiras, trilhas e a cidade colonial 1 0,1% 
RIOS E MATAS 1 0,1% 
Rios e cachoeiras, paisagem 1 0,1% 
Rios 1 0,1% 
Rio e campo de futebol local 1 0,1% 
Rio do Peixe 1 0,1% 
Restaurantes, comida, locais para resolver coisas importantes/burocracias 1 0,1% 
Restaurantes e Cachoeiras 1 0,1% 
Recursos naturais, tranquilidade para morar, gastronomia 1 0,1% 
Recursos naturais, forma de vivência, empregabilidade, dinamismo nas relações, 
miscigenação… 1 0,1% 

Recursos naturais 1 0,1% 
Receptividade dos moradores, ar puro , o paisagismo natural, alimentação, liberdade de 
expressão, bares e restaurantes. 

1 0,1% 

Que as autoridades cuidem melhor da cidade e do entorno. 1 0,1% 
Quantidade de cachoeiras e rios aqui existentes 1 0,1% 
Quantidade de atrativos naturais e históricos 1 0,1% 
QUANDO VIAJO para BEM LONGE DAQUI 1 0,1% 

Quando tínhamos tranquilidade e segurança e da hospitalidade e alegria de seu povo. 1 0,1% 

Quando se tem sossego para transitar pela cidade 1 0,1% 
Quando nós pirenopolinos éramos pirenopolinos de verdade. Podíamos viver em paz. As 
casas alugadas não nos da sossego nos finais de semana. 1 0,1% 

Qualidade intelectual e de cortesia do povo; a beleza promovida pelos postes de 
iluminação, cachoeiras ,bares e festa do Divino 

1 0,1% 

Qualidade de vida, tranquilidade, natureza 1 0,1% 
Qualidade de vida, posto a proximidade de tudo. Bem como Belezas Naturais e 
arquitetônicas, além da incrível cultura local. 

1 0,1% 

Qualidade de vida, natureza, é uma cidade linda 1 0,1% 
Qualidade de vida que a cidade oferece, por ser próxima as capitais. 1 0,1% 
Qualidade de vida em meio a natureza 1 0,1% 
Qualidade de vida do interior 1 0,1% 
Qualidade de vida ,local tranquilo 1 0,1% 
Qualidade de vida , segurança, Natureza ,além de ser uma cidade turística incrível 1 0,1% 
Proximidade e interação com a natureza 1 0,1% 
Proximidade do Parque Estadual dos Pireneus para prática de escalada 1 0,1% 
Proximidade com Brasília. 1 0,1% 
Proximidade com a natureza, porque é lá nas rochas da região da Serra dos Pireneus 
onde prático meu esporte preferido, a escalada 1 0,1% 

Proximidade com a Natureza, gerando maior qualidade de vida 1 0,1% 
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Proximidade com a natureza e tranquilidade. 1 0,1% 
Proximidade com a natureza 1 0,1% 
Proximidade ao Parque Estadual da Serra dos Pireneus 1 0,1% 
Preservação natural nos arredores 1 0,1% 
Preservação do centro histórico, a área verde 1 0,1% 
Preservação do centro histórico 1 0,1% 
Presença da natureza dentro da cidade. Belas paisagens em qualquer janela. 1 0,1% 
Prefeita Escolástica! 1 0,1% 
Praticidade por ser tudo perto 1 0,1% 
Praticidade em fazer as coisas por ser tudo perto 1 0,1% 
Praticidade de ser tudo perto 1 0,1% 
Praça e rio local 1 0,1% 
Praça 1 0,1% 
Povo, das tradições, dos casarões, 1 0,1% 
Povo, da população 1 0,1% 
Povo tranquilo 1 0,1% 
Povo em geral, sua maneira de ser simples e tranquila 1 0,1% 
Povo acolhedor 1 0,1% 
Pouca criminalidade 1 0,1% 
Potencial de ser um lugar agradável e muito rico em recursos naturais. 1 0,1% 
Potencial 1 0,1% 
Poder ir e vir para o meu trabalho sem necessidade de transporte algum. 1 0,1% 
Pirenópolis das amizades 1 0,1% 
Pessoas. Natureza. E Tranquilidade que já existiu. 1 0,1% 
Pessoas que trabalham, de maneira geral 1 0,1% 
Paz e do sossego 1 0,1% 
Paz e calmaria, amo minha cidade, lar doce lar. 1 0,1% 
Paz e a natureza 1 0,1% 
Paz 1 0,1% 
Patrimônios, cultural, edificade natural da cidade. 1 0,1% 
Patrimônio Natural 1 0,1% 
Patrimônio histórico urbano 1 0,1% 
Patrimônio histórico 1 0,1% 
Passear à pé pelo Centro Histórico 1 0,1% 
Partes preservado entorno da cidade 1 0,1% 
Parques Naturais 1 0,1% 
Parques e Atrativos naturais 1 0,1% 
Parque, Igreja 1 0,1% 
Parque dos Pireneus 1 0,1% 
Paisagem, tanto urbana quanto rural 1 0,1% 

Paisagem urbana com muita arborização. O skyline da cidade e altura das edificações. A 
segurança de morar em uma cidade com "baixo" índice de criminalidade. Cultura muito 
rica e diversificada, voltada para vários gostos artísticos diferentes. 

1 0,1% 

Paisagem natural e o charme do centro histórico 1 0,1% 
Paisagem e as festas tradicionais 1 0,1% 
Paisagem e a vida pacata 1 0,1% 
Paisagem arquitetônica e natural 1 0,1% 
Ótimo atendimento no hospital 1 0,1% 
Opções de turismo natural 1 0,1% 
O que eu mais GOSTAVA era a vida tranquila de cidade do interior 1 0,1% 
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Natureza....do clima.... 1 0,1% 
Natureza. Tranquilidade 1 0,1% 
Natureza. O turismo e os turistas. Apesar dos problemas, amo tudo aqui. 1 0,1% 
Natureza, tranquilidade, tradição 1 0,1% 
Natureza, patrimônio histórico, tranquilidade. 1 0,1% 
Natureza, os morros e o modo de vida do povo mas tenho estado bem triste com o que 
PIRENÓPOLIS está se tornando 

1 0,1% 

Natureza, o patrimônio histórico e arquitetônico, a paz nos dias de semana 1 0,1% 
Natureza, clima e a beleza do centro da cidade. 1 0,1% 
Natureza, Centro HISTÓRICO, Cultura Local, Gastronomia etc 1 0,1% 
Natureza, cachoeiras, atividades turísticas, museus, bares, restaurantes e o rio 1 0,1% 
Natureza, bucolismo, história, localização. 1 0,1% 
Natureza, a facilidade de ir e vir, Tranquilidade… 1 0,1% 
Natureza sem igual 1 0,1% 
Natureza que onde é localizada, morros, cachoeiras e também a arquitetura colonial e a 
arte de forma geral 

1 0,1% 

Natureza que a ao redor 1 0,1% 
Natureza exuberante, o patrimônio histórico preservado, Tranquilidade durante a 
semana 

1 0,1% 

Natureza e tranquilidade 1 0,1% 
Natureza e tradições culturais 1 0,1% 
Natureza e patrimônio histórico 1 0,1% 
Natureza e os casarões históricos 1 0,1% 
Natureza e o sossego durante a semana 1 0,1% 
Natureza e da cultura popular 1 0,1% 
natureza e construções antigas 1 0,1% 
Natureza e cachoeiras 1 0,1% 
Natureza e as pessoas 1 0,1% 
Natureza e as oportunidades que nos oferece de manter o nosso sustento. 1 0,1% 
Natureza e arquitetura histórica 1 0,1% 
Natureza e arquitetura 1 0,1% 
Natureza e ambiente tranquilo e bucólico 1 0,1% 
Natureza e abundância de água 1 0,1% 
Natureza e a cultura 1 0,1% 
Natureza cachoeiras centro histórico 1 0,1% 
Natureza , e os Nativos da nossa Piri povo simples e acolhedor 1 0,1% 
Morro e rios 1 0,1% 
Moro numa região que é zpa e acho que deveriam avaliar melhor os lugares. Tem 
lugares na cidade que não há necessidade de tem restrição para construção 

1 0,1% 

Moradores e suas histórias! E o fato de ser uma cidade pequena! 1 0,1% 
Missa 1 0,1% 
Meu trabalho 1 0,1% 
Mercados próximos ao meu bairro, das farmácias trazerem encomendas na minha porta. 
Assim não preciso lidar com buracos e turistas que não tem orientação da prefeitura em 
como se portar na cidade. Aqui não é lugar de fazer arruaça, aqui é uma cidade, moram 
famílias. 

1 0,1% 

Manutenção da sua originalidade , por isso Piri é tão procurada , não pode acabar com 
suas raízes , isso é o que a faz diferente!!! 

1 0,1% 

Manter como cidade do interior sem expansão de edifício acima de dois pavimentos 1 0,1% 
Manifestações culturais e religiosas, do clima, da natureza etc 1 0,1% 
Lugar onde moro 1 0,1% 
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Lugar bom de morar 1 0,1% 
Loja de artesanato 1 0,1% 
Localidade e o acesso desde DF, Goiânia e etc... 1 0,1% 
Local geográfico onde está situada 1 0,1% 
Limpeza e fiscalização em questão a águas na rua muito nojento 1 0,1% 
Lazer rural ( o mesmo deveria ser mais valorizado) 1 0,1% 
Ir para a feira de artesanato no Coreto 1 0,1% 
Integração ambiente - natureza 1 0,1% 
Igreja Matriz 1 0,1% 
Igreja , artesanato 1 0,1% 
História, família 1 0,1% 
História, cultura, natureza, arquitetura colonial 1 0,1% 
História e qualidade de vida. 1 0,1% 
História de Pirenópolis o centro histórico 1 0,1% 
História - Tradição - Comércio 1 0,1% 
Gosto quando surgem eventos para diversificar cultura 1 0,1% 
Gosto por ser uma cidade Turística com clima bem interiorano 1 0,1% 
Gosto de Pirenópolis como está . 1 0,1% 
Gosto de como a natureza ainda se preserva por aqui, mesmo depois da vinda de 
empreendimentos de grupos maiores etc 

1 0,1% 

Gosto da Tranquilidade da simplicidade e das cachoeiras 1 0,1% 
Gosto da topografia e paisagem de toda região, povo hospitaleiro, localização 
estratégica e fácil acesso, um bom comércio e serviços, cidade histórica, construções em 
estilo colonial português, arte, música, cultura local, festas tradicionais, comidas típicas, 
em fim estilo das pessoas que frequentam a cidade. 

1 0,1% 

Gosto da arquitetura, da vida de interior, tranquilidade e do meio ambiente em sua 
volta. 

1 0,1% 

Gosto da arquitetura antiga 1 0,1% 
Gostava do sossego, mas está indo embora. 1 0,1% 
Gostava do sossego 1 0,1% 
Gostava do centro história e dos atrativos naturais. hoje já Não sei Tudo degradado e 
lotado pelo turismo descontrolado 

1 0,1% 

Gostava da Tranquilidade que havia 1 0,1% 
Gostava da liberdade que hoje já não se tem. Liberdade de expressão, de escutar 
músicas em qualquer lugar. etc 

1 0,1% 

Gostava da cidade limpa e organizada. Com turismo equilibrado sem os exageros que a 
cidade não comporta. Gosto das pessoas, da simplicidade. Gosto principalmente da 
ENERGIA da cidade, que está se degradando por um turismo desregrado inclusive com 
os jovens usando drogas ilícitas, na frente de Policiais omissos. Que trouxeram essa 
"moda" aos nossos jovens OCIOSOS , que o Conselho Tutelar, quer ver a toa pelas ruas, 
sem deixar que APRENDAM um OFÍCIO. Gosto do ar puro que ainda existe. Da magia do 
Rio das Almas, que nós sempre temos que LIMPAR... 

1 0,1% 

Gastronomia, cultura e lazer 1 0,1% 
Forma barroco a igreja matriz 1 0,1% 
Festas tradicionais, belezas naturais 1 0,1% 
Festas religiosa turis 1 0,1% 
Festas folclóricas tradicional da cidade 1 0,1% 
Festas folclore 1 0,1% 
Festas e a Educação 1 0,1% 
Festas de igreja e cavalhada 1 0,1% 
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Festa do Divino, as ruas de pedra. 1 0,1% 
Festa de igrejas e Cavalhadas 1 0,1% 
Feira livre 1 0,1% 
Feira do Coreto 1 0,1% 
Facilidade estar em local com natureza. 1 0,1% 
Fácil acesso 1 0,1% 
Exuberância do patrimônio natural 1 0,1% 
Expansão do plano diretor para que ia Pirenópolis possam adquirir um terreno 
escriturado e em contrapartida o município tenha maior receita. 

1 0,1% 

Expansão da área urbana em um todo, desde que preserve a identidade da cidade. 1 0,1% 
Eventos culturais, UEG e centro históricos. 1 0,1% 
Estilo de vida 1 0,1% 
Estar próxima a minha família 1 0,1% 
Esporte 1 0,1% 
Energia e Arquitetura do Centro Histórico. 1 0,1% 
Energia Cidade 1 0,1% 
Energia bucólica 1 0,1% 
Encontro tudo que preciso sem precisar sair da cidade. 1 0,1% 
Educação da população 1 0,1% 
Edificações históricas 1 0,1% 
Ecossistema 1 0,1% 
Economia 1 0,1% 
Doce 1 0,1% 
Diversidade de sabores e festas e outros 1 0,1% 
Cultura, tranquilidade, história. 1 0,1% 
Cultura, tradição, das festas e das pessoas 1 0,1% 
Cultura, história e tradição 1 0,1% 
Cultura e o respeito e valorização da comunidade pela mesma 1 0,1% 
Cultura e gastronomia 1 0,1% 
Culinária, paisagem 1 0,1% 
Culinária, cachoeira e pousadas 1 0,1% 
Culinária e atrativos naturais 1 0,1% 
Cordialidade 1 0,1% 
Convivência entre os moradores 1 0,1% 
Conversa com os amigos 1 0,1% 
Contato com a natureza 1 0,1% 
Construções históricas, Belezas Naturais (morros, rios e cachoeiras) e a grande variedade 
de lojas, bares e restaurantes 1 0,1% 

Conservação histórica, a conservação das cachoeiras 1 0,1% 
Conservação do patrimônio histórico 1 0,1% 
Conjunto cidade/pessoas 1 0,1% 
Coepi 1 0,1% 
Clima e dos recursos naturais 1 0,1% 
Clima e cultura 1 0,1% 
clima de cidade do interior, cachoeiras e a vida noturna 1 0,1% 
clima calmo durante a semana, mais com algum agito durante o fim de semana 1 0,1% 
Círculos de amizades. 1 0,1% 
Cidade, monumentos históricos 1 0,1% 
Cidade possui um charme especial 1 0,1% 
Cidade maravilhosa gosto de tudo 1 0,1% 
Cidade Histórica e Turística 1 0,1% 
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Cidade estilo colonial , cachoeiras! 1 0,1% 
Cidade em si é fantástica, apenas estamos sem administrador 1 0,1% 
Cidade em geral e suas tradições 1 0,1% 
Cidade e seu povo 1 0,1% 
Cidade e do jeito de ser dos seus habitantes, sobretudo dos que mantém a vida gentil e 
simples do interior do Brasil. 1 0,1% 

Cidade e a natureza 1 0,1% 
Cidade de gente hospitaleira, histórica e culturalmente muito atrativa. Um destino 
turístico único na região 

