
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 
PROGRAMA DE PÓS–GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA 

 
 

 
 

KELSON DE OLIVEIRA SILVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NATAL/RN 
2010 

A RESIDÊNCIA SECUNDÁRIA E USO DO ESPAÇO 
PÚBLICO NO LITORAL ORIENTAL POTIGUAR 



KELSON DE OLIVEIRA SILVA 
 
 
 
 
 
 

A RESIDÊNCIA SECUNDÁRIA E USO DO ESPAÇO  
PÚBLICO NO LITORAL ORIENTAL POTIGUAR 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dissertação de Mestrado apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação e Pesquisa em 
Geografia, Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, como nota parcial à obtenção do título de 
Mestre em Geografia.  
 
Área de concentração:  
Dinâmica e Reestruturação do Território 
 
Orientadora:  
Profª. Drª. Maria Aparecida Pontes da Fonseca 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Natal/RN 
2010 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA 
 

 
Dissertação de Mestrado intitulada: “A RESIDÊNCIA SECUNDÁRIA E USO 

DO ESPAÇO PÚBLICO NO LITORAL ORIENTAL POTIGUAR”, de autoria 

de Kelson de Oliveira Silva, aprovada pela banca examinadora constituída 

pelos seguintes professores doutores: 

 

 

 

 

___________________________________________ 
Profª. Drª. Maria Aparecida Pontes da Fonseca 

(orientadora - UFRN) 
 
 
 
 

__________________________________________ 
Profº. Drº. Eustógio Wanderley Correia Dantas 

(examinador – UFC) 
 
 
 
 

__________________________________________ 
Profº. Drº. Ademir Araújo da Costa  

(examinador – UFRN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Natal/RN, 15 de abril de 2010. 



AGRADECIMENTOS 
 

 Inicialmente, agradeço a Profª. Drª. Maria Aparecida Pontes da 

Fonseca, o apoio acadêmico prestado ao longo da minha graduação e pós-

graduação. Devo à sua capacidade intelectual na produção do livro “Espaço, 

políticas de turismo e competitividade”, o despertar do meu interesse pelo 

turismo, quando tive a oportunidade de estudá-lo, por ocasião da disciplina 

Geografia e Turismo, por ela ministrada no ano de 2007. Sua dedicação à 

Geografia, estudando o Turismo, um tema tão relevante por suas 

repercussões territoriais, serviram-me de base e estímulo para que fosse 

possível concluir esse trabalho.   

Agradeço ao REUNI e todos do Comitê Gestor/UFRN, pela minha 

formação docente ao longo dos quatro semestres consecutivos, onde tive a 

oportunidade de passar por uma sólida construção para a atuação no Ensino 

Superior. Da mesma forma agradeço a CAPES, pela disponibilidade da 

bolsa, contribuindo financeiramente com a pesquisa aqui concluída.  

Agradeço também a Profª. Drª. Maria do Socorro Costa Martim, 

docente vinculada ao Departamento de Geografia, onde sob sua 

orientação, obtive uma proveitosa experiência no Componente Curricular 

Educação Ambiental, enquanto bolsista REUNI nos períodos letivos 2008.1, 

2008.2, 2009.1 e 2009.2, a partir de encontros semanais com os graduandos 

da Química. 

Ao PPGe, devo a oportunidade de conhecer pessoalmente vários 

geógrafos pelos quais tenho admiração por sua produção intelectual: Rita de 

Cássia Ariza Cruz; Eustógio Wanderley Correia Dantas; Paulo Cesar da 

Costa Gomes; Luzia Neide T. M. Coriolano; Maria Adélia Aparecida de 

Souza; Maria Laura da Silveira; Adyr Balastreri Rodrigues; Antonio Teixeira 

Guerra; Rogério Haesbaert, entre outros importantes pensadores da 

Geografia brasileira. Não posso esquecer que o PPGe, por intermédio do 

professor Aldo Aloisio Dantas da Silva, possibilitou me aproximar da leitura 

dos textos de Milton Santos, tornando-me admirador desse grande geógrafo. 

Devo também reconhecer o empenho de Elaine Michelle da Silva Lima, 

sempre prestativa nas funções administrativa do PPGe. 



Por motivo da necessidade de me dedicar exclusivamente à pesquisa, 

precisei solicitar afastamento de minhas obrigações administrativas e 

religiosas da Sociedade Espírita Emílio Mallet, do qual sou atualmente 

presidente. Por essa razão, preciso agradecer aos colegas que me 

substituíram nas funções administrativas da referida instituição: Valdir da 

Silva Victor, colega e irmão formado em Gestão Ambiental-UnP; Regina 

Pereira Ramos, tesoureira e minha orientadora para assuntos jurídicos, 

ortográficos e gramaticais, devido sua formação em Direito e domínio da 

nossa língua vernácula. Como também agradeço aos meus alunos da 

Escola de Evangelização Emílio Mallet, por tantas vezes demonstrarem 

sua profunda paixão por mim, pela minha feliz opção de ser PROFESSOR e 

ESPÍRITA.  

Quero citar o nome de alguns amigos (as) especiais que possibilitaram 

alcançar os objetivos propostos nesse trabalho, viabilizando meios materiais, 

informações e orientações referentes à pesquisa: Sebastião Lopes 

Monteiro (ULBRA); Alinne Pompeu (ULBRA); Valfran Bezerra de Farias 

(IBGE); Alian Gomes de Paiva (PPGe/UFRN); Maria Gilza Medeiros 

(GRPU/SPU/RN); Aljacyra Mello Petit (IDEMA/RN); Solange Araújo 

Portela (Secretaria de Turismo e Meio Ambiente de Nísia Floresta); 

Gustavo da Silva Santos e Mirla Araújo (Secretaria de Tributação de Nísia 

Floresta). 

Por fim, agradeço aos meus pais (Maria Neuza de Oliveira Silva e 

Antonio Gregório da Silva), irmãos e sobrinhos por terem sido pacientes 

com minhas ausências devido a pesquisa de mestrado. Agradeço 

especialmente ao meu avô (Manoel Borges), por chegar aos seus 89 anos 

de vida tendo alcançado a conquista de minha titulação como Mestre em 

Geografia pela UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 

instituição que muito me honra por sua excelência no ensino superior. 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

Considerando-se que o turismo se reproduz tendencialmente privatizando as 

áreas onde se instala, a residência secundária tem sido elemento urbano 

responsável pela apropriação privada dos espaços públicos litorâneos de Nísia 

Floresta. A apropriação privada desses acessos, por residências secundárias, 

se constitui na questão-problema da pesquisa. O objetivo geral é analisar a 

relação dos consumidores/usuários de residências secundárias com o espaço 

público; e, especificamente, identificar como o poder público vem atuando e se 

manifestando com relação a ocupação do litoral nisiaflorestense; como também 

verificar de que forma a residência secundária tem se apropriado privadamente 

dos acessos públicos costeiros. Em razão da escassa bibliografia sobre 

residências secundárias e a relevância dos acessos públicos às praias para o 

cidadão, o presente trabalho pretende contribuir com a discussão dessa 

temática. A residência secundária no Rio Grande do Norte iniciou-se no fim do 

século XIX, tornando-se mais comum na década de 90, quando o litoral ao sul 

de Natal é apropriado por veranistas locais. Nos anos 2000, investimentos 

externos começaram a ser aplicados no setor imobiliário e turístico, produzindo 

empreendimentos fechados, servidos de infraestrutura de lazer, comércio, e 

hotelaria, predominantemente para demandas também externas. A metodologia 

compreendeu levantamento bibliográfico, coleta de dados e observação em 

lócus. Aplicaram-se questionários e realizaram-se entrevistas junto aos 

consumidores/usuários de residências secundárias, moradores permanentes e 

poder público, respectivamente. Para a fundamentação jurídica, tomou-se como 

referência o art. 10, da Lei 7.661/88 por estabelecer que as praias são “bens de 

uso comum do povo”. Considerando-se as análises conclusivas da pesquisa, 

pode-se afirmar que o direito de livre acesso e uso da praia está comprometido 

em benefício dos consumidores/usuários de residências secundárias, devido a 

negligência e omissão do poder público, em não aplicar a legislação pertinente. 

