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Esta proposta de trabalho tem como objetivos analisar o turismo como agente 

transformador do espaço de Caldas Novas-GO, a fim de identificar como a área tem se 

modificado no decorrer do tempo, motivado pelo desenvolvimento de atividades ligadas 

direta e indiretamente ao turismo.  Com o intuito de compreender como o espaço 

continuamente vem sendo alterado pelas diversas atividades que a todo momento esta 

remodelando a paisagem e o território motivados pelo interesse econômico, este 

trabalho é uma tentativa preliminar de compreender os impactos do turismo tem 

proporcionado na cidade de Caldas Novas- GO entre 1970-2017, partir de base em 

dados estatísticos, disponibilizados pelo IBGE e pelo Instituto Mauro Borges, de um 

breve revisão bibliográfica sobre o assunto que procura refletir e pensar sobre a 

formação do espaço, a afetação dos fluxos materiais e imateriais sobre a definição do 

território.Trabalhar o conceito do território que vincula homem e meio a fim de perceber 

que as mudanças do espaço, afetam toda a dinâmica da vida social da região; para isso 

propõe-se um estudo sobre o espaço rural da cidade de Caldas Novas que sofreu 

profundas transformações no período, com o intuito de identificar os impactos 

ambientais provocados pela exploração da atividade turística..Foi utilizado como aporte 

metodológico, para atingir os resultados esperados, a análise estatística dos dados e 

revisão integrativa da literatura que tem como objeto a cidade de Caldas Novas-GO.  
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