1 0,1% 

Cidade como um todo 1 0,1% 
Cidade calma e acolhedora 1 0,1% 
Cidade bucólica 1 0,1% 
Cidade aconchegante, famílias que vive ali a muitos anos. 1 0,1% 
Cidade acolhedora 1 0,1% 
Cidade , seus atrativos e seu povo . 1 0,1% 
Cidadão pirenopolino 1 0,1% 
Charme, gastronomia, ecoturismo 1 0,1% 
Charme da cidade, ruas e edificações da área turística do município. 1 0,1% 
Céu estrelado 1 0,1% 
cerrado e das cachoeiras e barzinhos. 1 0,1% 
Centro histórico, ciclismo nas cachoeiras, igreja 1 0,1% 
Centro histórico e das pessoas. 1 0,1% 
Centro histórico e das cachoeiras 1 0,1% 
Centro histórico e a Paisagem do entorno. O foguetório 1 0,1% 
Cavalhadas e festa de igreja 1 0,1% 
Cavalhadas 1 0,1% 
Casas antigas e as igrejas antigas. 1 0,1% 
Casas antigas 1 0,1% 
Casarões históricos 1 0,1% 
Casario e atrativos naturais 1 0,1% 
Carácter 1 0,1% 
Cachoeiras, ruas e casarões históricos e Tranquilidade 1 0,1% 
Cachoeiras, rua do lazer e as festas 1 0,1% 
Cachoeiras, rio, do Centro Histórico, das ruas de pedra, da arquitetura, da gastronomia e 
por ser cidade típica do interior sem prédios 

1 0,1% 

Cachoeiras, igreja ,bares, restaurante 1 0,1% 
Cachoeiras, a preservação das casas do centro histórico, amo passear e olhar a cidade 
até hoje. Cultura das festas e artesanatos. 1 0,1% 

Cachoeiras que ainda são disponíveis para o morador. 1 0,1% 
Cachoeiras e trilhas 1 0,1% 
Cachoeiras e sossego nos dias de semana, sem turistas. 1 0,1% 
Cachoeiras e o centro histórico. 1 0,1% 
Cachoeiras e as ruas históricas 1 0,1% 
Cachoeira Parque dos Pireneus 1 0,1% 
Bucolismo e a forte identidade cultural 1 0,1% 
Bom ambiente turístico 1 0,1% 
Bicicleta, cachoeira e comida 1 0,1% 
Belezas Naturais, potencial ecológico, parque estadual 1 0,1% 
Belezas Naturais, casarões, Igrejas e festas religiosas. 1 0,1% 
Belezas Naturais, a arquitetura histórica e o sossego 1 0,1% 
Belezas Naturais que ainda é preservada, a qualidade de vida, a cultura. 1 0,1% 
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Belezas Naturais e seu sossego, porque s4 for por conta de muitos pirenopolinos, essa 
cidade estaria na merda 1 0,1% 

Belezas Naturais e o centro histórico. Mas a falta de investimento e sensatez para 
organizar está acabando com a graça 

1 0,1% 

Belezas Naturais e acervo histórico. 1 0,1% 
Belezas Naturais da cidade 1 0,1% 
Belezas arquitetônicas e naturais 1 0,1% 
Beleza do lugar 1 0,1% 
Beleza das casas históricas,, a cultura do local e o povo Pirenopolino 1 0,1% 
Bares e restaurantes 1 0,1% 
Bares 1 0,1% 
Atrativos históricos e naturais 1 0,1% 
Atrativos ecoturísticos 1 0,1% 
Atmosfera de vida interiorana. 1 0,1% 
Astral, energia, gastronomia, as serras e morros. A vista de cima do morro do frota, que 
inclusive poderia ter um mirante 

1 0,1% 

Astral da cidade, os rios e a beleza do centro histórico 1 0,1% 
aspecto tranquilo da cidade 1 0,1% 
Aspecto histórico 1 0,1% 
Aspecto cultural, arquitetônico e artístico 1 0,1% 
Aspecto bucólico, acolhedor, de suas tradições, e de suas belezas Naturais e 
arquitetônicas. 1 0,1% 

As ruas, os casarios, o folclore, as Cavalhadas 1 0,1% 
As Pessoas, naturezas 1 0,1% 
As Pessoas, artesanato, eventos culturais. 1 0,1% 
As Pessoas e seus costumes 1 0,1% 
As Pessoas e a natureza 1 0,1% 
Artesanato local 1 0,1% 
Arquitetura, História, Cultura, Paisagens Naturais, Povoados 1 0,1% 
Arquitetura, atrativos naturais 1 0,1% 
Arquitetura e natureza 1 0,1% 
Arquitetura e belezas naturais 1 0,1% 
Arquitetura e a tradição 1 0,1% 
Arquitetura do centro histórico 1 0,1% 
Arquitetura colonial, cachoeiras, gastronomia 1 0,1% 
Arquitetura colonial 1 0,1% 
Área verde da Cidade e em volta, mas que está sendo degradada 1 0,1% 
Área natural e centro histórico 1 0,1% 
Ar puro que respiramos ,rios e matas . 1 0,1% 
Ar histórico 1 0,1% 
Ar de cidade antiga, as comidas. 1 0,1% 
Ar bucólico, Tranquilidade, a boa gastronomia. 1 0,1% 
Ar bucólico, a natureza. 1 0,1% 
Ar 1 0,1% 
Aqui em Pirenópolis está ao meio a natureza 1 0,1% 
Andar pela Cidade, centro histórico 1 0,1% 
Amo a cidade, Tranquilidade, poder caminhar, não ouvir barulho de trânsito, o povo 
acolhedor, as paisagens, rios e cachoeiras, pássaros e vida silvestre, além é claro da 
pamonha e das delícias da cidade. 

1 0,1% 

Amizades e Tranquilidade 1 0,1% 
Ambiente bucólico 1 0,1% 
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Ambiente 1 0,1% 
Administração bem feita 1 0,1% 
Acolhimento das pessoas 1 0,1% 
Abertura do Frigorífico 1 0,1% 

Total geral 882 100,0% 

 

 

O que você MENOS gosta em Pirenópolis? O que mais te Incomoda na cidade 

  Respostas % 

Buracos nas ruas 136 15,6% 
Trânsito 15 1,7% 

Nada 15 1,7% 

Custo de Vida 10 1,1% 

Infraestrutura 8 0,9% 
Barulho 8 0,9% 

Não sei 7 0,8% 

Som automotivo alto 6 0,7% 

Turismo desordenado 5 0,6% 
Falta de emprego 5 0,6% 

Ruas 4 0,5% 

Trânsito em feriados 3 0,3% 
Trânsito Desordenado 3 0,3% 

Timeshare Resorts 3 0,3% 

Superlotação 3 0,3% 

Poluição sonora 3 0,3% 
Inflação 3 0,3% 

Fofocas 3 0,3% 

Falta de estrutura 3 0,3% 

Falta de cursos 3 0,3% 
Conservação das ruas 3 0,3% 

Bagunça dos turistas 3 0,3% 

Turismo predatório 2 0,2% 
Trânsito nos finais de semana 2 0,2% 

Som alto de visitantes 2 0,2% 

Som alto das casas de temporada 2 0,2% 

Mobilidade urbana 2 0,2% 
Má administração 2 0,2% 

Lixo pelas ruas e buracos 2 0,2% 

Iluminação, buracos, asfalto, emprego. 2 0,2% 

Gestão pública 2 0,2% 
Falta de transporte para a cidade, falta da ponte do rio do peixe 2 0,2% 

Falta de segurança 2 0,2% 
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Falta de casas de aluguel mensal 2 0,2% 
Falta acesso e Buracos nas ruas 2 0,2% 

Excesso de turista 2 0,2% 

Estrada ruim 2 0,2% 

Economia 2 0,2% 
Drogas 2 0,2% 

Desorganização 2 0,2% 

Crescimento desordenado 2 0,2% 
Casas de aluguel para temporada 2 0,2% 

Carnaval 2 0,2% 

Buracos nas ruas. Os descasos com a pistas da cidade. 2 0,2% 

Bagunça 2 0,2% 
Andar em algumas calçadas no centro da cidade 2 0,2% 

Acessibilidade 2 0,2% 

Zpas criadas sem um contexto, sem nenhuma lógica 1 0,1% 

Visitantes que não agrega em nada para o município em época de festa, ruas mal 
cuidadas 

1 0,1% 

valores abusivos para os moradores por ser cidade Turística 1 0,1% 

usuários químicos, fazendo uso ilícito em qualquer lugar dia ou noite colocando em risco 
crianças. 1 0,1% 

Urbanização. Prédios. Lixo nas zonas rurais é um problema urgente.. 1 0,1% 

Urbanização 1 0,1% 

turistas que não respeitam os moradores ,com som algazarras 1 0,1% 
Turistas mal-educados. Os turistas conscientes são ok 1 0,1% 

Turistas e a cidade 1 0,1% 

Turistas . construção de casas que causa desmatamento. 1 0,1% 

Turista sem noção 1 0,1% 
Turista sem educação que não respeita as privacidades dos moradores 1 0,1% 

Turista que chega no local nos feriados somente para fazer bagunça 1 0,1% 

Turismo, a cidade lotada, gera muitos impacto negativo 1 0,1% 
Turismo sem nenhuma consciência ambiental e os resorts que estão invadindo a cidade. 1 0,1% 

Turismo predatório. Abertura da cidade para grandes empresas, resorts... 1 0,1% 

turismo predatório, falta de preservação do meio ambiente e desvalorização da cultura 1 0,1% 

Turismo não trata moradores e turistas de forma adequada. Turismo muito caro e 
inacessível. Serviço de baixa qualidade. O novo empreendimento imobiliário é revestido 
de especulação. Deveria ser melhor observado e vistoriado. 

1 0,1% 

Turismo não sustentável 1 0,1% 
Turismo em massa, turistas que não respeitam a cidade e a população 1 0,1% 

Turismo desordenado, turista mal educado e a cidade ser conhecida como a cidade dos 
bares e cachoeiras então mais pelo seu povo e suas histórias e a construção dos resorts 
em especial ao lado da igreja do Bonfim e a descuidada Praça Central 

1 0,1% 

Turismo desordenado, o tráfego e o descontrole do lixo 1 0,1% 

Turismo desordenado e invasão de resorts que só agravará o que já é ruim 1 0,1% 

Turismo degradante 1 0,1% 
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Turismo 1 0,1% 
Tumulto em datas especiais 1 0,1% 

Tumulto de turistas e o trânsito caótica, no centro nos finais de semana 1 0,1% 

Tudo muito parado 1 0,1% 

Trânsito, Trânsito Desordenado 1 0,1% 
Trânsito, os Buracos nas ruas, as praças sem carinho 1 0,1% 

Trânsito, falta de saneamento ecológico, acesso dificultado para quem mora na Serra dos 
Pireneus 

1 0,1% 

Trânsito, e som automotivo 1 0,1% 

Trânsito, e falta de sinalização 1 0,1% 

Trânsito, as ruas degradadas 1 0,1% 

Trânsito sem respeito 1 0,1% 
Trânsito ruim e Falta estradas boas na zona rural! 1 0,1% 

Trânsito no Município (pessoal só anda correndo) 1 0,1% 

Trânsito no feriado, Buracos nas ruas 1 0,1% 

Trânsito e ruas mal cuidadas 1 0,1% 
Trânsito e má conservação de vias públicas 1 0,1% 

Trânsito e falta de manutenção das pistas 1 0,1% 

Trânsito e falta de mais cuidado com o patrimônio HISTÓRICO 1 0,1% 
Trânsito e Buracos nas ruas 1 0,1% 

Trânsito e barulhos 1 0,1% 

Trânsito e as ruas do centro depois do esgotamento, 1 0,1% 

trânsito de carros pesados no centro histórico 1 0,1% 
Trânsito ( falta de fiscalização nos FDS) ocupação urbana e rural de forma irregular. 1 0,1% 

Trânsito - Gestão da malha viária e qualidade do asfalto 1 0,1% 

timeshares que estão sendo construindo , vai acabar com o charme da cidade e com o 
turismo que temos. 

1 0,1% 

superlotação em algumas datas 1 0,1% 

Sujeira, ruas esburacadas e barulho 1 0,1% 

Sujeira, buracos e administração 1 0,1% 
Sujeira nas ruas e água servida nas ruas 1 0,1% 

Sujeira na natureza, degradação do rio 1 0,1% 

Sujeira generalizada, barulho 1 0,1% 

Sujeira e vias destruídas 1 0,1% 
sujeira e confusão do trânsito que turistas desorganizados promovem 1 0,1% 

Sujeira 1 0,1% 

Sossego 1 0,1% 
som sem limites de decibéis, especialmente os produzidos pelo Restaurante Boteco do 
Chaguinha, no Bairro onde moro. Inadmissível!!! 

1 0,1% 

Som automotivo, farras na chácaras, pessoas da cidade perturbando o sossego e silêncio. 
Saem de suas casas na cidade para fazer baderna nas chácaras. 

1 0,1% 

Som automotivo sem controle e casas de temporadas sem horários de silêncio. 1 0,1% 

Som automotivo e motos de escapamento aberto aos olhos e ouvidos fechados da polícia 1 0,1% 
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Som automotivo alto. Uso público de drogas ilícitas, sem nenhum impedimento. Das ruas 
atualmente alojadas nos buracos. Da atual gestão de um prefeito fantasma. De uma 
Prefeitura, atualmente com uma energia horrível. Da iluminação pública que não ilumina. 
Faltam farmácias homeopáticas e de manipulação. E Clínicas de Exames, mais completas. 
E de empresas como a da Quinta da Boa Vista, que vêm para degradar. 

1 0,1% 

Som automotivo alto. A coleta seletiva também pode ser ampliada, incluindo ações 
educativas sobre a importância da mesma e a relevância da participação dos moradores 
na separação e correta destinação dos resíduos. A quantidade de resíduos presente 
durante as manhãs dos finais de semana é triste, com muitas garrafas e copos largados 
pelas ruas. 

1 0,1% 

Som auto seja automotivo ou em residências 1 0,1% 

som alto, som automotivo. Aluguéis caros 1 0,1% 
Som alto das casas de temporada, carros passando com som altíssimo ao lado inclusive 
de idosos e crianças e bebês, além de motos extremamente barulhentas 

1 0,1% 

serviços públicos poderiam ser melhores, melhorar a estrutura urbana, capacidade de 
água, esgoto, energia, limpeza pública. Temos que buscar um ponto de equilíbrio na 
ocupação urbana da cidade e entorno, precisa-se de criar um cinturão de proteção do 
centro histórico com a construção de casas, talvez em condomínios horizontais. 

1 0,1% 

serviço policial não funciona quando precisamos, as ruas esburacadas, praças mal 
cuidadas e o abandono do povo que mora na zona rural (falta de energia, ruas ruins e 
falta de segurança) 

1 0,1% 

Ser chamada de PIRI 1 0,1% 

Segurança 1 0,1% 
Secretários 1 0,1% 

saúde, educação e Falta manutenção e preservação com ruas, praças, quadras. 1 0,1% 

ruas, principalmente do bairros 1 0,1% 

ruas, asfalto ruim, pedrinhas que provocam acidentes, e falta de casas para alugar e o 
preço das mesmas 

1 0,1% 

Ruas sem lugar para estacionamento 1 0,1% 

ruas sem asfaltos 1 0,1% 
Ruas ruins e trânsito ruim 1 0,1% 

ruas ruins ,falta atenção com a limpeza, falta lixeiras ,falta poda de mato ,e falta arruma o 
córrego da vila matutina que está se acabando a rua ! 