Palavras-Chave: Residência secundária; Turismo; Privatização do espaço 

público; Gestão do espaço; Litoral oriental potiguar. 



ABSTRACT 

 

Considering that tourism tends to reproduce itself privatizing the areas where 

it installs, the secondary residence has been an urban element responsible 

for the private appropriation of the public spaces of coastal of Nísia Floresta. 

The private appropriation of these accesses, for secondary residences, 

constitute in an issue-problem of the research. The principal goal is to 

analyze the relationship of the consumers/users of secondary residences 

with the public space; and, specifically, identify how the government has 

been acting and manifesting itself about the occupation of the coastal of 

Nísia Floresta; as also to verify how the secondary residence has been 

appropriating privately of the public access of the coastal. On account of the 

scarce literature about secondary residences and the importance of the 

public access to beaches for the inhabitant, the present work aims to 

contribute to the discussion of this theme. The secondary residences in Rio 

Grande do Norte began in the late nineteenth century, becoming more 

common in the 90s, when the coast south of Natal is appropriated from local 

vacationers. In 2000, foreign investment began to be applied in real state and 

tourism, producing closed developments, served in leisure infrastructure, 

trade, and hospitality, mainly to external demands. The methodology 

included a bibliographic survey, data collection and in lócus observation. 

Applied questionnaires and interviews were performed with consumers/ 

users of the secondary residences, permanent residents and government, 

respectively. To the legal grounding, taken as a reference the article. 10, of 

the law 7.661/88 to establish that the beaches are “goods of common use”. 

Considering the conclusive analysis of the research, can be said that the 

right of free access and use of the beach is committed for the benefit of the 

consumers/users of secondary residences, due to the negligence and 

omission of the government. 

 

Keywords:  Secondary residence; Tourism; Privatization of public space; 

Space management; Potiguar coast. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A residência secundária, tema central desta pesquisa, passou a ser 

objeto de estudo no Brasil a partir da segunda metade da década de 1970, 

com o trabalho de Odette Seabra, publicado em 1979, no qual foi analisado 

como a produção de residências secundárias provocou a expansão urbana 

do litoral de Santos/SP; no início da década de 1990, Mauren Roque 

estudou as desigualdades e as diferenças sociais provocadas pela divisão 

territorial do trabalho por residências secundárias, na Estância Balneária do 

Guarujá/SP; em 1995, Olga Tulik avaliou a dimensão e a distribuição 

territorial das residências secundárias no estado de São Paulo; e, no ano 

2000, o trabalho de doutorado em Geografia pela Universite de Paris IV 

(Sorbone), do professor Eustógio Wanderley Correia Dantas, com o título: 

“Fortaleza e le Ceará. Essai de géopolitique d'un pays de colonisation 

tardive: de la colonisation à la mutation touristique contemporaine”, analisou 

o processo geoestratégico de ocidentalização, pelo turismo, da cidade de 

Fortaleza através da valorização do mar como mercadoria. Essa valorização 

da costa marítima teve como desdobramento, entre outros, a crescente 

procura do litoral por residências secundárias. 

 No início do século XIX, na cidade do Rio de Janeiro, os banhos de 

mar e o costume pela vilegiatura1 foram hábitos introduzidos pela monarquia 

e seguidos pela sua corte e a pela burguesia emergente, transformando 

praias como Copacabana, Leblon e Búzios em balneários de residências 

secundárias da mais fina sociedade carioca. O modismo aristocrata de 

passar períodos de férias em uma “casa de verão”, ganha expressão por 

todas as outras capitais, tornando-se objeto de desejo e signo de status 

social, sendo responsável por uma nova dinâmica territorial, principalmente 

na faixa litorânea brasileira. 

A valorização do litoral, como paisagem de consumo, e o crescente 

interesse pela aquisição de uma residência secundária, para os momentos 

de lazer, estão associados às conquistas dos direitos trabalhistas a partir da 

                                                 
1 A vilegiatura diz respeito ao modismo europeu de valorização da praia como lugar de lazer, 
associado ao banho de mar e ao uso de residências secundárias. De acordo com Dantas (DANTAS, 
2008), com o desenvolvimento da vilegiatura marítima, os espaços litorâneos são  engendrados tanto 
pela valorização como pela urbanização. 
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década de 1930; e a ampliação rodoviária do país - bem como ao momento 

histórico da década de 1950, quando o uso de veículos particulares 

começou a fazer parte da rotina da elite Sul/Sudeste do Brasil (BECKER, 

1999). Esses fatores - que são recentes - foram determinantes para que as 

classes sociais de poder aquisitivo médio e alto adquirissem uma residência 

secundária, procurando as amenidades de paisagens litorâneas distantes 

dos centros urbanos. 

      Inicialmente, no Rio Grande do Norte, as primeiras residências 

secundárias surgem nos arrabaldes de Natal, ainda no século XIX, como 

produto de consumo da elite potiguar constituída por políticos, funcionários 

público e alguns comerciantes bem sucedidos. Essas residências 

secundárias se localizavam, predominantemente, no meio rural e distante 

das zonas de praia, considerando-se que a vigência do modelo sol/mar 

somente se consolida como modismo, no século seguinte. De acordo com 

Miranda (1999), os bairros das Quintas e Barro Vermelho, foram a princípio, 

ocupados por quintas, sítios, chácaras e granjas, domicílios esses que pelo 

uso sazonal são considerados residências secundárias.  

No fim do século XIX e primeiras três décadas do século XX, as “casas 

de veraneio”, passam a se concentrar na nova área de expansão urbana de 

Natal, no bairro Cidade Nova (atuais Petrópolis e Tirol), nas praias de Areia 

Preta e Redinha. Entretanto, com a expansão urbana de Natal no sentido 

sul, gradativamente esses domicílios de uso sazonal tornam-se residências 

de uso permanente ou prédios comerciais, com ressalva para a praia da 

Redinha, onde ainda atualmente existem alguns poucos domicílios de 

veraneio.  

Na década de 1940, a Vila de Ponta Negra é descoberta como novo 

reduto dos veranistas natalenses, sendo então transformada de vilarejo de 

pescadores a lugar frequentado pela elite potiguar, nos fins de semana e 

férias. Nos anos de 1970, a partir da construção dos conjuntos habitacionais 

Ponta Negra e Alagamar e com a inauguração do Parque das Dunas/Via 

Costeira-PD/VC, em meados da década de 1980, o bairro passa por 

processo de urbanização “turística”, implicando a transformação dos 

domicílios de verão em prédios comerciais, estabelecimentos de 

hospedagem, casas de uso permanente, boates, etc. 
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Sem qualquer planejamento urbano, consolida-se um imenso cordão 

de residências secundárias ao longo das praias de Parnamirim e Nísia 

Floresta, ao sul de Natal, nas décadas de 1960/1970, que são 

gradativamente ocupadas por esses domicílios, implicando no rápido 

processo de urbanização do litoral desses dois municípios.  