1 0,1% 

ruas precisando arrumar, falta de lazer 1 0,1% 
Ruas perigosas, buraco nas ruas 1 0,1% 

Ruas horríveis e mal trato com as vias públicas nos bairros 1 0,1% 

Ruas extremamente sem cuidado nenhum. Buracos nas ruas e crateras enormes há 
muitos anos e nenhuma prefeitura faz nada para resolver. Turismo de massa. Trânsito 
horrível. 

1 0,1% 

Ruas esburacadas. 1 0,1% 

Ruas esburacadas e péssima manutenção das estradas rurais para acesso as cachoeiras 
ou outros sítios 1 0,1% 

ruas e calçadas sem manutenção 1 0,1% 

Ruas e calçadas sem conservação e sem segurança para a caminhada das pessoas com 
dificuldade de locomoção, som alto de carros nas ruas, casas de aluguel sem controle de 
barulhos que agridem a vizinhança, construções de grandes empreendimentos hoteleiros 

1 0,1% 
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por empresários de fora em detrimento dos pequenos empreendimentos dos 
pirenopolinos. controle de barulhos e casas com 

Ruas de pedras 1 0,1% 

Ruas de pedra para andar de salto.kkk impossível 1 0,1% 

Rua do lazer que é caríssimo e porta da igreja matriz 1 0,1% 
Roubo 1 0,1% 

Resorts, feriados, som ao vivo em bares próximo a residências 1 0,1% 

Resorts tipo timesharing que estão sendo implantados. Cidade não comporta e os 
serviços públicos e comercial serão sobrecarregados. 1 0,1% 

Resorts e grandes construções 1 0,1% 

Queda de energia quando a cidade está cheia, não fazem mais carnaval… 1 0,1% 

quanto a cidade mal cuidada, suja, buracos, sem opções de parques para caminhada ou 
corrida e a infraestrutura municipal, estão péssimos. 1 0,1% 

quantidade de lixo e o mal cheiro da cidade depois de um feriado, e a quantidade de 
buracos e mato nas ruas 

1 0,1% 

quantidade de buracos que existem nas ruas, especialmente nos bairros mais afastados, 
como todos da região do Bonfim 

1 0,1% 

Quando cidade está lotada de turista e o trânsito vira um caos 1 0,1% 

Quando mudam o trânsito, acho desnecessário. 1 0,1% 
proposital desorganização, incompetência e nepotismo dos órgãos públicos municipais, 
principalmente em relação ao turismo, urbanismo e meio ambiente. 

1 0,1% 

projetos urbanísticos de resort, timeshare e companhia que está acabando com a cidade 1 0,1% 

Prioridade para os turistas 1 0,1% 
prioridade em tudo aos turistas e não valorizar a comunidade local 1 0,1% 

prestação de serviços públicos. 1 0,1% 

Prefeitura melhorar serviços gerais na comunidade, mais zelo cuidar mais do povoado 1 0,1% 

Preços altos nos comércios e Buracos nas ruas. 1 0,1% 
Preços abusivos em quase tudo 1 0,1% 

preço, Falta sinalização e organização das vias tanto rurais quanto urbanas 1 0,1% 

preço exorbitante cobrado pelos comerciantes 1 0,1% 
Preço dos lotes e casas 1 0,1% 

precariedade na prestação de serviços públicos 1 0,1% 

Praças sujas e mal usadas 1 0,1% 

Praças ruas 1 0,1% 
Praça próximo do Correio é muito feia para um centro Histórico. 1 0,1% 

Praça da matriz mal conservada, a expansão da cidade sem planejamento, ruas em mas 
condições, 

1 0,1% 

Praça CENTRAL, MUITO MAL CUIDADA, DESFIGURA A IMAGEM DA CIDADE, POIS ESTÁ 
BEM NO CENTRO DA CIDADE 

1 0,1% 

Praça central, está acabada a anos. 1 0,1% 

Povo mal educado 1 0,1% 
Poucos recursos, mais opções de médico 1 0,1% 

Poucas opções de hospedagem 1 0,1% 
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população não tem cultura de trabalhar, muito menos de se recalcular com cursos 
profissionalizantes e/ou outros. O despreparo dos seus governantes e as praças horríveis 
mal cuidadas 

1 0,1% 

Poluição sonora e trânsito caótico 1 0,1% 

Poluição sonora das Serrarias no perímetro urbano, descumprimento de leis, fiscalização 
ineficiente 

1 0,1% 

Políticas que priorizam o turista em detrimento do morador 1 0,1% 

Poder público corrupto, Coronelismo ditando regras, ausência de consciência ambiental 
da população 1 0,1% 

piso das ruas, uso de calçadas 1 0,1% 

Pirenópolis precisa ser cuidada não mudada só vejo a necessidade de cuidado com a 
cidade como asfalto limpeza nas ruas de todos os bairros escolas técnicas e menor 
aprendiz atividades para a juventude e segurança pública à população tem que orgulho 
da polícia não medo pela violência aplicada e falta de qualificação deste senhores polícias 
!! 

1 0,1% 

Pessoas que vem de fora para comercializar sem gerar imposto algum para cidade motos 
barulhenta 

1 0,1% 

Pessoas que chegam e querem mudar tudo 1 0,1% 

Pessoas não desejando se desenvolver - prestação de serviços 1 0,1% 
Pessoas mais ignorantes 1 0,1% 

pessoas daqui, a grande maioria são xenófobos 1 0,1% 

Pessoal solta gado e cavalo na Praça, deixando estrago no local 1 0,1% 

Pessoal que vem de fora querer mandar na cidade. Cidade muito pequena... 1 0,1% 
péssima qualidade de atendimento. 1 0,1% 

péssima qualidade da política de resíduos sólidos. 1 0,1% 

péssima manutenção das vias públicas, a quantidade enorme de Buracos nas ruas da 1 0,1% 

perturbação sonora das casa de aluguéis 1 0,1% 
Pedreira e indústria do moinho de pedras 1 0,1% 

Pedreira (explosões), o lixo e má qualidade do asfalto 1 0,1% 

Pedreira 1 0,1% 
pavimentação asfáltica que é de péssima qualidade, a qualquer sinal de água dissolve. 1 0,1% 

Pavimentação asfáltica não gosto e o que me incomoda é Falta ordenamento territorial 1 0,1% 

Pavimentação 1 0,1% 

Odeio ver animais domésticos nas ruas, sem proteção. Odeio a prefeitura não ter um 
plano de educação nessa área. Ruas esburacadas, a marmoraria que tem na entrada do 
bairro dilacera o asfalto e fica por isso mesmo. Deveriam ser multados e a prefeitura 
recuperar o asfalto. Eu pago impostos aqui, consumo aqui. 

1 0,1% 

Nunca pode ter nada 1 0,1% 

Não valorizar que somos Pirenopolino e as taxas são muitos altos 1 0,1% 

não ter uma área de lazer para as crianças e adolescentes. Falta de guarda municipal na 
beira do rio. 

1 0,1% 

Não ter faculdade com outros cursos. 1 0,1% 

Não ter acesso as calçadas 1 0,1% 

Não tenho parâmetros para responder 1 0,1% 

Não tem opção para ensino superior 1 0,1% 
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não Nativos querer mandar e mudar nossa cultura e costumes! 1 0,1% 
NÃO HAVER LEIS SEVERAS PARA O SOM E BARULHOS EXCESSIVOS. Isso é inadmissível por 
parte do poder público. Digo NÃO AO TURISMO NOCIVO e SIM ao turismo sustentável e 
de qualidade. Não gosto da ideia das MEGA construções, ainda mais quando são nos 
limites ou proximidades do Centro Histórico. Isso nos aponta ao turismo massivo, o qual 
rende recursos por tempo LIMITADO. Som alto deveria render multas bastante gordas 
que poderiam gerar recursos para que a cidade ficasse ainda mais bonita e charmosa. 
Não concordo com a iluminação de LUZ BRANCA, o que retira completamente o charme 
da cidade, principalmente do Centro Histórico 

1 0,1% 

Não gosto de turista sem educação que vem para a cidade fazer algazarra, maltratar os 
moradores e ainda poluir a nossa cidade. 

1 0,1% 

Não é uma cidade limpa como deveria ser, falta de organização no trânsito em datas 
especiais e mesmo no dia a dia 1 0,1% 

Muvuca de pessoas 1 0,1% 

Muvuca 1 0,1% 

Música alta 1 0,1% 
Município de Santo Antônio é esquecido, falta de investimento 1 0,1% 

Multidão de Pessoas 1 0,1% 

Multidão 1 0,1% 
Muito movimento 1 0,1% 

Muito lixo, na br que dá acesso a entrada da Cidade... me Incomoda o fluxo alto de 
carros. 

1 0,1% 

Muito barulho sonoro de quinta a domingo 1 0,1% 
Muito barulho nas casas de temporada 1 0,1% 

Muita gente em época de feriados 1 0,1% 

Muita festa 1 0,1% 

Muita droga 1 0,1% 
Movimento desordenado nos finais de semana e feriados 1 0,1% 

movimento de carros no centro HISTÓRICO. 1 0,1% 

movimentação aos finais de semana, feriados e férias, pois fica lotado e sem espaço para 
andar a pé de carro e falta de estacionamento 1 0,1% 

Motos barulhentas 1 0,1% 

motoristas 1 0,1% 

Morar em um local onde não posso possuir a escritura do meu imóvel, por não ter sido 
realizado um plano diretor até o momento. 

1 0,1% 

modo como o turismo é gerido pelo poder público, em detrimento da tradição e da 
cultura 

1 0,1% 

Mobilidade, calçadas ruins, ruas cheias de buraco 1 0,1% 

Mobilidade urbana em finais de semana e feriados, acrescido da péssima condição de 
conservação do pavimento urbano nos bairros retirados do centro 

1 0,1% 

Menos gosto: Poluição visual, desorganização do trânsito, o que mais me Incomoda: 
sujeira nas ruas, 1 0,1% 

Menos gosto: a administração pública. O que mais Incomoda é o descaso com a cidade 
(lixo, buracos, etc.) 

1 0,1% 

Menos gosto, Ver tantos Buracos nas ruas. Incomoda, falta de investimentos em 
qualificação dos profissionais da educação e saúde. 

1 0,1% 
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Menos gosto urbanização desordenada, causando problemas sociais e ambientais , 
poluição da água , ruas sujas e esburacadas, carro velhote largados pelas vias da cidade, 
faltando assim fiscalização.. 

1 0,1% 

Mendigo 1 0,1% 

Manutenção precária das ruas, calçadas e o trânsito em altas temporadas. 1 0,1% 
Manutenção - Segurança 1 0,1% 

Maneira como ficou as praças próximas da igreja Nossa Senhora do Rosário 1 0,1% 

Maneira como cidade vem deixando de lado suas raízes e seu encanto. e Falta 
infraestrutura e planejamento a longo prazo. 1 0,1% 

Maldade das famílias tradicionais 1 0,1% 

mal sinalização do trânsito na cidade em feriados 1 0,1% 

Má conservação de todas as ruas, inclusive do Centro Histórico, e que dificulta a 
caminhada à pé. 1 0,1% 

Má conservação das ruas. 1 0,1% 

Má conservação das praças e parquinhos. Acho que os parquinhos deveriam ser 
protegidos por cercas para que os animais não entrassem. Outro problema é a 
quantidade de animais perambulando pela cidade. Também a forma como foi 
implantada a coleta seletiva, pois acho que deveria ser utilizado um outro tipo de 
caminhão para a coleta dos recicláveis e ele deveria passar com uma frequência mais 
regular e confiável. 

1 0,1% 

MÁ conservação 1 0,1% 

Lote com mato alto, ruas precisando arrumar, falta de lazer, fechar o poço do rio para a 
entrada de veículos 

1 0,1% 

Lotação em finais de semanas 1 0,1% 

Lotação 1 0,1% 

Lixos no rio 1 0,1% 

Lixo, lotes baldios, sem cuidado, sem calçadas 1 0,1% 
Lixo nas ruas e esgoto 1 0,1% 

Lixão. Descuido com ruas e calçadas dos bairros residenciais e acesso aos Pireneus 1 0,1% 

Lixão na Jarbas Jayme próximo a comunidade do entorno, abandono de animais 1 0,1% 
Libertinagem nos finais de semana e feriados 1 0,1% 

Investimento em esporte. 1 0,1% 

Invasões em áreas que deveriam ser preservadas, impunidade quanto a isso. Buraco nas 
ruas. Educação de baixa qualidade. Turismo sem planejamento. Poluição do Rio das 
Almas. Beira Rio muito feia e suja. 

1 0,1% 

Invasão desordenada de turistas. 1 0,1% 

Invasão de turistas, já citado a cima 1 0,1% 
Interesses pessoais 1 0,1% 

Infraestrutura urbana e rural, principalmente as ruas. 1 0,1% 

Infraestrutura urbana 1 0,1% 

Infraestrutura péssima - distribuição de energia elétrica, asfalto, falta de transporte 
público. De baixa oferta de ônibus para outras cidades. 1 0,1% 

Infraestrutura e atendimento em geral. 1 0,1% 

Infraestrutura dos bairros da população local. Cidade se mostra de uma forma para os 
turistas, mas de outra bem negativa para os seus moradores. 

1 0,1% 
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Infraestrutura (água, luz e esgoto), trânsito é pavimentação. 1 0,1% 
Infraestrutura , muitos buracos. 1 0,1% 

Inércia em resolver os problemas 1 0,1% 

Índice de tráfico de drogas e má conservação das ruas 1 0,1% 

incompetência da administração pública 1 0,1% 
Implantação de grandes resorts 1 0,1% 

Impedir a cidade de se tornar importante no turismo mundial 1 0,1% 

hotéis de grande porte sendo construídos na cidade 1 0,1% 
Homossexualismo exacerbado 1 0,1% 

Grandes shows 1 0,1% 

Grandes empreendimentos 1 0,1% 

Grande quantidade de buracos 1 0,1% 
grande barulho dos carros com som alto. 1 0,1% 

Gestão pública precária, pouco inteligente e incompetente; Falta transparência e de 
gestão compartilhada com a sociedade civil; o lixão, o lixo e a incompetência na gestão 
dos resíduos sólidos; a destruição do patrimônio natural e cultural; o crescimento e o 
turismo desordenado; a perturbação do sossego em dias de alto fluxo e por carros de 
propaganda; o turismo de massa e o "overtourism" 

1 0,1% 

Gestão municipal ineficiente. 1 0,1% 
Gestão da prefeitura em relação a infraestrutura. Saneamento, pavimentação, 
iluminação 

1 0,1% 

Gestão da cidade, não se importa com o cidadão e não escuta a comunidade 1 0,1% 

Forma que os políticos tratam a população, estão acabando com nossa linda Pirenópolis, 
só pensam em bens próprio e sofremos com ruas cheio de buracos 

1 0,1% 

Forma como a cidade é cuidada. Suja. Cheia de buracos. Com casas de temporada que 
não respeitam suas áreas RESIDENCIAIS. Com Falta de lazer para o morador (praças bem 
cuidadas etc.) 

1 0,1% 

Forasteiros 1 0,1% 

Foguetório constante e os motociclistas irresponsáveis. 1 0,1% 

Fogos na época de festas. Perturbam os velhinhos, crianças pequenas, os animaizinhos 
domésticos, além das pessoas com problemas nervosos. 1 0,1% 

Fogos de artifício, abandono de animais e educação muito fraca 1 0,1% 

Foco excessivo no turismo fazendo com que os preços exorbitantes excluam os 
moradores locais das atividades culturais e gastronômicas. A degradação de edifícios 
históricos com um fenômeno de "falso histórico" crescendo e custando mais até do que 
os edifícios históricos de fato. Ruas com muitos buracos, impossibilitando trânsito 
seguro. Falta de transporte público. Crescimento Desordenado da cidade criando 
aglomerados sem qualidade de vida e sem infraestrutura adequada. 

1 0,1% 

Fluxo desordenado e descontrolado de turistas, que afeta o trânsito, lota as cachoeiras, 
entre outros problema de infraestrutura. 

1 0,1% 

Filhos ingratos. 1 0,1% 
Festas clandestinas 1 0,1% 

Festas 1 0,1% 

Festa Escola 1 0,1% 

Feriado fica muito desorganizado 1 0,1% 
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Faltam opções de lazer além dos restaurantes da rua do lazer. Faltam lixeiras nas vias de 
maior transição dos pedestres. 1 0,1% 

Faltam de limpeza e organização do bens e vias públicas 1 0,1% 

Falta de transporte para a cidade, Faltada ponte do rio do peixe 1 0,1% 

Falta de lugares aberto, lagos pistas de caminhadas 1 0,1% 
Falta de investimento nos bairros periféricos, sempre mal-cuidados e mal-preservados. 
Falta de saneamento básico em vários pontos, com escoamento para o Rio das Almas. 
Liberação de áreas de preservação ambiental para grandes empreendimentos, como a 
Quinta Santa Bárbara. 

1 0,1% 

Falta zelo com a educação infantil e o relaxo do nosso asfalto. Nossas estradas estão 
inviáveis 

1 0,1% 

Falta um saneamento básica 1 0,1% 
Falta um asfalto decente sem buracos. 1 0,1% 

Falta transporte público coletivo. 1 0,1% 

Falta segurança. quase tudo 1 0,1% 

Falta recursos na área da saúde. E precisa de desenvolvimento mais planejado. 1 0,1% 
Falta preservação ou descaracterização dos imóveis no Centro Histórico: ex Loja 
Maçônica, casa desconfigurada que virou restaurante na esquina da Matriz, casas 
subdivididas em Lojinhas etc. Colonial não é derrubar e colocar portas novas no estilo 
saia e blusa. Pirenópolis está perdendo sua autenticidade e patrimônio histórico pela 
especulação sem controle. Fora os Resorts urbanos gigantes, que já começam a impactar 
antes de ficarem prontos 

1 0,1% 

Falta praças calçadas pista para caminhada e pro ciclismo e a sujeira nas ruas e os 
buracos e claro! 

1 0,1% 

Falta políticas públicas para disciplinar o crescimento desordenado da cidade 1 0,1% 

Falta planejamento e cuidado com as áreas fora do centro histórico 1 0,1% 

Falta orientação aos turista que usa a beira rio. Os quartos não orienta nada, ficam 
apenas no celular parado no mesmo local. Tem fazer questionário para ser preenchido 
sobre o que fizeram no final semana, deve para prefeitura tomar providência . 

1 0,1% 

Falta oportunidade para os jovens, saem para fazer faculdade e quando retornam não 
tem nenhuma perspectiva. 1 0,1% 

Falta opção de lazer para os jovens. 1 0,1% 

Falta médicos e laboratórios para fazer exames. Falta de lazer para os moradores, pois só 
tem lazer para quem não mora na cidade. É tudo extremamente caro, principalmente os 
Aluguéis 

1 0,1% 

Falta lotes e casas na cidade 1 0,1% 

Falta lazer para levar crianças FDS 1 0,1% 
Falta investimento em cultura 1 0,1% 

Falta investimento do poder público na cidade, como no turismo que deixa muito a 
desejar em relação a outros lugares turísticos, na saúde que é muito burocrática e sem 
atendimento especializado, Falta investimento na beleza da cidade, como manutenção 
das ruas, praças, iluminação, lugares de convivência., A péssima internet, 

1 0,1% 

Falta interesse da prefeitura em investir os impostos cobrados em benefício da cidade 1 0,1% 

Falta infraestrutura 1 0,1% 

Falta fiscalização em relação às casas de temporada. 1 0,1% 
Falta estruturas 1 0,1% 
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Falta estrutura na manutenção das ruas que estão totalmente detonadas 1 0,1% 
Falta educação no trânsito e algumas pessoas comments ultrapassados. 1 0,1% 

Falta educação das pessoas 1 0,1% 

Falta de zelo e respeito pela própria história e pela riqueza natural. Falta vontade em 
melhorar e desenvolver a educação e a cidadania da comunidade local. 

1 0,1% 

Falta de zelo dos órgãos públicos com a cidade 1 0,1% 

Falta de união da sociedade civil 1 0,1% 

Falta de sinalização 1 0,1% 
Falta de segurança, falta de assistência aos usuários de drogas e moradores de rua, 
especulação imobiliária, turismo de massa, resorts, timesharing e falta de controle 

1 0,1% 

Falta de segurança e construções de resorts. 1 0,1% 

Falta de respeito, lixo na rua, construções desordenadas e galões na entrada da cidade 1 0,1% 
Falta de respeito para com os Pirenopolinos de sangue 1 0,1% 

Falta de respeito dos turista baderneiros 1 0,1% 

Falta de respeito de muitos visitantes, seja em relação ao som, ao espaço, ao meio 
ambiente e muitas das vezes contra os próprios moradores... 

1 0,1% 

Falta de respeito com a natureza 1 0,1% 

Falta de regularização de casas e lotes 1 0,1% 

Falta de recursos 1 0,1% 
Falta de políticas públicas para o trânsito 1 0,1% 

Falta de polícia nas ruas fazendo rota 1 0,1% 

Falta de plano diretor claro que permita o desenvolvimento da cidade com preservação 
da história e cultura. Como existe em diversas cidades históricas da Europa. 

1 0,1% 

Falta de organizado, buracos, e descaso do poder público 1 0,1% 

Falta de organização, Buracos nas ruas que sempre aparecem porque faz consertam mal 
feito, Trânsito nos dias cheios, falta de praças bem conservadas e com manutenções em 
dia, falta de manutenção nas estradas rurais, descaso do município, falta de 
investimentos inteligentes 

1 0,1% 

Falta de organização nos feriados e os Buracos nas ruas 1 0,1% 

Falta de organização na exploração do turismo 1 0,1% 
Falta de organização do trânsito e falta de saneamento. 1 0,1% 

Falta de oportunidades para os jovens, lazer, formação profissional 1 0,1% 

Falta de oportunidades aos jovens 1 0,1% 

Falta de oportunidade trabalhista em serviços públicos e empregos de qualidade para as 
pessoas conseguirem seguir carreira profissional! 

1 0,1% 

Falta de oportunidade de emprego para os jovens 1 0,1% 

Falta de oportunidade de emprego 1 0,1% 
Falta de oportunidade 1 0,1% 

Falta de opções para compras, roupas, acesso à faculdade, preços altos. Atrativos caros 
nem facilitando a participação dos pirenopolinos. Trazer escolas técnicas. 

1 0,1% 

Falta de opções de lazer para crianças. E a questão asfáltica que sempre é problema. 1 0,1% 
Falta de opção de lazer e transporte público 1 0,1% 

Falta de mobilidade urbana. 1 0,1% 

Falta de médico 1 0,1% 
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Falta de manutenção nas estradas 1 0,1% 
Falta de manutenção e investimento na infraestrutura, falta de ensino de qualidade, 
oferta de esportes 

1 0,1% 

Falta de luz e água em épocas de feriado, s implantação de grandes eco resort no centro 
da cidades 

1 0,1% 

Falta de limpeza, falta de praças e falta de conservação do patrimônio histórico 1 0,1% 

Falta de limpeza nas ruas, muitos buracos onde nem se passa mais os carros 1 0,1% 

Falta de limpeza da minha rua. Muito mato. 1 0,1% 
Falta de lazer para os moradores e os Buracos nas ruas 1 0,1% 

Falta de lazer para a juventude 1 0,1% 

Falta de lazer e prática de esportes 1 0,1% 

Falta de investimento e buraco 1 0,1% 
Falta de infraestrutura, coronelismo, timeshare. 1 0,1% 

Falta de infraestrutura pública e privada , má conservação de ruas 1 0,1% 

Falta de infraestrutura para locomoção 1 0,1% 

Falta de infraestrutura no geral como iluminação, escoamento de água da chuva, os 
BURACOS eternos (pelo amor de Deus eu não aguento + ouvir alguém reclamar de 
buraco) 

1 0,1% 

Falta de infraestrutura 1 0,1% 
Falta de indústrias, mais geração de empregos 1 0,1% 

Falta de gestão pública com a população. 1 0,1% 

falta de gestão em relação ao avanço do turismo. Ruas em péssimas condições 1 0,1% 

Falta de fossas / falta de transporte público / buracos 1 0,1% 
Falta de faculdade 1 0,1% 

Falta de eventos culturais, situação das ruas e calçadas e Falta preservação do meio 
ambiente 

1 0,1% 

Falta de estrutura para acomodamento local.. 1 0,1% 
Falta de estrutura e conservação da cidade 1 0,1% 

Falta de estrutura com redes de internet etc 1 0,1% 

Falta de estacionamento, Buracos nas ruas 1 0,1% 
Falta de estacionamento no centro 1 0,1% 

Falta de estacionamento e Buracos nas ruas 1 0,1% 

Falta de estacionamento 1 0,1% 

Falta de esporte diversos 1 0,1% 
Falta de emprego, Cursos de Formação 1 0,1% 

Falta de emprego em áreas diferentes, só tem turismo e pedreira 1 0,1% 

Falta de cursos profissionalizantes que não sejam voltados para o turismo, e lazer 
adequado para os jovens. 1 0,1% 

Falta de cursos na ueg 1 0,1% 

Falta de cuidado do poder público 1 0,1% 

Falta de cuidado com ruas, locais públicos , turismo sem nenhuma restrição , turistas 
aproveita a cidade e não respeita , trânsito, jogam lixo em vias públicas , deveriam 
selecionar a entrada , a permanência em algumas situações 

1 0,1% 

Falta de cuidado com os locais públicos como praças e beira rio 1 0,1% 
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Falta de cuidado com as margens do Rio das Almas (excesso de lixo de todo tipo e Falta 
manutenção da mata ciliar, tão importante para o rio) e o som alto de madrugada aos 
finais de semana. 

1 0,1% 

Falta de cuidado com a cidade 1 0,1% 

Falta de continuidade e estabilidade do calendário de festas e eventos. Excesso de carros 
em datas festivas, falta de segurança. 

1 0,1% 

Falta de conservação das ruas. 1 0,1% 

Falta de conservação 1 0,1% 
Falta de consciência dos turistas (farofeiros). Me incomoda não poder aproveitar os finais 
de semana porque a cidade é "invadida" por turistas sem noção. 

1 0,1% 

Falta de comprometimento das autoridades 1 0,1% 

Falta de coleta de lixo e conservação das estradas da Mata Velha 1 0,1% 
Falta de Ciclovias 1 0,1% 

Falta de carinho e conservação da cidade. 1 0,1% 

Falta de bolsões de estacionamento quando temos feriados ou grandes eventos. 1 0,1% 

Falta de atividade para os jovens cadeia industrial para gerar mais emprego 1 0,1% 
Falta de atenção para a infraestrutura da cidade 1 0,1% 

Falta de ambulância 1 0,1% 

Falta de água local, falta de empresa para o jovem trabalhar, falta de lazer 1 0,1% 
Falta de água local, falta de empresa para a juventude trabalhar, falta de lazer para a 
população 

1 0,1% 

Falta de administração pública. Ruas e estradas impossibilitadas de transitar 1 0,1% 

Falta de administração e depredação da cidade 1 0,1% 
Falta de acessibilidade nas ruas 1 0,1% 

Falta da infraestrutura dos asfaltos, saneamento básico, Falta conscientização sobre a 
questão do lixo 

1 0,1% 

Falta cuidados com a cidade, a invasão urbana desrespeitosa, o excesso de uso de 
bebidas alcoólicas, Falta respeito dos que vem de fora... 

1 0,1% 

Falta cuidado dos responsáveis políticos pela cidade 1 0,1% 

Falta cuidado do poder público. 1 0,1% 
Falta cuidado da administração com a cidade 1 0,1% 

Falta cuidado com a cidade 1 0,1% 

Falta controle com a poluição sonora. 1 0,1% 

Falta comércio com preços acessíveis e mais empresas, para que possamos comprar 
dentro da cidade ao invés de comprar em outras cidades 

1 0,1% 

Falta coleta seletiva de lixo e usina de reciclagem, falta de estacionamentos municipais , 
de projeto de trânsito, falta de programação fixa do Cinema e Teatro, 

1 0,1% 

Falta calçadas que estão ocupadas indevidamente, falta de regras no trânsito de veículos 
e estacionamentos irregulares, motocicletas sem limites no que diz respeito a infrações. 
Ê preciso ter guardas municipais de trânsito para multar os que infringem regras básicas. 
A prefeitura deve sinalizar com pintura de chão e placas as faixas de pedestres. 

1 0,1% 

Falta atrativos para o público local dentro da sua realidade econômica. Falta incentivo ao 
esporte para crianças e adolescentes. Na minha adolescência tivemos muita sorte em ter 
a oportunidade de interagir com o esporte através do clika e do Sidnei papel 

1 0,1% 
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Falta administrador que cuide de nossa cidade, não temos o mínimo de estrutura pública, 
muitos Buracos nas ruas, praças mal cuidadas, falta de incentivo ao turismo, descuido 
com a população de baixa renda, 

1 0,1% 

Falta acesso a outras cidades 1 0,1% 

Falsos administradores. 1 0,1% 
Excessos de carros no trânsito 1 0,1% 

Excesso de turista e grandes empreendimentos 1 0,1% 

Excesso de gente nos fins de semana, nas cachoeiras e problemas estruturais (lixo, 
asfalto) 1 0,1% 

Excesso de carros no centro histórico 1 0,1% 

Excesso de carros circulando e estacionando, principalmente nas áreas históricas e 
grandes empreendimentos de hotéis. 

1 0,1% 

Excesso de carros centro histórico 1 0,1% 

Excesso de barulho nas festas 1 0,1% 

Excessivo de barulho e falta de resposta dos turistas 1 0,1% 

Estragos causados por um turismo descontrolado 1 0,1% 
Estradas ruins. População não leva em conta nem respeita algumas normas (festas, som 
alto, ocupação da orla, churrasco em local indevido, etc) 

1 0,1% 

Estradas ruins e falta de coleta seletiva suficiente para a cidade 1 0,1% 
Estamos preocupados com o crescimento desordenado 1 0,1% 

Estado de conservação das vias públicas e falta de paisagismo, cuidado com as praças 1 0,1% 

Estacionamento falta 1 0,1% 

Essa quantidade de resorts, essa opção de turismo equivocada 1 0,1% 
Especulação imobiliária, turismo predatório, gentrificação e o assédio aos turistas para 
vender cotas de hotéis 

1 0,1% 

Especulação Imobiliária - Aluguel, dificuldade de moradia etc 1 0,1% 

Esgotos a céu aberto / poluição Rio das Almas 1 0,1% 
Esgoto no Rio, crescimento desordenado 1 0,1% 

Épocas o trânsito intenso 1 0,1% 

Empreendimentos que vem surgindo de forma agressiva 1 0,1% 
Empreendimentos que exploram a cidade 1 0,1% 

Em dias de eventos, os hotéis e pousadas ficam todos sem vagas e com preços muito 
altos. 

1 0,1% 

Desrespeito ao uso do solo da cidade e da Serra dos Pireneus.. 1 0,1% 
Desrespeito a normas ambientais . timeshare e condomínios , uso urbano de áreas rurais 
com parcelamento mínimo do solo , aumento das chácaras de recreio com degradação 
ambiental . 