Com a promoção do turismo potiguar a partir da década de 1990, 

através da implantação do Programa de Desenvolvimento do Turismo do Rio 

Grande do Norte-PRODETUR/RN, as obras de infraestrutura, especialmente 

aéreo-rodoviária, intensificaram a produção de residências secundárias, 

onde o capital internacional tem investido na produção imobiliária de desses 

domicílios de veraneio nas praias de Cotovelo e Pirangi do Norte (município 

de Parnamirim/RN), Pirangi do Sul e Búzios, e, mais recentemente nas 

praias de Barra de Tabatinga, Camurupim e Barreta (município de Nísia 

Floresta/RN). 

        Da década de 1960 até o fim da década de 1990, a produção de 

residências secundárias no litoral oriental potiguar, em sua porção ao sul de 

Natal, era predominantemente local, destinada a demandas do próprio 

estado. Eram residências secundárias produzidas com a finalidade de 

atender apenas a necessidade familiar de descanso nas férias e fins de 

semana, em uma “casa de praia”. As residências secundárias não estavam 

agrupadas em complexos residenciais e turísticos, resorts ou condomínios 

fechados, mas distribuídas isoladamente ao longo do litoral oriental potiguar, 

concentradas nas praias ao sul de Natal.    

         Com a entrada gradativa de investimentos estrangeiros, a partir do 

início do século XXI (anos 2000), o lazer e o turismo no litoral oriental 

potiguar assumem nova fase com a internacionalização da atividade e do 

consumo de residências secundárias. Neste momento surgem residências 

secundárias de alto padrão arquitetônico e construtivo, agrupadas em 

empreendimentos fechados, destinadas a demanda estrangeira capaz de 

adquirir imóveis a preços bastante elevados em relação ao poder de compra 

dos brasileiros.  

Ao longo dos últimos dez anos (2000-2010), a residência secundária 

tem sido um elemento ofertado como produto imobiliário revestido de um 

poder comercial altamente valorizado. A expansão dessa modalidade de 
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empreendimento residencial e turístico tem despertado a atenção de 

estudiosos e pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, tais como 

geógrafos, turismólogos, sociólogos, arquitetos, economistas e juristas, entre 

outros, preocupados em investigar seu significado e suas implicações 

socioespaciais. 

         Com a emergência do processo de promoção do turismo local, a partir 

da implantação da primeira fase do PRODETUR/RN, o fenômeno da 

residência secundária assume nova expressão no estado, com 

características distintas da fase precedente. Atualmente, podemos observar 

significativas mudanças, dentre as quais podemos ressaltar três aspectos 

relevantes:  

• Os investimentos envolvem grandes volumes de capital internacional, 

nacional e ou associados, nacional/internacional;  

• Tanto os produtores quanto a demanda dos bens produzidos são 

eminentemente procedentes do exterior (principalmente europeus);  

• Ocorre uma maior diversificação das tipologias dos investimentos 

destinados à residência secundária. 

Os espaços públicos de acesso e circulação litorâneos, apropriados 

privadamente por consumidores/usuários de residências secundárias, 

conforme observado ao longo das praias de Pirangi do Sul; Búzios; 

Tabatinga; Camurupim e Barreta põem em evidência a omissão e a 

negligência do poder institucional com os bens públicos, o que implica o 

comprometimento da cidadania por parte dos não-usuários de residências 

secundárias. Observando-se também que a apropriação privada do espaço 

público, constitui-se em um dos principais problemas socioambientais do 

litoral potiguar. A presente pesquisa coloca em evidência a relação dos 

consumidores/usuários de residência secundária com o espaço público 

litorâneo, considerado para a análise aqui realizada, como sendo as vias de 

acesso e circulação à praia, indicando a residência secundária com um dos 

principais indutores do processo de urbanização e metropolização do litoral 

oriental potiguar. 
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1.1 Problematização  

 

 Com a expansão desordenada da produção e do uso de residências 

secundárias, no litoral oriental potiguar, principalmente nas praias ao sul de 

Natal, surgem transformações urbanas diretamente associadas aos espaços 

públicos destinados ao acesso às praias, implicando a apropriação privada 

de vias, ruas, e trechos da costa potiguar, constituídos e assegurados por lei 

como de “domínio público”. 

Na primeira fase da produção de residências secundárias, no Rio 

Grande do Norte, por falta de legislação específica, a ocupação do litoral 

deu-se de forma desorganizada e comprometendo o livre acesso à praia, 

implicando a ausência de ruas bem planejadas e adequadamente traçadas 

ao longo da faixa litorânea. Na segunda fase, início dos 2000, com a entrada 

do capital internacional na produção desses domicílios, embora já existindo 

instrumentos legais de regulação do uso e apropriação do solo urbano, 

antigas e novas formas de privatização do espaço público são verificadas. 

Esses empreendimentos ocupam, ordinariamente, extensas glebas de 

terra e por não integrarem-se à vida social e urbana das comunidades 

nisiaflorestenses, constituem-se em verdadeiros “pseudo-lugares2” para a 

cidade, transformando as áreas onde estão implantados, em zonas 

especializadas para um público de médio e alto poder aquisitivo, de modo 

geral, de origem estrangeira. Nos períodos de baixa estação, as zonas de 

praia, onde predominam residências secundárias, tornam-se áreas “semi-

desertas” e nos períodos de veraneio, constituem-se em sobrecarga na 

demanda por serviços públicos, como os de limpeza pública, iluminação, 

segurança, etc. 

Em virtude da falta de planejamento urbano, fiscalização e controle por 

parte do poder público, ruas são transformadas em “becos”, tomadas para 

uso particular dos proprietários de residências secundárias; ou quando não, 

sequer foram traçadas e abertas pelo loteador, comprometendo o direito de 

acesso e livre circulação à praia, em benefício do capital privado. Por não 

                                                 
2 Conceito desenvolvido por Cruz (2007, p. 21-22), lugares criados artificialmente sem uma relação 
espaço-temporal com seu entorno, “um lugar assim concebido pode ser chamado de pseudo-lugar, 
pois não é ele próprio e também não é – e nem poderia ser – o lugar que pretende representar”. 
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encontrar da parte dos órgãos de fiscalização, autorização e registro 

(cartórios), o exercício legal dos instrumentos reguladores, o capital 

imobiliário não parcelou a gleba de acordo com a legislação pertinente, na 

qual se exige traçar ruas regularmente distribuídas dentro de padrões 

mínimos, obtendo-se vantagens na margem de lucro devido à multiplicação 

na quantidade de lotes disponíveis à venda. 

A ausência dessas vias obriga o transeunte a fazer deslocamentos 

longos para alcançar a praia, submetendo o cidadão “não-detentor” de 

residências secundárias ao constrangimento de transitar por acessos 

estreitos, sujos, mal conservados, sem iluminação pública, sob o embaraço 

de estar transitando em via “particular”, fiscalizado pelo “proprietário” ou por 

seus empregados.  

Por negligência e com a conivência do poder público, a produção de 

residências secundárias e seus usos, se dão sem que se resguardem 

direitos elementares, como por exemplo, o de acesso à praia, considerada 

bem comum do povo e de sumo valor socioespacial para o cidadão, seja 

consumidor/usuário ou não de residências secundárias.  

A participação do Estado, enquanto promotor e gestor do espaço 

público é de fundamental importância, tendo em vista o seu papel no 

ordenamento territorial e na regulação dos espaços definidos pela legislação 

urbana, como de uso e de posse pública. No entanto, sua atuação tem sido 

ínfima, desarticulada, negligente, e por vezes conivente ao incentivar o 

capital imobiliário na produção de residências secundárias destinadas a uma 

pequena parcela da sociedade, sem atentar para a legislação existente, o 

que tem provocado repercussões territoriais, como a “turistificação” de áreas 

preservadas ou de uso domiciliar em territórios com destinação ao lazer.  