1 0,1% 

desprezo dos três poderes da cidade com as vias esburacadas. 1 0,1% 

Desorganização em alguns pontos 1 0,1% 

Desorganização dos setores na busca por melhoria compartilhada. 1 0,1% 

Desorganização do trânsito. 1 0,1% 
Desorganização do trânsito, barulho. 1 0,1% 

Desorganização do trânsito e descaso com o Parque que é um dos principais atrativos da 
cidade 

1 0,1% 
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Desordenamento de loteamento irregulares 1 0,1% 
desonestidade dos políticos 1 0,1% 

Desleixo com bairros fora do centro histórico 1 0,1% 

Descuido dos prefeitos com a cidade, e pessimamente cuidada! E o que a estraga( falta 
de zelo, amor, cuidado) , ruas mal conservadas , toda cheio de buracos isso é o caos!!! 
Nenhum prefeito cuida bem da cidade isso o que mais estraga Piri!!! 

1 0,1% 

descuido do governo; as casas de temporada; os turistas mal educados. 1 0,1% 

descuido com todos os bairros menos acessados pelos turistas. 1 0,1% 
descuido com a cidade pela prefeitura 1 0,1% 

Descompromisso do prefeito, distanciamento da população com a política 1 0,1% 

descaso, a ausência, o descompromisso do prefeito com o público, com os moradores. 1 0,1% 

Descaso público com a cidade parece estar abandonada ,rua desintegrado ,toda a cidade 
. áreas para lazer não existe as que tem não funciona, banheiros públicos 1 0,1% 

Descaso público 1 0,1% 

Descaso e ganância 1 0,1% 

Descaso do poder público para com as necessidades da população e da própria 
administração pública. Corrupção e desmandos. 

1 0,1% 

Descaso da prefeitura em relação aos Buracos nas ruas e a educação 1 0,1% 

Descaso como é tratada 1 0,1% 
Descaso com minha cidade 1 0,1% 

Descaso com manutenção de ruas, calçadas e casas antigas 1 0,1% 

Descaso com equipamentos públicos 1 0,1% 

Descaso com as ruas 1 0,1% 
Descaso com a preservação do patrimônio e as ruas e calçadas mal cuidadas 1 0,1% 

Descaso com a população e a inaltaçao dos turistas. 1 0,1% 

Descaso com a infraestrutura da cidade, tais como asfalto, captação das águas da chuva, 
etc 

1 0,1% 

Descaso com a cidade. A ausência de políticas públicas e ações para ampliar as atividades 
e oficinas. Somos o berço da cultura goiana e não temos incentivos na área. 

1 0,1% 

Descaso 1 0,1% 
Descaracterização da arquitetura colonial e urbanização clandestina e/ou irregular, 
parcelamento de solo, destruição dos quintais antigos, 

1 0,1% 

Depósito de lixo, entulhos na beira das estradas e na cidade 1 0,1% 

Degradação e sujeira gerada pelo turismo descontrolado 1 0,1% 
Degradação dos rio, e falta fiscalização de construções na beira do rios e lixos e esgotos 
que são jogados no rios. 

1 0,1% 

Degradação do Rio das Almas com esgotos e a degradação de morros, como o excesso de 
construções no Frota. Fico triste em ver nossas tradições se perderem ao longo do 
tempo. 

1 0,1% 

Degradação do museu, cinema, Praça Central e da limpeza das vias pública, lotes e 
calçadas. 

1 0,1% 

Degradação do meio ambiente 1 0,1% 

Da gestão pública que não enxerga o povo e suas reivindicações 1 0,1% 

Custo de vida alto. Descaso dos governantes com a população. 1 0,1% 
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Custo de vida alto, combustível, aluguel etc. Sinto falta de um cinema bacana, um teatro 
um parque para família fazer piquenique. Sinto falta de uma cadeia também 1 0,1% 

Custo de vida alto, casas e combustível inflacionado e asfalto de péssima qualidade 1 0,1% 

Cuidado das ruas, em modo geral, e não ter um semáforo. 1 0,1% 

Crônico problema dos Buracos nas ruas 1 0,1% 
Crescimento mobiliário desenfreado, sem maior rigor do plano diretor.. 1 0,1% 

Crescimento desordenado, a desorganização do trânsito 1 0,1% 

Crescimento desenfreado irregular e sem seletividades das casas de aluguel temporada. 
Inquilino e proprietários irresponsáveis e grande perturbação com som alto e bagunça. 
não há sossego para os moradores e vizinhos. Desrespeito total ao direito do outro. 
residências funcionando como casas de festas. 

1 0,1% 

Crescimento de resorts, tipos de abordagens etc... 1 0,1% 
Crescimento aparentemente desordenado, gerando investimentos que desvalorizam a 
cultura e natureza local. 

1 0,1% 

Corrupção e crescimento desordenado. 1 0,1% 

Coronelismo exercido por pessoas políticas da região. Descaso de alguns políticos que só 
veem a cidade como tanquinho de lavar dinheiro. Mas a cidade em si é ótima, carecendo 
apenas de boa administração 

1 0,1% 

Contínuo e completo descuido do Poder Municipal com nossas ruas, praças, calçadas, 
limpeza e paisagismo a cidade. 1 0,1% 

Construções nas calçadas impedindo o espaço de pedestres 1 0,1% 

Construções em áreas ambientais e de nascentes, também criação de animais em áreas 
de preservação ambiental sem qualquer tipo de fiscalização 

1 0,1% 

Construção de gigantes resort 1 0,1% 

Condomínios novos. timeshare 1 0,1% 

condição das estradas de acesso no meio urbano e rural 1 0,1% 

Comércio local dita preços sem fiscalização 1 0,1% 
Começo do turismo de massa Construção de resorts 1 0,1% 

Cidade superlotada, o turista bandoleiro. 1 0,1% 

Cidade super cheia de turistas 1 0,1% 
Cidade quando está muito cheia 1 0,1% 

Cidade parece estar abandonada 1 0,1% 

Cidade parece abandonada a preocupação é só o centro da cidade. 1 0,1% 

Cidade para os turistas, custo de vida caro 1 0,1% 
Cidade o povo 1 0,1% 

Cidade está abandonada, falta iluminação, as ruas estão todas esburacadas 1 0,1% 

Cidade crescendo desordenadamente 1 0,1% 
Cidade cheia demais de turistas 1 0,1% 

chegada de empresas que não respeitam os moradores da cidade e que destroem a 
identidade de nosso povo. 

1 0,1% 

Casas de aluguel para temporada porque não sobra para aluguel mensal 1 0,1% 
Casas de aluguel para temporada, pois não existe fiscalização para perturbação 1 0,1% 

Casas de aluguel para temporada (perturbação do sossego) 1 0,1% 

Carros ou casas com música alta 1 0,1% 
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Carros estacionados em locais proibidos, ao lado das placas de proibição e não tem 
responsabilização 1 0,1% 

Carrões com pessoas mau educadas dirigindo bêbadas, com o som no "talo". 1 0,1% 

Carro abandonado na rua 1 0,1% 

Capitalismo exagerado 1 0,1% 
Caminhões atrapalhando o trânsito. 1 0,1% 

Calçamento pé de moleque 1 0,1% 

Calçamento das ruas turísticas 1 0,1% 
Burocracia 1 0,1% 

Buracos nas ruas. O tratamento aos trabalhadores do trade turístico 1 0,1% 

Buracos nas ruas. Fogos na madrugada 1 0,1% 

Buracos nas ruas. Cidade está largada 1 0,1% 
Buracos nas ruas; Falta um espaço para recreação de crianças e adultos(uma Praça bem 
cuidada e equipada, por exemplo. No Alto do Carmo tem uma Praça enorme, que 
poderia ser revitalizada com pista de skate, caminhada, brinquedos...) 

1 0,1% 

Buracos nas ruas, falta de segurança, descontrole do turismo desenfreado, impunidade.. 1 0,1% 
Buracos nas ruas, falta de saneamento básico, falta de transporte público, energia 
elétrica sistema de abastecimento de água 

1 0,1% 

Buracos nas ruas, trânsito. 1 0,1% 
Buracos nas ruas, sim automotivo em excesso, preços inflacionados em restaurantes, 
falta de parques e pistas caminhada, falta de parquinhos para crianças, poucas atrações 
no meio da semana, falta de escolas particulares. 

1 0,1% 

Buracos nas ruas, ruas de asfalto, grandes empreendimentos com vendas insistentes na 
rua 

1 0,1% 

Buracos nas ruas, que chega ao ponto da nossa cidade virar memes 1 0,1% 

Buracos nas ruas, que acabam com os veículos dos moradores. 1 0,1% 

Buracos nas ruas, quantidade de carros nos finais de semana. 1 0,1% 
Buracos nas ruas, Praça Central horrível, poderia ser criada uma Praça com pista para 
caminhada como a Praça do parque Ipiranga de Anápolis 

1 0,1% 

Buracos nas ruas, péssimo 1 0,1% 
Buracos nas ruas, lixos por toda parte!!! 1 0,1% 

Buracos nas ruas, lixo espalhado nas ruas 1 0,1% 

Buracos nas ruas, Falta sinalização e segurança 1 0,1% 

Buracos nas ruas, Falta gestão no geral 1 0,1% 
Buracos nas ruas, falta de manutenções nas pistas que dão acesso a cidade e dentro dela. 1 0,1% 

Buracos nas ruas, falta de energia e água e péssimo saneamento 1 0,1% 

Buracos nas ruas, falta de coleta de lixo adequada 1 0,1% 
Buracos nas ruas, Falta bocas de lobo e consequentemente a água escorrendo nas ruas 
24 horas por dia. 

1 0,1% 

Buracos nas ruas, centro da cidade sem estacionamento localizado 1 0,1% 

Buracos nas ruas, as calçadas estragadas, a péssima iluminação de TODOS os bairros e 
ruas 1 0,1% 

Buracos nas ruas, a educação. 1 0,1% 

Buracos nas ruas vergonhosos em todos os bairros, a quantidade exagerada de casas de 
aluguel para temporada em bairro residencial, o barulho exacerbado que fazem nas casas 

1 0,1% 
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de aluguel para temporada, e os preços abusivos de aluguéis em geral que não seja para 
temporada, Falta uma boa coleta seletiva de lixo e falta de educação ambiental nas 
escolas 

Buracos nas ruas por toda cidade e descaso com regulamentação de obras.(no beco da 
tia Olivia um empresário construiu em cima da calçada!) além de falta de calçadas 
acessíveis 

1 0,1% 

Buracos nas ruas por toda a cidade. Estradas da zona rural em péssimas condições. 1 0,1% 

Buracos nas ruas e trânsito final se semana 1 0,1% 
Buracos nas ruas e o descuido com o patrimônio histórico e cultural 1 0,1% 

Buracos nas ruas e fornecimento de energia 1 0,1% 

Buracos nas ruas e falta de informações verdadeiras sobre as diversas opções de lazer. 
Um empreendimento sabe dizer pouco sobre outro empreendimento. Falta do turismo 
por segmento durante a semana 

1 0,1% 

Buracos nas ruas e falta de indústrias 1 0,1% 

Buracos nas ruas e falta de emprego 1 0,1% 

Buracos nas ruas e falta de cursos 1 0,1% 
Buracos nas ruas e estradas de chão 1 0,1% 

Buracos nas ruas e do rumo de turismo de massa que a cidade vem tomando 1 0,1% 

Buracos nas ruas e a esperteza dos pirenopolinos para negociar.... 1 0,1% 
Buracos nas ruas demais e falar de cursos 1 0,1% 

Buracos nas ruas da cidade e o barulho das casas de temporada 1 0,1% 

Buracos na cidade e as áreas de proteção que nos impede de investir na cidade 1 0,1% 

Barulhos de som muito alto das casas de temporadas 1 0,1% 
Barulho, sujeira Pós- temporada, falta de educação ambiental. e temporais 1 0,1% 

Barulho, principalmente de casas e chácaras de temporada 1 0,1% 

Barulho vindos de casas de aluguel de temporada, Falta assistência do poder público ( 
polícia militar, Postura, ) quando solicitamos atendimento para situações que requer um 
profissional da segurança para resolver tais acontecimentos, falta de uma política e 
punições mais rigorosa, principalmente em valores, para pessoas que não respeitam as 
leis de poluição sonora e meio ambiente, o desleixo da prefeitura com a aparência da 
cidade, ruas sujas, lotes com matos altos, praças mal cuidadas, ruas esburacadas. 

1 0,1% 

Barulho festa ilícitas 1 0,1% 

Barulho e baderna 1 0,1% 

Barulho de sons nas residências por temporada 1 0,1% 
Barulho de som das casas de temporada 1 0,1% 

Barulho de motos e carros com escapamentos irregulares e bares e festas particulares 
com promovem barulhos e algazarras muito além do que a legislação permite, com 
pouco ou quase nenhum controle pela prefeitura. 

1 0,1% 

Barulho (som automotivo) e algazarras e violência 1 0,1% 

Bagunça, falta de respeito c os nossos patrimônios, igreja por ex e turismo bagunceiro 1 0,1% 

Bagunça promovida pelo turismo, principalmente as grandes empresas de turismo 1 0,1% 
Bagunça e lixos que os turistas deixam na cidade 1 0,1% 

Bagunça e desorganização em feriados e finais de semana 1 0,1% 

Bagunça e da sujeira. O descaso das autoridades em relação à cidade Incomoda muito. 
Chamam a cidade de " cidade sem lei " 

1 0,1% 
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Bagunça dos turistas no grandes feriados, o som alto na Rua Rui Barbosa a noite e na 
madrugada. 1 0,1% 

Bagunça dos moradores e turistas na porta das igrejas (principalmente da Igreja Matriz 
de Nossa Senhora do Rosário) 

1 0,1% 

Bagunça de distribuidora de bebidas e bares nas avenidas principais da cidade ! 1 0,1% 
Bagunça de alguns turistas que não agregam nada à cidade. 1 0,1% 

Bagunça COM SOM ALTO, BÊBADOS EM FRENTE ÀS DISTRIBUIDORAS DE BEBIDA, OS 
BURACOS NOS ASFALTOS, MENTALIDADE RADICAL DE ALGUMAS PESSOAS FRENTE AO 
DESENVOLVIMENTO, FALTA DE UNIÃO DAS PESSOAS 

1 0,1% 

Baderna com casas de Aluguéis para temporada. 1 0,1% 

avanço turístico desenfreado sem levar em conta a vida dos moradores da cidade 1 0,1% 

Aumento exagerado de tudo a comprar 1 0,1% 
Atual administração 1 0,1% 

Atendimento dos lugares. 1 0,1% 

Assoreamento e descuido do Rio das Almas, ruas esburacadas, descaso em geral da 
cidade em relação aos administradores 

1 0,1% 

asfaltos, a saúde 1 0,1% 

Asfalto, calçamento destruídos 1 0,1% 

Asfalto e os animais abandonados. 1 0,1% 
Asfalto da cidade 1 0,1% 

APPs e buracos 1 0,1% 

Ambulantes na beira rio 1 0,1% 

Ambulantes 1 0,1% 
Amadorismo do serviço público municipal 1 0,1% 

Aluguel de casas para temporada sem fiscalização, aluguel caro. 1 0,1% 

Aluguéis de casas por temporada pela Falta respeito por colocar som altíssimo e a polícia 
não vem para coibir!! 

1 0,1% 

Alto custo para nós moradores que não temos condições te ter nem um lazer 
principalmente nas cachoeiras por ter um preço alto para se visitar . 

1 0,1% 

Alto custo dos produtos e serviços. 1 0,1% 
Aglomerado de pessoas em feriados 1 0,1% 

Aglomeração de pessoas em grandes eventos promovidos na cidade 1 0,1% 

Agito do final de semana e as vias públicas em péssimo estado de conservação 1 0,1% 

Agitação 1 0,1% 
agentes de saúde não trabalham direito 1 0,1% 

Administração prefeitura 1 0,1% 

Administração dos prefeitos, que não ajuda quem precisa de moradia 1 0,1% 
Abuso dos preços para moradores, em mercados e tudo, acredito que deveria ter um 
diferencial menor de preços para moradores e lei sobre o mau uso de som em casas de 
temporada 

1 0,1% 

Abandono 1 0,1% 

Total geral 871 100,0% 
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Na sua opinião, quais são as principais potencialidades ou oportunidades de desenvolvimento econômico e trabalho de 
Pirenópolis? 
 

 Respostas % 

Turismo 207 25,6% 
Indústrias 73 9,0% 
Não sei 22 2,7% 
Turismo Sustentável 10 1,2% 
Turismo e Gastronomia 10 1,2% 
Mais indústrias 10 1,2% 
Turismo e Pedreiras 9 1,1% 
Pousadas 9 1,1% 
Empresas 8 1,0% 
Turismo ecológico 5 0,6% 
Turismo orientado 3 0,4% 
Turismo e Comércio 3 0,4% 
Restaurantes 3 0,4% 
Nenhuma 3 0,4% 
Hospedagem 3 0,4% 
Gastronomia e hotelaria 3 0,4% 
Ecoturismo 3 0,4% 
Artesanato 3 0,4% 
Turismo responsável 2 0,2% 
Turismo e novas empresas 2 0,2% 
Turismo e indústria 2 0,2% 
Turismo e Cultura 2 0,2% 
Turismo e Artesanato 2 0,2% 
Turismo de qualidade 2 0,2% 
Turismo controlado 2 0,2% 
Turismo consciente 2 0,2% 
Pedreiras 2 0,2% 
Pecuária 2 0,2% 
Mais opções e indústrias 2 0,2% 
Frigorífico fechado 2 0,2% 
Empresas e indústrias 2 0,2% 
Comércio 2 0,2% 
Agricultura e Turismo 2 0,2% 
Várias possibilidades de Turismo de nicho (natureza, escalada, aventura, mountain 
bike)Turismo cultural, festas populares tradicionais e manifestações artísticas. A 
arquitetura e a gastronomia 

1 0,1% 

Valorizar o artesanato local de joias e outros, criar cursos técnicos e universitários 
nas áreas de vocação do empreendedorismo local para atrair jovens 
empreendedores, estimular empreendimentos não poluidores nas áreas de 
alimentação , confecção, tecnologias de comunicação e de Turismo com empregos 
qualificados e bem remunerados e com proteção trabalhista. 

1 0,1% 

Usinas de reciclagem 1 0,1% 
Uma fábrica para gerar empregos 1 0,1% 
Uma ação mais efetiva para sanar os problemas estruturais e muita campanha de 
conscientização sobre as questões ambientais. 

1 0,1% 

Turismos Comércios Minérios Quartzitos 1 0,1% 
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Turismo. Poderia ser como a cidade de Gramado. Também vejo potencial para atrair 
condomínios de chácaras focado em aposentados. O movimento da atualidade é de 
interiorização da população . 

1 0,1% 

Turismo. Mas já que crescer com controle e em uma velocidade que seja sustentável, 
porque só modo que está o risco é de haver fuga de turistas e uma queda na 
atividade em um futuro próximo 

1 0,1% 

Turismo: Gramado como referência de Turismo aqui. Gente inteligente e da área 
para fazer a mudança. 

1 0,1% 

Turismo, mas nada impede de termos um setor industrial para dar mais 
oportunidades principalmente aos jovens 1 0,1% 

Turismo, arte, 1 0,1% 
Turismo, sem dúvida. Mas avalio que há um limite e ele já está MUITO perto de ser 
atingido. Não adianta ofertar quartos e casas e pousadas e resorts em uma cidade 
com menos de 15 mil habitantes, cuja estrutura está construída para este tamanho e 
população. Acho que a cidade tem potencial de sediar alguns eventos culturais como 
festivais literários e de cinema e incentivar agricultura orgânica, mercado que cresce 
em todo o mundo, e que pode existir em respeito e harmonia com a natureza, sem 
grandes desmatamentos nem uso de agrotóxicos. 

1 0,1% 

Turismo, saúde , hospedagem 1 0,1% 
Turismo, prestação de serviços 1 0,1% 
Turismo, Potencial histórico e natural. Pecuária, e agricultura. 1 0,1% 
Turismo, porque movimenta pousadas, restaurantes, artesanato s etc 1 0,1% 
Turismo, mas vejo que em um todo nosso Turismo é muito amador, precisamos de 
uma melhoria continua em torno dessa fonte de renda que é Turismo. 

1 0,1% 

Turismo, mas sem prejudicar nossa cultura e tradições 1 0,1% 
Turismo, lazer, cultura, arte, natureza, feiras, música... 1 0,1% 
Turismo, lazer 1 0,1% 
Turismo, hotelaria. 1 0,1% 
Turismo, hotéis e pousada e restaurante. 1 0,1% 
Turismo, gastronomia, eventos 1 0,1% 
Turismo, gastronomia e cultura 1 0,1% 
Turismo, exceto projetos de "resort" em multipropriedade, que afetará a economia 
dos empresários locais (pequenas pousadas e casa temporada), afetará 
drasticamente o meio ambiente, e a mobilidade urbana, e ainda alterará o nível de 
turista que recebemos. 

1 0,1% 

Turismo, Entretenimento e Gastronomia 1 0,1% 
Turismo, e a revisão do plano diretor, a cidade tem que expandir 1 0,1% 
Turismo, desenvolvimento de artesanato local, Esportes equestres, 1 0,1% 

Turismo, cultura, esportes de aventura, eventos, indústria verde, propriedades 
sustentáveis como segunda moradia para quem vive em Brasília, Anápolis e Goiânia 

1 0,1% 

Turismo, Cultura e Comércio de produtos tipicamente pirenopolinos. 1 0,1% 
Turismo, comércio, construção civil, agronegócio (devido à grande quantidade de 
áreas rurais) e indústria (grande extensão do território do município) 

1 0,1% 

Turismo, Comércio e construção civil 1 0,1% 
Turismo, cinema e cultura 1 0,1% 
Turismo, Artesanato, Artes e Culinária 1 0,1% 
Turismo verdadeiramente ecológico que ofereça uma proposta de imersão completa 
na natureza e na vida rural de Pirenópolis para. Lient a vindos de grandes urbes 
próximas.(BSB, Gyn...) Ou distantes 

1 0,1% 
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Turismo Sustentável, Turismo educacional, implementação de políticas públicas que 
fortaleçam iniciativa culturais. 1 0,1% 

Turismo sustentável, sem timeshare 1 0,1% 
Turismo sustentável, a cultura local (evitar megaeventos) 1 0,1% 
Turismo sustentável e responsável 1 0,1% 
Turismo sustentável e organizado. Empresas de abastecimento 1 0,1% 
Turismo sustentável e legalização dos negócios na cidade 1 0,1% 
Turismo sustentável e consciente!!! 1 0,1% 
Turismo sustentável e agropecuária. 1 0,1% 
Turismo sustentável com respeito sobretudo aos cidadãos 1 0,1% 
Turismo rural, visitação pública nos morros e entornos 1 0,1% 
Turismo Rural, ampliação do Turismo para os povoados 1 0,1% 
Turismo rural está sendo explorada a anos. Pirenópolis não pode ficar de fora, 
existem locais em Pirenópolis com grande potencial que não podem investir porque 
estão em áreas protegidas. Essas áreas de ZPAs e APPs tem que ser analisadas 
melhor. 

1 0,1% 

Turismo responsável, de qualidade, com respeito aos recursos naturais e a 
população. O turista de massa não interessa ao município. 1 0,1% 

Turismo responsável com a vocação da cidade, organização do Turismo, 
profissionalismo no Turismo e tributação no Turismo ou seja Turismo é a solução!! 

1 0,1% 

Turismo regulamentado, Pedreira profissionalizada 1 0,1% 
Turismo proveniente das cachoeiras, porém temos a gastronomia que também 
poderia virar ponto focal do turismo. 

1 0,1% 

Turismo precisa urgentemente ser repensado. Nossa estrutura bucólica não pode se 
perder aos empreendimentos gigantescos. 

1 0,1% 

Turismo ordenado e eficiente 1 0,1% 
Turismo natural e cultural e produção artesanal de produtos locais 1 0,1% 
Turismo natural 1 0,1% 
Turismo em geral, comércios etc.. 1 0,1% 
Turismo em cima dos aspectos naturais e culturais 1 0,1% 
Turismo ecológico, responsável e sustentável 1 0,1% 
Turismo ecológico responsável 1 0,1% 
Turismo ecológico organizado 1 0,1% 
Turismo ecológico e de aventura bem como as festas tradicionais 1 0,1% 
Turismo ecológico e cultural 1 0,1% 
Turismo é, sem dúvida a maior potência. Falta potencializar os setores com 
incentivos e organização. 

1 0,1% 

Turismo é uma grande oportunidade que Pirenópolis tem nas mãos, e todas as 
outras portas que ele abre, como os trabalhos que derivam dele 

1 0,1% 

Turismo e serviços 1 0,1% 
Turismo e os recursos naturais 1 0,1% 
Turismo e novas construções 1 0,1% 
Turismo e mineração responsáveis 1 0,1% 
Turismo e lazer 1 0,1% 
Turismo e indústria limpa 1 0,1% 
Turismo e esporte ecológico e consciente 1 0,1% 
Turismo e esporte de aventura 1 0,1% 
Turismo e cultura focados em público alvo específico. 1 0,1% 
Turismo e construção civil. 1 0,1% 
Turismo e conservação do Cerrado 1 0,1% 
Turismo e aventura, gastronomia e os eventos culturais que haviam na cidade. 1 0,1% 



 

  

 

125 
 

Instituto de Desenvolvimento Tecnológico do Centro-Oeste  

Turismo e atividades imobiliárias 1 0,1% 
Turismo e arte 1 0,1% 
Turismo e agronegócio 1 0,1% 
Turismo e agricultura em pequena escala. 1 0,1% 
Turismo e a construção civil. 1 0,1% 
Turismo desportivo em meio à natureza 1 0,1% 
Turismo de qualidade. Não esse Turismo em massa que estamos vivendo de uns anos 
para cá. 

1 0,1% 

Turismo de qualidade, isso sustenta a economia de uma cidade se houver 
planejamento inteligente, desenvolve o comércio, gera muitos empregos e educa o 
povo para melhor receber quem visita a cidade e deixa dinheiro aqui. Vejam 
exemplos como “Bonito” e “Gramado”. 

1 0,1% 

Turismo de qualidade sustentável 1 0,1% 
Turismo de qualidade com um controle do impacto ambiental 1 0,1% 
Turismo de Portugal experiência 1 0,1% 
Turismo de negócios 1 0,1% 
Turismo de forma sustentável. Pirenópolis pode ser ao mesmo tempo um paraíso 
turístico que oferece serviços de qualidades e que retorna bem estar e qualidade de 
vida à população. 

1 0,1% 

Turismo de forma organizada como várias cidades do mundo. 1 0,1% 
Turismo de experiência rural; contato com a natureza como poder curativo e de mais 
qualidade de vida. 1 0,1% 

Turismo de experiência e a seleção dos seus visitantes 1 0,1% 
Turismo de Esportes Radicais (Mtb, Trekking, etc) 1 0,1% 
Turismo de base comunitária e ecológico. Esportes de aventura e da natureza 1 0,1% 

Turismo de alto padrão como já temos esse resorts só atrai um turista igual tem em 
caldas novas e eu não acho legal nossa cidade e uma cidade elegante bonita graças a 
Deus não temos baixa temporada por esse motivo temos que apostar no turista de 
alto padrão eu conheço 28 estados no Brasil e 8 país fora na Europa e Estados Unidos 
com uma experiência 21 anos no Turismo de Pirenópolis e atualmente trabalhando 
no Turismo posso afirmar esse últimas mudanças de vcs só prejudicou no Turismo 
essas festa grande ter fechado o centro sem planejamento inclusive para pessoas da 
terceira idade e deficiente como no meu caso que não consigo andar muito sem 
faltar em contratar guarda de trânsito que não tem noção alguma de trânsito estava 
aí no final do ano no meu comércio vendo como estava acontecendo por que vcs não 
vão ver com os próprios olhos aí você não vai precisar nem de pesquisas vcs vão ver 
o que está realmente acontecendo !!! 

1 0,1% 

Turismo cultural, gastronômico e Industrialização 1 0,1% 
Turismo cultural, eventos mais seletivos!!! 1 0,1% 
Turismo cultural e ambiental sustentáveis, aliado à formação de profissionais 
qualificados (educação profissionalizante, tecnológica e superior) 

1 0,1% 

Turismo controlado e consciente 1 0,1% 
Turismo consciente. Coleta de lixo seletiva. 1 0,1% 
Turismo consciente e sustentável. não aos grandes empreendimentos!! 1 0,1% 
Turismo consciente e de qualidade 1 0,1% 
Turismo com responsabilidade. polo artesanal. polo cervejeiro. 1 0,1% 
Turismo com responsabilidade ecológica, incluindo a proibição de poluição sonora 1 0,1% 
Turismo com preparação sustentável para o crescimento. 1 0,1% 
Turismo / Ecoturismo, gastronomia, marcenaria e pedras de Pirenópolis. 1 0,1% 
Turismo (cultural, esportivo, aventuras), feiras. 1 0,1% 
Tudo referente as artes: teatro, cinema, música e etc 1 0,1% 
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Trazer mais oportunidades de negócios além do Turismo, como uma zona Industrial 
por exemplo 1 0,1% 

Trazer mais indústrias e cursos para ueg 1 0,1% 

Trazer mais eventos, faz com que aumente a demanda e consequentemente 
valorização de mão de obra local. Pirenópolis é uma cidade encantadora, não pela 
sua preservação natural e histórica, mas também pelas pequenas pousadas. Falta um 
marketing melhor da cidade e um secretário mais alinhado com grandes produtores. 

1 0,1% 

Trabalho informal, porém o trabalhador não tem descanso. O salário que os 
empresários pagam não supre as necessidades dos cidadãos. 1 0,1% 

Torna-se área urbana 1 0,1% 
Tem vários só falta as pessoas querer trabalhar! Construção civil! 1 0,1% 
Tecnologia 1 0,1% 
Sofisticado Turismo e não massificado com a construção de resorts. 1 0,1% 
Shopping 1 0,1% 
Setor de serviços 1 0,1% 
Serviços relacionados a Turismo e sustentabilidade, lazer e comércio e educação 1 0,1% 
Servente pedreiro 1 0,1% 
Ser uma cidade sustentável que segue a Política Nacional de Resíduos Sólidos e que 
consiga gerir Turismo de forma respeitosa e consciente, treinando os profissionais 
que trabalham com Turismo a sempre preservar 

1 0,1% 

Sempre será Turismo, desde que acompanhado e bem administrado para não tirar 
dos moradores o que de melhor temos, que é a calma bucólica de uma cidade do 
interior. 

1 0,1% 

Saúde e cultura 1 0,1% 
Restaurantes, Bares, Lanchonetes e Pousadas 1 0,1% 
Regulamentação do Turismo, com impostos pagos pelas pequenas pousadas e casas 
de temporada. Cursos e qualificação da mão de obra voltada para o setor de 
Turismo. Ter atrações de esporte e lazer, que não existem atualmente. Foco na 
educação profissional. 