Considerando-se que a residência secundária é um elemento urbano 

importante no ordenamento e no uso do território, e levando-se em conta a 

sua capacidade de apropriação e consumo do espaço, a presente pesquisa 

analisou como esse tipo de domicílio vem sendo implantado e qual a sua 

relação com o espaço público, tendo como problema central, a seguinte 

questão: em que medida a produção e o uso de residências secundárias tem 

desencadeado processos de apropriação privada das áreas e acessos à 

praia, definidos por lei como sendo espaços públicos?  
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1.2 Objetivos geral e específicos 

 

  Objetivo geral da pesquisa é analisar a relação dos 

consumidores/usuários de residências secundárias com o espaço público, 

averiguando se esse tipo de domicílio de uso temporário tem implicado na 

apropriação privada das áreas e acessos públicos litorâneos de Nísia 

Floresta. 

Considerando-se as implicações da produção e uso de residências 

secundárias na dinâmica do território, colocam-se para a pesquisa alguns 

objetivos específicos, tais como: a) identificar como o poder público vem 

atuando e se manifestando com relação à ocupação do litoral de Nísia 

Floresta, por residências secundárias; b) verificar de que forma os 

consumidores/usuários de residências secundárias tem se apropriado 

privadamente dos acessos públicos das praias costeiras, seja através da 

construção de barreiras físicas ou impondo constrangimento aos não-

usuários desses domicílios de veraneio. 

 

 

1.3 Justificativa 

 

Apesar da relevância do tema da pesquisa, observa-se que as 

investigações a respeito da residência secundária no Brasil são restritas, 

especificamente no Rio Grande do Norte, onde a emergência do processo 

de internacionalização da produção desse tipo de domicílio e do turismo tem 

provocado implicações no uso e na apropriação privada do espaço público 

litorâneo.  

Em âmbito acadêmico, poucos trabalhos tratam dessa temática no 

Brasil e particularmente no Rio Grande do Norte, limitando-se a breves 

alusões quanto às implicações de seu uso em escala local, no entanto, sem 

aprofundamento conceitual e teórico.  

Entre os documentos encontrados com o levantamento bibliográfico, 

quanto à presença de residências secundárias no litoral potiguar, as citações 

são restritas e tratam da origem histórica dessa modalidade de alojamento 

turístico. Os trabalhos de Lopes Junior (2000) e de Brito et al (1993), citam a 
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presença de residências secundárias, nas décadas de 1960/1970/1980, nas 

praias de Parnamirim e Nísia Floresta, onde se analisam os aspectos sociais 

e geográficos desses domicílios.  Miranda (1999); Vieira (2008); Marinho 

(2008); Dantas (2003); Silva (2003); Souza (2008), Silva (2006a), e Furtado 

(2008), apresentam elementos históricos citando a presença de residências 

secundárias, inicialmente na zona rural da cidade e depois no litoral 

natalense. Por fim, destacam-se os trabalhos de Fonseca (2005; 2007, 2008, 

2009), que analisam a relação entre espaço, políticas públicas e turismo no 

Rio Grande do Norte, contribuindo com a discussão do papel do poder 

público na expansão da residência secundária, em duas fases distintas: 

“produção e consumo local” e “produção e consumo internacional”. 

A construção de residências secundárias tem repercussões que 

acarretam implicações paisagísticas, econômicas, e sociais - em seu entorno 

e região - indutoras de urbanização e metropolização, interessando a esta 

pesquisa os aspectos territoriais e jurídicos quanto à apropriação privada 

das áreas e acessos públicos do litoral nisiaflorestense.  

A praia constitui-se em importante lugar de lazer e subsistência para 

muitos dos moradores permanentes do município, sendo também valioso 

recurso paisagístico para a atividade turística, de forma que a ausência de 

vias de acesso ou a precariedade do estado de conservação delas, 

descaracterizam o produto turístico, implicando a perda da qualidade de vida 

da população local e na redução do fluxo de turistas, devido à depreciação 

visual da paisagem e às condições das vias de acesso e circulação. 

         No art. 10, da Lei 7.661/88, bem como no art. 21, do Decreto 5.300/04, 

está assegurado ao cidadão brasileiro o direito de livre acesso e circulação 

às praias, consideradas pela legislação como “bens públicos de uso 

comum do povo, sendo assegurado, sempre, livre e franco acesso a 

elas e ao mar, em qualquer direção e sentido, ressalvados os trechos 

considerados de interesse de segurança nacional ou incluídos em 

áreas protegidas por legislação específica”. Entretanto, devido à falta de 

planejamento e fiscalização do poder público, a expansão desordenada das 

residências secundárias ao longo do litoral de Nísia Floresta transformou-se 

em “barreira de concreto” dificultando o livre acesso às praias.  
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Considerando-se a escassa bibliografia quanto à produção e o uso de 

residências secundárias no Rio Grande do Norte e a relevância das áreas e 

acessos públicos às praias para o cidadão não residente desses 

domicílios, o presente trabalho pretende contribuir na discussão da relação 

da residência secundária com a apropriação privada do espaço público.  

           

 

1.4 Recorte espacial 

  

O Rio Grande do Norte tem uma área de 53.306 km², situando-se 

cartograficamente entre os meridianos de 34º 58’ 033” W e 38º 35’ 12” W e 

os paralelos de 04º 49’ 54” S e 06º 58’ 52” S. A beleza cênica de sua 

paisagem litorânea, com cerca de 400 km de extensão, as condições 

climáticas, a infraestrutura urbana disponível na capital, o baixo índice de 

violência e criminalidade, os baixos preços do mercado imobiliário local - em 

relação ao mercado europeu, a valorização do modelo sol/mar, bem como a 

participação do poder público na promoção turística do estado, tornam o Rio 

Grande do Norte, potencialmente, alvo dos investimentos imobiliários e 

turísticos para produção de residências secundárias. 

O uso de residências secundárias no Rio Grande do Norte iniciou-se 

ainda no século XIX, mas tornou-se mais comum nas últimas décadas do 

século XX, quando o litoral de Parnamirim e Nísia Floresta foi apropriado por 

veranistas locais. Essa dinâmica constitui-se na primeira fase da produção 

de residências secundárias, quando sua produção e o uso davam-se, 

predominantemente, por pessoas procedentes do próprio estado. 
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      Figura 1 – Localização da área de estudo: Nísia Floresta 
      Mapa: Rosana Silva de França (2010)
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No início do século XXI, investimentos estrangeiros passaram a ser 

direcionados para o setor imobiliário e turístico, produzindo residências 

secundárias para demandas externas, de forma que esses domicílios são 

agora agrupados em empreendimentos fechados, servidos de infraestrutura 

de lazer, entretenimento, comércio, hotelaria, para residentes fixos e 

também temporários.    

Apesar dos recentes investimentos internacionais para produção de 

residências secundárias, que ocorrerem ao longo de todo o litoral oriental 

potiguar, principalmente em sua porção norte, Nísia Floresta foi selecionado 

como recorte espacial em virtude de se constituir em município que agrupa 

tanto residências secundárias construídas antes e depois da década de 

1990, sendo o município do Rio Grande do Norte com maior percentual de 

residências secundárias, 11,26% do total de “domicílios de uso ocasional”, 

conforme dados do IBGE (2008). Este município, atualmente, tem sido alvo 

de parte dos investimentos estrangeiros direcionados para produção desses 

domicílios de veraneio, inseridos nesse novo contexto econômico da 

produção de empreendimentos residenciais e turísticos, fechados e 

comercializados para turistas estrangeiros, diferentemente do contexto 

anterior, o que implicou novas formas e tipologias de usos.  