1 0,1% 

Reciclagem de resíduos sólidos, incentivo ao ofício das joias em prata , aos pequenos 
agricultores 

1 0,1% 

Real interesse da gestão pública no bem estar da população. E não enriquecer quem 
já está com os bolsos cheios. Liberando empreendimentos que acabarão com a 
cidade apenas por questões pessoais 

1 0,1% 

Quero cinema, shopping parques de diversão ou aquático, sendo assim gerando 
empregos e aumentando a renda e economia da cidade 

1 0,1% 

Quase nulo... comércio, ou para o Empresário... Nas Pedreiras (suspenso?). Em 
clínicas médicas odontológicas e de análises clínicas. Rurais, para quem tem terras. 
Construção civil. 

1 0,1% 

Proposta de empresa que não degrada o ambiente mas que traga empregos além do 
Turismo 1 0,1% 
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Promover o desenvolvimento econômico dentro dos princípios da sustentabilidade 
(criar mecanismo de controle das indústrias de pedras estimulando investimento em 
técnicas pertinentes, estimular e qualificar cada vez mais o trabalho de Turismo e 
hospitalidade. Apoiar o funcionamento da Universidade Estadual UEG, nos cursos 
que venham de encontro à vocação econômica e social da cidade. Não permitir o seu 
fechamento, pelo contrário fazer a sua ampliação. Estimular atividades dentro da 
vocação econômica da cidade e região. Turismo ecológico, histórico.> aproveitar 
sobremaneira a localização estratégica, proximidade de Brasília, Anápolis e Goiânia. 
Altitude de mais de 1000 metros, clima, etc. 

1 0,1% 

Produção de eventos, produção local de artesanato, turismo de qualidade 1 0,1% 
Prefiro não falar 1 0,1% 
Prefeitura contratar músicos, arte nas ruas, festivais de várias modalidades como 
fazem na Europa e atrai muitos turistas pro comércio local. 1 0,1% 

Precisa mais eventos, que inclusive coloque os mais velhos para fora de casa, para se 
divertirem e gastarem um pouco ao invés de ficar sentado na porta esperando a 
morte chegar! Mais atividades coletivas, dança de salão, horta comunitária aulas de 
artesanato, pintura. O povo sem arte fica sisudo. 

1 0,1% 

Precisa do centro Industrial e incentivo da prefeitura. 1 0,1% 
Precisa de universidade aqui nessa cidade. As mães sonham que seus filhos sejam 
caixa de mercado. Precisa de mais educação. 

1 0,1% 

Pousadas, cachoeiras 1 0,1% 
Pousadas hotéis 1 0,1% 
Pousadas estão saturando . Criação de empresas para gerar renda, empregos e 
impostos para o município 

1 0,1% 

Pousadas e Restaurantes. 1 0,1% 
Pousadas e restaurantes 1 0,1% 
Pousadas casas de temporada chácaras cachoeiras 1 0,1% 
Pouco desenvolvimento econômico para moradores 1 0,1% 
Potencial no desenvolvimento educacional 1 0,1% 
Potencial é o turismo. Oportunidade de desenvolvimento deveria vir empresas que 
não são do ramo turístico. 

1 0,1% 

Posição entre as 3 cidades destino do país 1 0,1% 
Por obvio o desenvolvimento de produto turístico de qualidade, voltado ao 
desenvolvimento sociocultural e de boa convivência com a natureza. Também o 
desenvolvimento na prestação de serviços. 

1 0,1% 

Poderiam analisar melhor os arredores de Pirenópolis, muitos empresários com 
potencial de construir império na cidade mas as Zpas e APPs que impedem o 
investimento 

1 0,1% 

Pode ser um polo gastronômico e cultural do centro oeste brasileiro. 1 0,1% 
Plano diretor 1 0,1% 
Pirenópolis tem uma posição geográfica privilegiada 1 0,1% 
Pirenópolis tem tudo para ser uma das melhores cidades para se visitar e morar do 
Brasil. Um dos mais bonitos locais de Ecoturismo do País. Com potencial para ter um 
Turismo de qualidade, organizado. Uma cidade com muito mais atrativos que 
Campos do Jordão, Gramado… 

1 0,1% 

Pirenópolis tem potencial suficiente para o desenvolvimento no campo do Turismo. 
O que falta é organizarão 

1 0,1% 

Pirenópolis tem grande potencial territorial para um polo Industrial. Porém, falta 
infraestrutura. 1 0,1% 
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Pirenópolis pode ser um ótimo atrativo turístico CULTURAL e também ecológico, mas 
a mentalidade das pessoas tem que mudar. Já viram o tanto de lixo na estrada pros 
Pireneus e no Rio das Almas? 

1 0,1% 

Pirenópolis está rodeada pelo Turismo, acredito que a chegada dos Resorts vão 
impactar negativamente na economia local 

1 0,1% 

Pirenópolis é uma cidade que historicamente foi utilizada como cenário para filmes e 
novelas, mas não existiu um trabalho de profissionalização e inclusão dos moradores 
na economia da cultura! Pirenópolis precisa olhar para a COEPi e perceber o trabalho 
de excelência que é desenvolvido no espaço acolhendo os diferentes! 

1 0,1% 

Permitir a preparação, estruturação, equipamento da cidade para o seu legado, 
Turismo. Não tem como segurar Turismo.. então que nos preparemos e façamos a 
coisa organizada 

1 0,1% 

Pequenas indústrias principalmente voltadas as áreas gastronômicas e turísticas, 
como as cervejas artesanais 

1 0,1% 

Pequenas indústria que atenda o setor hoteleiro. Cursos e capacitação para este 
ramo. 

1 0,1% 

Pequenas empresas 1 0,1% 
Pedreiras, Turismo e comércio 1 0,1% 
Pedreiras, Turismo e a Agropecuária 1 0,1% 
Pedreiras, falta de Indústria ou empresa 1 0,1% 
Pedreiras e Artesanato 1 0,1% 
Parte do Rio Almas, abaixo da ponte de madeira. Grande potencial turístico e de 
desenvolvimento 

1 0,1% 

Outras indústrias para jovem 1 0,1% 
Os buracos da rua 1 0,1% 
Organização do Turismo 1 0,1% 
Organização da expansão urbana e turística 1 0,1% 
Ordenamento 1 0,1% 
Olhar mais pelo lado do Turismo, mantendo e abrindo mais oportunidades para esse 
ramo 

1 0,1% 

Oferta de emprego, diversificação de trabalhos, ex: gastronomia, artesanato, 
prestação de serviços autônomos. 

1 0,1% 

O recurso hídrico. 1 0,1% 
O principal e Turismo, mas é preciso cuidar da cidade e deixá-la confortável , graciosa 
e aconchegante ! Investir primeiro em infraestrutura , saneamento básico , sem esse 
nada vai para frente!!! Avante Piri !!! Acorda prefeito !!! Boa sorte e vamos ver se 
2022 as coisas mudam para melhor!!! Sou filha dessa terra e a amo 

1 0,1% 

O meio ambiente 1 0,1% 
O maior potencial econômico e social para Pirenópolis seria aliás sua história e 
Turismo ambiental e responsável com o desenvolvimento da economia criativa. O 
tripé economia criativa +Turismo ambiental responsável + cidade inteligente é o 
modelo a ser desenvolvido no século XXI. Absolutamente imbatível em geração de 
renda, emprego, preservação ambiental, e uso eficiente de recursos. 

1 0,1% 

O desenvolvimento das zonas ou melhor urbanização controlada e ordenada da zona 
rural 1 0,1% 

O custo de vida em Pirenópolis é muito alto para os moradores, é o piso salarial não 
é alto por tanto falta muita mão de obra, 

1 0,1% 

O crescimento das opções de turismo, como resorts e hotéis 1 0,1% 
Novos atrativos ligados a produção de uva, queijos e vinhos 1 0,1% 
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No momento nenhum. A única oportunidade que o jovem tem de trabalho e em 
bares e restaurantes. É a única coisa que cresce em Pirenópolis 1 0,1% 

Não sei 1 0,1% 
Não dá para enumerar. 1 0,1% 
Na minha visão as maiores potencialidades e oportunidades estão no ramo do 
Ecoturismo, já que Pirenópolis está rodeada de atrações naturais, como centenas 
blocos de pedra na região da Serra dos Pireneus 

1 0,1% 

Na área do Turismo ambiental 1 0,1% 
Museus, parques ecológicos, Turismo internacional 1 0,1% 
Museus / parques temáticos / piri jazz voltar 1 0,1% 
Muito emprego 1 0,1% 
Moradia, saúde, saneamento 1 0,1% 
Minha opinião que choca com a maioria, mas seria trazer Indústrias 1 0,1% 
Minha família deixa de investir na cidade, pois existem muitas Apps e ZPAs que 1 0,1% 
Microempresas 1 0,1% 
Mercados pedreiras área da construção material de construção 1 0,1% 
Melhoria na qualidade dos restaurantes, incrementar a ig da prata, melhorar as 
ações de ejas 1 0,1% 

Melhoras o serviço público 1 0,1% 
Melhorar o produto turístico 1 0,1% 
Melhorando a educação das crianças e jovens da cidade, eles se irão se tornar bons 
profissionais no futuro e poderão trabalhar para Pirenópolis, não apenas com 
Turismo, mas em outra áreas. O jovem pirenopolino não tem oportunidade na cidade 
pois a maioria dos empregos gerados aqui, quem assume são pessoas de outras 
localidades. 

1 0,1% 

Me parece que atualmente o foco é Turismo. 1 0,1% 
Mas mais indústrias e desenvolvimento do Turismo 1 0,1% 
Manter a cidade no padrão histórico, mas permitir que empresas de fora possam 
fazer seus empreendimentos na cidade trazendo mais dinheiro, mas turistas e mais 
empregos. Precisamos urgentemente de faculdades, e mais horários de ônibus. 

1 0,1% 

Mais trabalho para os jovens e organização na cidade em dias de feriado 1 0,1% 
Mais shopping e indústrias 1 0,1% 
Mais infraestrutura 1 0,1% 
Mais indústrias e Turismo consciente 1 0,1% 
Mais estrutura, indústrias e melhorar as feiras de artesanato 1 0,1% 
Mais empresas 1 0,1% 
mais empregos em Indústrias 1 0,1% 
Mais atenção a população 1 0,1% 
Loteamentos 1 0,1% 
Locações de casas e Turismo gastronômico 1 0,1% 
Literalmente Turismo 1 0,1% 
Limpar o Rio, cuidar da natureza 1 0,1% 
Investir no Turismo, de modo que ele também seja favorável para a população. 
Principalmente na geração de renda e melhoria de salários 

1 0,1% 

Investir no ensino superior de qualidade para a população. Aproveitar o prédio da 
UEG. 1 0,1% 

investir nas habilidades da população jovem, que quer se profissionalizar em muitas 
outras áreas que não Turismo 

1 0,1% 

Investir na educação para que melhore a qualidade dos serviços/ Transforma 
Pirenópolis num ponto de Turismo histórico, ecológico, ciclístico e de trekking, 
investindo na melhoria das trilhas e melhorar a divulgação de todos seus atrativos 

1 0,1% 
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Investimento no Turismo e mercados locais bem como buscar atrair grandes 
indústrias e até mesmo criar um polo Industrial a fim de gerar mais empregos. 1 0,1% 

Infelizmente só o turismo 1 0,1% 
Indústrias, shopping 1 0,1% 
Indústrias, mais filmes para garotada 1 0,1% 
Indústrias verdes. Turismo Sustentável. 1 0,1% 
Indústrias e mais cursos 1 0,1% 
Indústrias e mais comércios 1 0,1% 
Indústrias e cursos UEG 1 0,1% 
Indústrias e asfalto 1 0,1% 
Indústrias de pequeno porte 1 0,1% 
Indústrias de Médio e Grande Porte 1 0,1% 
Indústrias de fomento ao Turismo e universidade. 1 0,1% 
Indústria, necessidade de uma cadeia, um lazer para os jovens, diversão para os 
idosos 

1 0,1% 

Indústria, empresa para gerar emprego 1 0,1% 
Indústria fora da cidade 1 0,1% 
Indústria e mais asfalto 1 0,1% 
Incentivo ao Turismo sustentável 1 0,1% 
Incentivo ao desenvolvimento agropecuário. 1 0,1% 
Implantação de pequenas fábricas 1 0,1% 
Implantação de indústria 1 0,1% 
Implantação de empresas 1 0,1% 
Ilimitado 1 0,1% 
Hospital, creche e mais policiamento 1 0,1% 
Hospital melhor 1 0,1% 
Hospedagem, Culinária gastronomia e rios cachoeiras! 1 0,1% 
Hospedagem e artesanato 1 0,1% 
Hospedagem , cachoeiras, restaurante. 1 0,1% 
Haras, Turismo ecológico, rural, hotelaria, universidade, venda de produtos 
artesanais, condomínios de alto padrão 

1 0,1% 

Gostaria que tivesse um concurso de arquitetos e urbanistas de nível internacional 
para ajudar a pensar a Pirenópolis sustentável que queremos para o futuro. um 
Turismo sustentável que fuja dos grandes capitais e pense num Turismo que 
privilegie a qualidade e não a quantidade. 

1 0,1% 

Geração de trabalho e renda em outras áreas para além do Turismo e que possa 
compreender os jovens da periferia. 

1 0,1% 

Gastronomia, Turismo e incentivo à educação tecnológica! Hoje o mundo gira em 
torno da tecnologia, e nossa cidade pode criar projetos e cursos de informática, TI, 
gestão de tráfego na internet entre outros! 

1 0,1% 

Gastronomia, bares, música, lazer e Turismo, cultura de forma geral 1 0,1% 
Gastronomia, artesanato, hotelaria.... 1 0,1% 
Gastronomia tradicional, Turismo gastronômico cultural 1 0,1% 
Gastronomia e festivais 1 0,1% 
Gastronomia , hospedagem, eventos culturais, atrativos internacionais. 1 0,1% 
Gastronomia 1 0,1% 
Fortalecer o turismo 1 0,1% 
Focar em Turismo ecológico, turismo gastronômico. A cidade conseguindo preservar 
suas riquezas naturais e preservar a tranquilidade das população e turistas, já é 
bastante coisa 

1 0,1% 
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Fiscalizar as empresas, para legalizarem o trabalho, tem muita empresa aproveitando 
do trabalhador. 1 0,1% 

Faltam indústrias para gerar empregos 1 0,1% 
Falta valorizar a mão de obra local , ocorre muita exploração e desonestidade com os 
trabalhadores 

1 0,1% 

Falta investimentos em capital humano: educação básica e qualificação profissional. 1 0,1% 
Falta de lazer 1 0,1% 
Falta de estacionamento 1 0,1% 
Facilitar o comércio local 1 0,1% 
Fábrica de Queijo e Doce 1 0,1% 
Extração de quartzito e Turismo, ambos sustentáveis. 1 0,1% 
Explorar um Turismo consciente, que não acabe com a cidade com Turismo em 
massa, mantendo o charme da nossa querida cidade. 

1 0,1% 

Explorar melhor com tributação dos proprietários que alugam quartos e casas 1 0,1% 
Explorar áreas fora da rua do lazer. 1 0,1% 
Expansão do Turismo 1 0,1% 
Evitar o desenvolvimento desordenados 1 0,1% 
Eventos culturais 1 0,1% 
Estimular os jovens que buscam profissões sem área de atuação na cidade a 
trazerem esse novas áreas para modernizar e melhorar a acessibilidade a serviços e 
recursos inexistentes aqui. 