Nísia Floresta, distrito criado com a denominação de Vila Imperial de 

Papari em 1833, era subordinado ao município de São José de Mipibú, 

desmembrando-se em 18 de fevereiro de 1852. Em 1948, em homenagem a 

Dionísia Gonçalves Pinto (Nísia Floresta), a comunidade de Papary mudou 

seu nome para Nísia Floresta. A homenageada nasceu em Papary, no Sítio 

Floresta, no ano de 1810 e faleceu no dia 24 de abril de 1885, aos 75 anos, 

na Normandia (França). No dia 12 de setembro de 1954 seus restos mortais 

chegaram a sua terra natal e foram colocados no mausoléu construído em 

sua homenagem. 

O município de Nísia Floresta está localizado ao sul de Natal, no litoral 

oriental potiguar, região nordeste do Brasil, e compõe a Região 

Metropolitana de Natal-RMN, estando a cerca de 35 km da capital potiguar 

conforme a Figura 1. Encontra-se à 6º 05’ 28” Sul de latitude e 35º 12’ 31” 

Oeste de longitude e limita-se com Parnamirim ao Norte, Arês e Senador 

Georgino Avelino ao Sul, São José de Mipibu ao Oeste e o Oceano Atlântico 
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ao Leste. Possui uma área total de 312,2 km², equivalente a 0,59% da 

superfície do estado, com uma população de 24.109 habitantes, segundo 

estimativa do IBGE (2010). O município conta com seguintes povoados: 

Sapé, Golandi, Currais, Genipapeiro, Morrinhos, Oitizeiro, Campo de 

Santana, Timbó, Boa Água, Bonfim, Mazapas, Cachoeira, Alcaçus, Pirangi 

do Sul, Barra de Tabatinga, Camurupím, Barreta e Búzios. Os bairros que 

constituem o município são: Centro da Cidade; Monte Hermínio; Porto; e 

Hermógenes Ribeiro da Silva (Tororomba). O acesso pode ser feito pela 

rodovia BR 101, em um percurso direto ou pelo litoral, através da Rota do 

Sol, chegando às praias do município. 

A emergência da produção de residências secundárias, agrupadas em 

empreendimentos fechados, vem redefinindo o processo de urbanização 

litorânea de Nísia Floresta, suscitando a discussão sobre a apropriação 

privada dos espaços públicos, e colocando em evidência as formas de 

ocupação e uso da praia pelos proprietários de residências secundárias, 

localizadas na faixa costeira do município estudado.  

 

 

1.5 Recorte temporal 

 

Embora a presente pesquisa tenha realizado um resgate espaço-

temporal da produção de residências secundárias no Rio Grande do Norte, 

entre o final do século XIX e início do século XXI, tomou-se como recorte 

temporal a década de 1990 e anos 2000, quando se intensifica a produção 

desse tipo de alojamento turístico, em decorrência de investimentos públicos 

em turismo, aplicados em obras de infraestrutura urbana e aéreo-

rodoviárias, favorecendo o setor imobiliário voltado para o mercado de 

residências secundárias. 

Com o levantamento bibliográfico foi possível identificar algumas 

etapas precedentes à produção de residências secundárias em Nísia 

Floresta, ainda no século XIX e primeiras décadas do século XX, em Natal. 

Sendo necessário salientar que esse material bibliográfico serviu de subsídio 

para a pesquisa apenas em razão de sua relevância cronológica no 

entendimento da origem e expansão das residências secundárias no litoral 
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oriental potiguar, entretanto não se constitui em preocupação central do 

trabalho. 

Até a década de 1990 a produção de residências secundárias, em 

Nísia Floresta, restringia-se, basicamente, a demandas de origem do próprio 

Rio Grande do Norte. As residências secundárias eram distribuídas 

isoladamente no perímetro urbano, onde se instalavam - construídas com 

financiamento próprio e com a finalidade de atender ao lazer de seu 

proprietário e familiares. Ocupavam todo o litoral nisiaflorestense, porém, 

Pirangi do Sul e Búzios, apresentavam maior ocupação por residências 

secundárias, por motivo da menor distância em relação à Natal. 

A partir dos anos 2000, com a chegada do capital imobiliário 

internacional, principalmente de origem europeia, esse fenômeno social 

assume outras características. Nessa nova fase, o valor de troca das 

residências secundárias adquiriu maior importância, assumindo 

característica de mercadoria imobiliária altamente rentável. São 

presentemente, residências secundárias construídas para atender as 

necessidades de lazer e repouso de estrangeiros interessados em passar 

férias no Brasil, possibilitando também a oportunidade de comprar um imóvel 

que lhes garanta rendimentos na sua ausência.   

 

 

1.6 Procedimentos metodológicos 

 

Os procedimentos metodológicos foram divididos em quatro etapas 

definidas e planejadas para abarcarem os agentes sociais envolvidos com a 

questão-problema da pesquisa: 1 Levantamento e leitura da produção 

bibliográfica referente ao tema enfocado pela pesquisa; coleta e organização 

de dados secundários. 2 Observação in lócus onde se analisou as 

características físicas dos acessos às praias, avaliando as condições das 

calçadas, iluminação pública, largura desses logradouros, estado de 

conservação e manutenção das ruas. Nesta etapa, foram tiradas as medidas 

dos acessos à praia, com o intuito de se avaliar a metragem das ruas que 

permitem se chegar ao litoral do município pesquisado. 3 Realização de 

entrevistas junto a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente; Secretaria de 
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Tributação; Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 

Rio Grande do Norte-IDEMA/RN; Gerência do Patrimônio da União no Rio 

Grande do Norte-GRPU/RN; e, moradores permanentes. 4 Aplicação de 

questionário junto aos consumidores/usuários de residências secundárias. 

Os questionários foram aplicados nas praias de Pirangi do Sul, Búzios, 

Tabatinga, Camurupim e Barreta, nos meses de janeiro e fevereiro do ano 

de 2010. Para a aplicação dos questionários foi selecionada uma amostra de 

107 veranistas, dos quais 75 veraneavam nas praias de Pirangi do Sul e 

Búzios e os demais nas praias de Tabatinga, Camurupim e Barreta. A 

escolha pelo método de amostragem ocorreu devido ao fato de não 

existirem dados censitários oficiais que respondessem as questões 

levantadas pela pesquisa, em relação ao perfil do consumidor/usuário de 

residências secundárias. A coleta dos dados referentes aos detentores de 

residências secundárias deu-se por meio de questionário semiestruturado, 

com perguntas abertas e fechadas. A análise dos dados foi feita com base 

em tabelas e gráficos.  

As entrevistas aplicadas ao poder público foram dirigidas aos seguintes 

órgãos: a) GRPU/RN; b) IDEMA/RN; c) Secretaria de Turismo e Meio 

Ambiente; d) Secretaria de Tributação. As questões, previamente elaboradas, 

tinham como objetivo analisar a relação do poder público com a produção de 

residências secundárias, e, consequentemente, com a apropriação privada 

dos espaços públicos de acesso à praia. Os moradores permanentes também 

foram consultados através de entrevistas informais, nas quais se levantaram 

questões pertinentes aos conflitos entre a comunidade local e os veranistas, 

buscando com isso analisar em que a presença desses domicílios de uso 

temporário implica no exercício da cidadania da população fixa, com relação 

ao uso do espaço público litorâneo.  

         Os dados da Figura 24 – Distribuição de residencias secundárias, por 

setor censitário – 2007, são referentes aos setores censitários 6, 7 e 8, 

correspondentes as praias de Pirangi do Sul e Búzios (setores 7 e 8); 

Tabatinga, Camurupim e Barreta (setor 6), e dizem respeito à quantidade de 

residências secundárias distribuídas no litoral de Nísia Floresta. Trata-se de 

levantamento por setor censitário, no qual o referido Instituto realiza sua 

pesquisa considerando uma determinada área por ele pré-estabelecida, e 
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não os limites definidos pelos moradores. Esses dados dizem respeito ao 

ano de 2007, e serviram de análise comparativa da dinâmica e evolução das 

residências secundárias em Nísia Floresta, por praia, bem como sobre a 

respectiva população litorânea.  

A GRPU/RN, por meio de entrevista a chefe de fiscalização 

responsável por todo litoral potiguar, auxiliou na compreensão do papel 

institucional desse órgão, fornecendo os instrumentos legais utilizados como 

base jurídica para o trabalho de manutenção e guarda do patrimônio da 

União definido como bem público.  

O IDEMA/RN, como órgão estadual responsável pela liberação e 

licenciamento dos empreendimentos residenciais e/ou turísticos, resorts e 

condomínios fechados no Rio Grande do Norte, disponibilizou os 

instrumentos legais pelo qual o referido órgão autoriza a construção desses 

empreendimentos.  

A Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, bem como a Secretaria de 

Tributação do município de Nísia Floresta, através das entrevistas 

concedidas, forneceram os elementos necessários para fundamentação 

crítica dos apontamentos da pesquisa, em função da natureza desses 

órgãos e sua relação direta com a produção e o uso de residências 

secundárias na área estudada.  

Para a fundamentação jurídica, base pela qual a pesquisa procurou 

analisar os aspectos legais da produção de residências secundárias e a 

apropriação territorial dos espaços públicos litorâneos, tomou-se como 

referências o art. 10, da Lei 7.661/88, bem como o art. 21, do Decreto 

5.300/04, nos quais se estabelece que as praias são “bens de uso comum 

do povo”.  

Em âmbito municipal, o Plano Diretor de Nísia Floresta possibilitou 

estabelecer os parâmetros legais que teoricamente deveriam regular a 

produção espacial do município pesquisado, de forma que ao se confrontar 

os instrumentos jurídicos disponíveis, com a realidade observada in lócus, foi 

possível construir um conjunto de críticas quanto à apropriação privada dos 

espaços públicos, estabelecendo sua relação com o poder público e os 

consumidores/usuários de residências secundárias. 
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A presente pesquisa encontra-se organizada de forma que no capítulo 

1 INTRODUÇÃO, apresentam-se as etapas estruturantes da dissertação. No 

capítulo 2 CONCEITO E ORIGEM DA RESIDÊNCIA SECUNDÁRIA, serão 

apresentados o conceito de residência secundária, a origem do hábito de 

“veranear”, a introdução europeia do uso do banho de mar e como ocorreu 

esse processo no Brasil nos séculos XIX e XX, bem como o conceito de 

espaço público e sua relação com a cidadania. No capítulo seguinte, 3 A 

EXPANSÃO DA RESIDÊNCIA SECUNDÁRIA, será apresentado o quadro 

contemporâneo da residência secundária em alguns países da Europa, EUA, 

e México. Em relação ao Brasil, apresentam-se a origem do uso recreativo 

do banho de mar e de veraneio, séculos XIX e XX e o quadro atual da 

residência secundária, bem como aborda-se o surgimento dos primeiros 

núcleos de veraneio no Rio Grande do Norte e sua expansão pelo entorno 

metropolitano de Natal. No capítulo 4 A RESIDÊNCIA SECUNDÁRIA E 

APROPRIAÇÃO PRIVADA DO ESPAÇO PÚBLICO EM NÍSIA FLORESTA, 

aborda-se a origem da residência secundária no município recorte espacial 

da pesquisa, e os resultados das análises das diversas formas de 

apropriação privada dos espaços públicos litorâneos, observadas in lócus. 

Nas Considerações Finais evidencia-se que os espaços públicos litorâneos 

de Nísia Floresta, apropriados privativamente por residências secundárias, 

ocorreu em virtude da negligência e/ou com a conivência do poder público, 

de forma que a pesquisa aponta esse tipo de domicílio de uso sazonal como 

um dos indutores turísticos de urbanização e metropolização dos municípios 

litorâneos da RMN. 
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2 CONCEITO E ORIGEM DA RESIDÊNCIA SECUNDÁRIA  

 

Neste capítulo serão apresentados os principais elementos conceituais 

quanto a idéia difundida de residência secundária e o panorama social em 

que a introdução europeia do uso do banho de mar, influenciou na produção 

desses domicílios, demonstrando espacialmente os marcos fundadores do 

hábito de passar períodos mais ou menos longos em domicílios de verão, 

inicialmente na costa do Mediterrâneo. Coloca-se também, o papel do uso 

terapêutico e recreativo do banho de mar na redefinição da paisagem 

litorânea na Europa e como se deu esse processo socioespacial no Brasil, 

apresentando seus desdobramentos territoriais ao traçar um panorama geral 

da residência secundária nos séculos XIX e XX. Por fim, será apresentado o 

conceito de espaço público e sua relação com cidadania, contribuição essa 

que servirá de fundamentação à análise da presente pesquisa. 

 

 

2.1 Conceito de residência secundária  

 

O censo demográfico brasileiro de 1970 registra pela primeira vez, o 

que pode ser entendido como residência secundária, incluídas entre os 

“domicílios fechados”, categoria essa adotada pelo IBGE (TULIK, 2001), e 

atribuída aos domicílios cujos proprietários não estavam presentes. Em 

1980, o IBGE cria uma categoria específica para a residência secundária, 

denominada de “domicílio de uso ocasional”, se diferenciando do chamado 

“domicílio fechado”, no entanto, mantendo a condição de ser somente 

computado caso o imóvel estivesse fechado ou ausente seu proprietário.  

Mas é a partir de 1991 que a residência secundária passa a ser 

contabilizada mesmo que na data do censo estivessem presentes seus 

proprietários (TULIK, 2001). Considerando-se que esse tipo de imóvel não 

se enquadra na categoria de “domicílio fechado”, a criação na década de 

1980 da categoria “domicílio de uso ocasional”, representou um avanço 

metodológico na contabilização da residência secundária no Brasil, 

ressaltando-se que sua condição de uso é que definirá se esse imóvel é ou 
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não uma residência secundária, independentemente da presença ou 

ausência de seu proprietário no momento do censo. 

Cruz (2007) adverte que o domicílio de uso particular contrapõe-se 

conceitualmente ao domicílio coletivo, concepção que abarca hotéis, 

pousadas e apart-hoteis, entre outros. Por outro lado, o “domicílio de uso 

ocasional” contrapõe-se, principalmente ao domicílio fechado, podendo ser, 

por exemplo, imóveis a venda ou para locação, nesse caso não para 

temporada de verão. Esse conflito de usos e a imprecisão conceitual de 

domicílio de uso ocasional, precisa ser considerado em razão da 

complexidade do fenômeno, exigindo dos pesquisadores atenção nas 

análises sobre residências secundárias no Brasil. 

Para Tulik (2001), a casa de temporada, de praia, de campo, chalé, 

cabana, rancho, sítio ou chácara são alguns dos termos comumente 

aplicados às propriedades particulares utilizadas temporariamente, nos 

períodos de tempo livre, por pessoas que tem sua residência permanente 

em outro lugar, esta modalidade de imóvel é considerada pela autora, um 

meio de hospedagem extra-hoteleiro, utilizado nos momentos de lazer e 

recreação. Tulik (2001) afirma que o termo casa de temporada é restrito e 

sua aplicação genérica é limitada, preferindo o termo residência secundária 

ou segunda residência, por abranger conceitualmente todo tipo de imóvel 

destinado ao tempo de ócio de seus proprietários.  