1 0,1% 

Esporte 1 0,1% 
Escolas de idiomas 1 0,1% 
Escola técnicas 1 0,1% 
Escola 1 0,1% 
Entretenimento e Resorts 1 0,1% 
Ensinar os jovens a trabalhar 1 0,1% 
Empresas voltadas ao Lazer/ turismo/gastronomia/ artesanatos e esportes... 1 0,1% 
Empresas que não são ligadas a Turismo 1 0,1% 
Empresas que geram empregos e que se preocupa com o meio ambiente 1 0,1% 
Empresas para gerar emprego 1 0,1% 
Empresas ou negócios que não sejam ligados a Turismo 1 0,1% 
Empresa particular para gerar emprego 1 0,1% 
Empreendimento local, restaurante, lanchonete 1 0,1% 
Em Pirenópolis hoje a principal fonte de renda e trabalho e em torno do Turismo 1 0,1% 

Em Pirenópolis falta mão de obra em todos os setores. Aqueles que se apresentam 
como profissionais, muitas vezes não são qualificados, atuam na informalidade e não 
tem comprometimento. Acredito que Pirenópolis possa crescer enormemente, desde 
que se criem políticas corretas e honestas de expansão da cidade, descentralização 
do comércio, preservação da natureza, conservação das vias, calçadas e edificações. 
A fiscalização deve ser aumentada e atuante, em todos os setores. Deve haver um 
incentivo maior à abertura de comércios voltado ao lazer cultural. 

1 0,1% 

Educação, cursos profissionalizantes, cultura 1 0,1% 
Educação, cultura e Turismo 1 0,1% 
Educação socioambiental e um turismo menos predatório, que possibilite 
desenvolvimento econômico sem alterar (ainda mais) o ambiente e a vida das 
pessoas da cidade. 

1 0,1% 

Educação para os jovens 1 0,1% 
Educação 1 0,1% 
Ecoturismo! Apoio aos pequenos produtores e empreendedores. 1 0,1% 
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Ecoturismo, gastronomia 1 0,1% 
Ecoturismo, com bastante recuperação e preservação 1 0,1% 
Ecoturismo, artesanato local, Turismo gastronômico e Turismo histórico. 1 0,1% 
Ecoturismo, Agroecologia, Turismo histórico e cultural com monitoria de Jovens. 1 0,1% 
economia criativa/cultural, Turismo cultural, Ecoturismo e agroecologia 1 0,1% 
É Turismo, desde de que tenha um crescimento sem afetar nosso meio ambiente, 
nossas tradições e nossa qualidade de vida, pois esses são os atrativos de 
Pirenópolis(natureza, qualidade de vida e tradições culturais) 

1 0,1% 

É preciso valorizar outras gerações de renda e emprego aponto o a questão da 
marcenaria e da carpintaria de alta qualidade praticada na cidade ! Poderia ser polo-
Industrial dentro de critérios sócio ambientais corretos ! Quero registrar as 
atividades de tecelagem feitas em Pirenópolis e município que 

1 0,1% 

É consolidada pelo Turismo natural e histórico. Como potencialidade possui imensa 
visibilidade de ações de sustentabilidade e respeito ao patrimônio natural e histórico. 
Município pequenos, mas com grande potencial de oferta de serviços e exemplo para 
vizinhos. 

1 0,1% 

Distrito Industrial; Desenvolver Empresas de Tecnologia Virtual (vale do silício) 1 0,1% 
Deveriam investir em atividades de entretenimento pros jovens . 1 0,1% 
Deveria ser criada outras alternativas de trabalho como uma zona Industrial fora do 
perímetro urbano para não ficarmos apegados somente a Turismo e pedreiras 

1 0,1% 

Deveria investir em mais eventos, pois estes abarcam mais turistas, ou seja, mais 
hóspedes para hotéis e mais clientes para bares, restaurantes e cachoeiras. Afinal, já 
que empresas de grande porte não são de interesse para a cidade, a solução 
econômica é não ter medo do Turismo e incentiva-lo cada vez mais. 

1 0,1% 

Devemos, respeitando as regras ambientais, trabalhar para a instalação de indústrias 
maiores no município, visando geração de emprego e renda, tomando como 
exemplo nossa vizinha Goianésia, que foi parte de nosso município mas graças a 
ações como essas está bem a nossa frente 

1 0,1% 

Desenvolvimento verde. Pirenópolis pode se tornar referência nacional e 
internacional com um plano de desenvolvimento que priorize a preservação da 
qualidade ambiental e patrimônio histórico, geração de emprego e renda e 
envolvimento da comunidade. 

1 0,1% 

Desenvolvimento do Turismo, inclusão da taxa ambiental na reservas, melhorar 
quadro de fiscais de arrecadação pois há muita sonegação de impostos. Impostos 
desatualizados, recompor em geral funcionários da prefeitura há muito tempo sem 
concurso público. Trazer indústrias para a cidade, melhorar o aeroporto para Turismo 
aéreo. Trazer mais cursos para UEG da Cidade, muitos jovens deslocam-se para 
Anápolis. 

1 0,1% 

Descentralizar as atividades culturais e restaurantes, para desenvolver o entorno e 
diminuir o grande fluxo na cidade 

1 0,1% 

dar abertura para realização de empreendimentos legalizados que somem forças 
com o poder público 1 0,1% 

Cursos 1 0,1% 
Curso profissionalizante, indústrias 1 0,1% 
Curso profissionalizante de joalheria em prata, atividades culturais como 
apresentação da banda Fênix em domingo fixo na Praça do Coreto, fomento à 
tecelagem artesanal, Escola de Música, apresentação de grupos folclóricos 
pirenopolinos no Cinema e Teatro 

1 0,1% 

Cultura meio ambiente 1 0,1% 
Cultura 1 0,1% 
Cuidar do asfalto e mais médico 1 0,1% 
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Criar um polo de confecção. não se pode depender somente do Turismo. Obras 
estruturantes de revitalização e embelezamento 1 0,1% 

Criar mais ofertas de eventos artístico-culturais, aumentando a agenda de eventos 
interessantes na cidade. Tornar Pirenópolis um polo gastronômico e ampliar as 
possibilidades de roteiro do charme. Oferecer treinamento e capacitação aos jovens 
para esse tipo de Turismo. 

1 0,1% 

Criação de um polo comercial mais abrangente, fugindo de atividades somente 
voltadas a turismo. 

1 0,1% 

Criação de parque Industrial voltado para tecnologia e de produtos naturais. 
Indústria de reciclagem de vidro. 1 0,1% 

Criação de oportunidades de emprego. 1 0,1% 
Criação de fábricas para gerar emprego e deixar Turismo como está de mínimo 
impacto social e ambiental 

1 0,1% 

Criação de empresas de médio e grande porte 1 0,1% 
Crescimento ordenado do turismo formal 1 0,1% 
Crescimento da cidade 1 0,1% 
Creio que precisa ter mais incentivo a Turismo e cultura da cidade. Não vedar quem 
quer construir, desde que com responsabilidade ao meio ambiente e com a cidade. 1 0,1% 

Construir uma Praça melhor, locais de lazer, indústrias 1 0,1% 
Construções de empresas voltadas ao turismo, lazer, artesanato e culinária 1 0,1% 
Construção de empresas voltadas ao turismo, lazer, culinária e artesanatos. 1 0,1% 
Construção civil 1 0,1% 
Conservação do patrimônio material e imaterial 1 0,1% 
Conservação da história da cidade 1 0,1% 
Condomínio de lotes em zona rural 1 0,1% 
Comércio, bares, restaurantes 1 0,1% 
Comércio sem ser tendencioso à famílias tradicionais 1 0,1% 
Comércio para gerar emprego 1 0,1% 
Comércio em geral 1 0,1% 
Com a chegada dos resorts, Pirenópolis recebera mais turista gerando mais emprego 
e lucro 

1 0,1% 

Coletas de lixo e incentivo à redução de lixo, reciclagem e tratamento do próprio lixo. 
Gerar oportunidades para pequenos empreendedores individuais. Favorecer o 
trabalho na zona rural. Exemplo: parcerias com empresas produtoras de pimenta que 
o sindicato dos trabalhadores rurais fez. A empresa irá fornecer sementes e preparo 
da terra. 

1 0,1% 

Carcinicultura, Piscicultura, Agricultura Familiar 1 0,1% 
Capacitação das pessoas que atendem o turistas. ta 1 0,1% 
Cada um acredita em si próprio 1 0,1% 
Bares reserva e cachoeiras 1 0,1% 
Aumentar área urbana da Cidade, primacialmente as mais próximas da cidade 1 0,1% 
Atividades turísticas diurnas relacionadas a esporte e desenvolvimento de novos 
produtos da pedreira de cunho ecológico sustentável.. 

1 0,1% 

Atividades relacionadas a Turismo ecológico e responsável! 1 0,1% 
Atividades que promovam o uso sustentável dos patrimônios material e imaterial 
desde que os benefícios destas atividades promovam a equidade na comunidade 
local. 

1 0,1% 

Asfalto BR 070 e indústrias 1 0,1% 
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As que estão ligadas ao potencial socioambiental, incluindo turismo consciente. O 
município tem um potencial enorme para explorar, sem degradar, as áreas verdes, a 
riqueza da biodiversidade, etc. Pode ser inclusive um centro regional de referência 
em educação ambiental e conservação, se assim desejar (e se as ações necessárias 
forem priorizadas e tomadas). Tudo isso pode entrar em conflito com outros 
modelos, como a exploração imobiliária e do agronegócio. Penso que as primeiras 
oferecem alternativas mais sustentáveis (não apenas ambientalmente mas 
economicamente e financeiramente) a longo prazo. 

1 0,1% 

artesanato, gastronomia, arte, música, indústrias de pequeno porte. 1 0,1% 
Artesanato, gastronomia e Turismo 1 0,1% 
Arte, cultura e EDUCAÇÃO 1 0,1% 
Aqui poderia ser referência no ensino de artes principalmente música 1 0,1% 
AQUI não TEM DESENVOLVIMENTO DE NADA 1 0,1% 
Aproveitar a abundância de riqueza ambiental para explorar Turismo consciente. 1 0,1% 
Aprofundar a particularidade do Turismo ancorado na pequena empresa familiar, 
NÃO aos resorts, um prefeito envolvido com o município., Conservação das vias 
públicas. 

1 0,1% 

ao valorizar a cidade, tudo se potencializará 1 0,1% 
Amplo espaço para se desenvolver profissionalmente, oportunidade de 
aprimoramento… 

1 0,1% 

Ampliar a área urbana da cidade! 1 0,12% 
Ampliação do leque Turismo e esporte 1 0,12% 
Aluguéis em geral 1 0,12% 
Alimentação e artesanato 1 0,12% 
Alimentação boa e de qualidade. Falta qualidade neste serviço 1 0,12% 
além do turismo em massa o ecológico 1 0,12% 
Agropecuária 1 0,12% 
Agricultura familiar e orgânica com práticas sustentáveis , toda a cadeia de Turismo 
sustentável, as a 

1 0,12% 

Acredito que os resorts darão um desenvolvimento melhor a cidade. 1 0,12% 
Acredito na vontade de mudanças para o cuidado com o povo no trânsito, na festa 1 0,12% 
Acho uma cidade promissora ainda para Turismo acho que falta muito a crescer mas 
claro com bons planejamentos acredito que poderá superar a nossa querida 
gramado 

1 0,12% 

Acho que Turismo é uma ótima fonte. Mas desde que tenha respeito com os 
moradores. não dá para ter casa de temporada como tem sido. Com zero fiscalização 
e respeito com os moradores. Se houvesse esse respeito seria ótimo. Pirenópolis tem 
muita coisa para oferecer. Mas está apenas sendo degradada. 

1 0,12% 

Acho que tinha que ter mais faculdades, para ficar mais fácil para o desenvolvimento 
de nossos jovens e mais cursos profissionalizantes para os jovens não precisar ter 
que sair daqui. 

1 0,12% 

Acho que mais do que pensar em expandir é PROFISSIONALIZAR o que já existe. 
Desfocar do mercado turístico para ajudar os pequenos empreendimentos como 
agricultura familiar e pequenos lojistas e produtores. Dar vez e oportunidade para 
quem produz e gera empregos como os micronegócios. Impedir o crescimento da 
monocultura e apoiar as produções familiares e vertentes da permacultura. Investir 
em ECONOMIA REGENERATIVA e não de exploração. GESTÃO DE RESÍDUOS, 
demorou demais. Isso gera emprego. Pesquisem sobre a cidade de Piracicaba/SP e 
gestão de resíduos em BRISTOL/Inglaterra. Século XXI já começou e estamos mais do 
que atrasados. 

1 0,12% 

Academias, Turismo de Aventura, Trekking, Escalada, Campings para Motorhome 1 0,12% 



 

  

 

135 
 

Instituto de Desenvolvimento Tecnológico do Centro-Oeste  

Abrir empresas, e concursos públicos prefeitura. 1 0,12% 
Aberturas de empresas para gerar emprego. 1 0,12% 
Abertura de loteamentos regulares, exploração do espaço aéreo. 1 0,12% 
A vocação de Pirenópolis é Turismo. Incentivar os moradores a construir em quartos 
de aluguel 

1 0,12% 

A revitalização da beira do rio.. construção de quiosques, espaço para apresentação 
de músicos.. 

1 0,12% 

A principal potencialidade é o Ecoturismo de verdade e Turismo de esporte de 
aventura - ambos tem muito valor agregado e trazem um público educado nas 
questões ambientais, de lixo, etc. A cidade precisa desenvolver apoio para o turista 
que quer aproveitar o entorno, desenvolvendo um meio de transporte coletivo até 
os atrativos naturais que funcione e também linhas de acesso das principais cidades 
vizinhas até a cidade 

1 0,12% 

A principal e que temos que faculdade, mas a falta de oportunidade para capacitar as 
pessoas pro futuro em busca de uma vida melhor, pois temos 1 faculdade que n 
funciona. 

1 0,12% 

A preservação da sua arquitetura, cultura e do meio ambiente, acompanhado de 
infraestrutura de serviços compatíveis com as dimensões do município e sua 
população. 

1 0,12% 

A maior oportunidade é aumentar o tempo de permanência do turista em 
Pirenópolis, não a quantidade de turistas. 

1 0,12% 

A liberação do plano diretor 1 0,12% 
A história da cidade, a arte, a tranquilidade que está sendo corrompida a cada final 
de semana. Os locais mais a cara do lugar. Os festivais também são muito potentes. A 
cultura e a natureza são o carro chefe da cidade. 

1 0,12% 

A expansão urbana beneficiará muito a cidade por poder unir todas as empresas em 
um só local e também dar dignidade e paz as famílias que moram em locais 
irregulares como eu. 

1 0,12% 

A criação de um setor Industrial, fora da atual malha urbana. 1 0,12% 
A construção de um parque Industrial 1 0,12% 
A cidade precisa de outra fonte de renda além do Turismo, pois os jovens estão sem 
opção, e a economia voltada para o turista deixa rd mais caro na cidade 

1 0,12% 

A cidade despertou para Turismo e não para a prestação de serviços e atendimentos 
(por aqui é péssimo). Faltam iniciativa para valorizar artesãos e pequenos 
produtores. 

1 0,12% 

A área da gastronomia em Pirenópolis é muito fraca. Tem espaço para trazerem uma 
gastronomia rica e de qualidade. Ex: não tem um lugar em Pirenópolis que venda 
salgados de qualidade, (salvo escritório da esfiha) todos são ruins. O povo que 
acostumou. 

1 0,12% 

Total geral 808 100,00% 

 