Nos Estados Unidos e em alguns países europeus, as residências 

secundárias são incluídas nas estatísticas oficiais entre os domicílios 

fechados, desde a década de 1950, o mesmo ocorrendo no Brasil na década 

de 1970. Nos Estados Unidos, a forma mais comum de uso de residências 

secundárias é o time share, ou alojamento de tempo compartilhado (TULIK, 

2001). Na França, somente a partir de 1959 aparecem dados oficiais sobre 

residências secundárias, assim entendidas pelo conceito operacional, 

incluídas entre os “domicílios fechados”. 

Tulik (2001) coloca que a condição da propriedade da residência 

secundária seja ela própria, alugada, arrendada ou emprestada, não deveria 

ser considerada conceitualmente, a autora toma como referência na sua 

análise o uso e a periodicidade do imóvel. Para a referida autora (2001), a 

localização da residência secundária, seja no campo ou na cidade, não é um 
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elemento relevante, entretanto a intenção de uso, se construída para 

residência secundária ou não, é considerada uma perspectiva importante:    

                                                                                                                                                                                             

Especificar na conceituação que o imóvel deve ter sido 
construído para ser residência secundária constitui, sem 
dúvida, uma questão, no mínimo, interessante. 
Evidentemente, muitas residências secundárias foram 
construídas com o propósito de serem utilizadas no tempo 
livre (TULIK, 2001, p. 8). 
 

Em muitos países, os imóveis destinados para uso de fins de semana e 

férias, foram construídos com a intenção de servirem de residência 

secundária, inclusive no Brasil (TULIK, 2001). No entanto, Tulik (2001), 

observa que, de modo geral, nem sempre a residência secundária foi 

construída para tal finalidade, ocorrendo também que esses imóveis de uso 

ocasional podem passar a ser de uso permanente.  

No Brasil, a residência secundária ou segunda residência, termos 

esses mais comuns na literatura científica, é popularmente denominada de 

“casa de praia”, “casa de veraneio”, “bangalô”, “cabana”, “chalé”, “chácara”, 

“quinta”, “sítio”, “casa de campo”, “rancho” (mais comum na Região Centro-

Oeste do país), “granja”, “casa de fazenda”, entre outros menos conhecidos. 

Em outros países, a residência secundária também tem diversas 

denominações: na França – residence secondair, maison de campagne, 

residence touristique; em países de língua anglo-saxônica – second home; 

vacation home; na Espanha – segunda casa; segundo hogar; casas 

vacacionales; e na Itália – seconda casa. 

Para Tulik (2001), a idéia de residência secundária contrapõe-se à de 

residência permanente, denominada também de principal, normal ou 

primária. Isso significa que o ocupante da residência secundária deve, 

obrigatoriamente, habitar outro domicílio considerado principal.   

A definição de residência secundária de Tulik (2001) coloca esse tipo 

de imóvel como sendo um alojamento turístico particular, utilizado 

temporariamente nos momentos de lazer, por pessoas que tem domicílio 

permanente em outro lugar e representam uma relação permanente entre a 

origem e o destino, uma vez que estabelecem regularidade entre saídas, 

chegadas e retornos, expressa na relação tempo-custo-distância: 
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Expressão maior do turismo de fim de semana (embora possa 
também ser utilizada nas férias), a residência secundária tem 
sua localização definida pela relação tempo - custo - distância. 
Esses fatores podem contribuir para a valorização de recursos 
naturais e culturais mais próximos dos centros emissores, que 
são preferidos a outros, de qualidade superior, porém, mais 
distantes (TULIK, 2001, p. 13). 

 

A aquisição de uma residência secundária implica custos e gastos com 

a sua construção e a necessidade posterior de manutenção, como também 

despesas com pessoal, impostos, serviços públicos e o deslocamento até o 

local de férias ou descanso. Conforme coloca Tulik (TULIK, 2001, p. 11), “ter 

uma residência secundária significa possuir disponibilidade financeira, até 

mesmo para chegar ao destino, pois, implica, na maioria das vezes, a posse 

de veículos ou, com menor frequência, a utilização de transportes coletivos”. 

Essa dependência regular com o território seja por necessidade de 

serviços urbanos ou em função da obrigatoriedade de pagamentos de 

tributos, implica, de acordo com Assis (2001), em estabelecer um vínculo 

permanente entre as áreas de origem e as áreas de destino, de forma que 

se criam identidades e territorialidades, muitas das vezes tendo como 

consequências conflitos entre os proprietários de residências secundárias e 

os moradores fixos. 

A renda e o meio de transporte são fatores fundamentais para a 

aquisição da residência secundária, ficando, portanto, evidente que essa 

forma de alojamento está destinada às pessoas que dispõem de um mínimo 

de excedente de recursos financeiros para arcar com seus custos.  

A residência secundária, embora, seja uma modalidade de alojamento 

familiar, também pode representar lucrativa oportunidade de investimento, e 

conforme Tulik (2001, p. 11), “adquirir uma residência, mais que aplicar parte 

da renda, pode significar investimento efetivo no sonho da posse, aspiração 

muito próxima de outro aspecto relevante que é a ascendência social”.  

Segundo Tulik (2001), a distância da residência secundária em relação 

ao domicílio permanente varia conforme o tamanho da área urbana 

emissora, quanto maior a população, maior a distância até a residência 

secundária: 
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As vias e meios de acessos representam possibilidades de 
ligação entre residências permanente e secundária e, ao 
mesmo tempo, ligam os lugares entre si. A distância reduzida 
ou a excelência das condições de acesso podem favorecer a 
presença de residências secundárias, como acontece com 
alguns itinerários privilegiados que concentram a maioria dos 
fluxos (TULIK, 2001, p. 12). 

 

O uso mais ou menos frequente da residência secundária, nas férias e 

fins de semana, tem uma relação direta com os deslocamentos. Por isso, 

fatores diferenciados de disponibilidade financeira e de tempo livre, podem 

interferir nesses deslocamentos (TULIK, 2001). A disponibilidade financeira 

envolve dois momentos distintos na aquisição da residência secundária, o 

primeiro anterior a compra do imóvel e o segundo ao longo da apropriação, 

referente aos custos de manutenção da propriedade: 

 

Presume-se que uma pessoa que adquire uma residência 
secundária – e há aqueles que possuem mais de uma – deve 
ter condições mínimas para arcar com os custos de 
transporte. Resta, então, o tempo livre que interfere nas 
possibilidades dos deslocamentos (TULIK, 2001, p. 57). 
 

 O tempo livre é, portanto, uma condição ao uso de um segundo imóvel, 

de forma que os fins de semana são convertidos em um fato social 

apropriado para o uso da residência secundária, onde geralmente os 

veranistas iniciam suas migrações com destino ao lazer em seus domicílios 

temporários na sexta-feira à noite ou no sábado pela manhã, retornando 

quase sempre no domingo à tarde (ASSIS, 2003). A possibilidade de dispor 

de tempo livre nos fins de semana, segundo Tulik (2001), representa uma 

conquista social, favorecendo diferentes camadas da sociedade que 

passaram a usufruir da possibilidade de adquirirem uma residência 

secundária.  

Com a expansão urbana, o desenvolvimento da informática, das 

comunicações, e estradas as áreas ocupadas por residências secundárias 

são transformadas em permanentes, de acordo com Valenzuela (1988, p. 

72): “Comienza a observarse una creciente tendencia a convertir la 

residencia secundaria em vivienda permanente a la hora de la jubilación”. A 

transformação do uso da residência secundária em permanente ocorre 
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devido a redução da relação tempo/distância até o centro urbano, mudanças 

essas alteradas com a melhoria dos meios de deslocamentos, como vias de 

acesso, aquisição de um automóvel facilitando as idas e as voltas ao local 

de trabalho e consumo. 

 Este fenômeno, pelo qual as residências secundárias são 

transformadas em permanentes também ocorreu na RMN, nos municípios 

litorâneos onde cidades como a de Parnamirim, depois da construção da 

Rota do Sol (RN-063), interligando Ponta Negra às praias ao sul da capital, 

antigas “casas de praia”, construídas entre as décadas de 1960 e 1990, com 

a facilidade de ida e vinda à Natal, deixam de ser residências de uso para o 

lazer e são convertidas em domicílios fixos, conforme será explicitado mais 

adiante, no capítulo 4 RESIDÊNCIA SECUNDÁRIA E APROPRIAÇÃO 

PRIVADA DO ESPAÇO PÚBLICO EM NÍSIA FLORESTA.   

A produção de residências secundárias no entorno das metrópoles 

ocorre em círculos concêntricos, conforme afirma Tulik (2001), formando 

cinturões que ultrapassam as zonas de comutação3 se estendendo de 

acordo com as peculiaridades espaciais de cada lugar e país. No caso da 

RMN, as cidades litorâneas tem na capital do estado, o centro emissor de 

maior expressão, ponto de saída dos principais fluxos de veranistas que 

usam residências secundárias. 

Na Espanha, o Instituto Nacional de Estadística-INE, orgão público 

federal, considera a residência secundária um imóvel utilizado somente 

algumas vezes por ano, de forma periódica e esporádica, não se 

constituindo na residência habitual, ou principal, de uma ou mais pessoa:  

 

[...] cuando es utilizada solamente parte del afio, de forma 
estacional, periódica o esporádicamente y no constituye 
residencia habitual de una o varias personas. Puede ser, por 
tanto, una casa de campo, playa o ciudad que se emplee en 
vacaciones, verano, fines de semana, trabajos temporales o 
en otras ocasiones (COLÁS, 2003, p. 6). 
 

A condição urbana dos usuários de residências secundárias é outro 

importante ponto em comum entre os pesquisadores, embora afirme que 

                                                 
3 “Comutação (commuting) corresponde ao movimento pendular, típico dos grandes centros urbanos, 
que as pessoas moradoras na periferia realizam, diariamente, entre o local de trabalho e o local de 
residência permanente” (TULIK, 2001, p. 71). 
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com menor frequência também se dê entre os habitantes das zonas rurais 

(COLÁS, 2003). A utilização sazonal da residência secundária, a frequência 

do seu uso, a propriedade e sua utilização estritamente recreativa são 

elementos comuns, segundo Colás (2003), entre as distintas definições 

conceituais. Entretanto, o regime de aluguel é um dos temas mais 

controverso no debate conceitual entorno da residência secundária. 

Recurso financeiro e tempo livre são duas condições apontadas por 

Colás (2003, p. 21), características dos usuários de residências secundárias: 

“En realidad, estas residencias de ocio únicamente estaban al alcance de la 

aristocracia, la clase social que poseía la riqueza y no estaba sometida a los 

imperativos del trabajo cotidiano como el resto de clases”.  

A residência secundária enquanto tipo de alojamento antecedeu o que 

hoje se compreende por turismo, assumindo atualmente formas e usos 

distintos do século IX, porém, mantendo como premissa o uso esporádico 

nos períodos de lazer, por pessoas que possuem um domicílio principal. 

Colás (2003, p. 32), conceitua essa modalidade de alojamento, nos 

seguintes termos: “Ahora bien, em el sentido estricto uma residencia 

secundaria es aquella vivienda que es ocupada de forma temporal, 

esporádica respecto una principal, independiente del tipo de uso”. 

Habitações móveis, tais como trailers, bangalôs, tendas de campi, 

barcos amarrados, entre outros, são tipos de moradias móveis que realizam 

funções de alojamento, desempenhando papel importante no setor turístico 

da França, Grã Bretanha, Alemanha e Países Baixos (COLÁS, 2003). 

Entretanto, de acordo com Colás (2003), na França, onde os trailers estão 

presentes na vida de muitos franceses, o Institut National de la Statisque  et 

des Études Économiques, não inclui essas habitações móveis na categoria 

de residências secundárias. 

Essas habitações móveis na Espanha, embora não representem a 

mesma importância numérica que na França, também não são incluídas pelo 

INE, em sua definição conceitual de residência secundária. Para o INE uma 

residência secundária é um domicílio familiar e ocupa um edifício ou parte 

dele, acrescentando Colás (2003), que esse órgão não considera a 

multipropriedade ou o time share como sendo residência secundária, 
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embora sejam modalidades de alojamentos turísticos em largo crescimento 

na Espanha. 

A capacidade da residência secundária de acomodar toda a família é 

apontada por Colás (2003), como uma das principais características desse 

tipo de domicílio sazonal, acrescentando que os vínculos estabelecidos com 

o território são bem diferentes dos que os dos hotéis e pousadas. Para o 

autor, a frequência nos fins de semana e nas férias estabelece um tipo de 

relação mais estável e duradoura com o lugar. 

Na União Europeia, são os espanhóis, os gregos e em menor 

proporção os italianos, que mais usam uma residência secundária no 

período de férias (COLÁS, 2003). Na Espanha, esse tipo de alojamento 

turístico, ganhou maior importância entre os anos de 1982 e 1985. 

Os principais fatores locacionais da residência secundária, apontados 

por Colás (2003), são a paisagem; o clima; a acessibilidade; a presença de 

serviços comerciais e públicos; e o valor do solo. A paisagem, constituída 

por seus elementos físicos: mar, rios, montanhas, florestas, e os elementos 

sociais, os povos, os lugares pitorescos, e a cultura, tornam-se atrativos aos 

usuários de domicílios de uso temporário. O clima incide na localização de 

residências secundárias, de modo que: 

 

En la génesis de este tipo de viviendas el clima constituyó un 
factor muy importante por razones sanitarias; los baños de 
mar y aire seco de la montaña son beneficiosos para un 
amplio espectro de enfermedades, entre las que se 
encuentran las respiratorias, cardiacas y dermatológicas 
(COLÁS, 2003, p. 36). 
 

No entanto, na medida em que a residência secundária está mais 

próxima da principal, o clima se torna um fator pouco relevante. No caso da 

Espanha, especialmente para os turistas dos países do norte da Europa, o 

clima é um fator muito importante, quando da escolha e aquisição de uma 

residência secundária (COLÁS, 2003). A acessibilidade é outro fator 

locacional, de ordem estrutural, colocado por Colás (2003, p. 37), como de 

fundamental relevância. Os meios de transporte e as vias ferroviárias, 

inicialmente, e rodoviárias são indicados pelo autor como “los factores de 

articulación de asentamientos de residencias secundarias”. A presença de 
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serviços comerciais e públicos também se constitui em outro fator locacional, 

embora de menor atração em relação aos denominados de estruturais 

(COLÁS, 2003). Em alguns casos, esses serviços surgem depois da 

ocupação pelos moradores de residências secundárias.  

Os centros populosos, urbanizados e industrializados, segundo Tulik 

(1998), são potencialmente, pontos emissores ou o entorno de áreas onde 

se concentram as residências secundárias. Muitas vezes, essas áreas são 

alvo do capital imobiliário interessado na obtenção de lucro com a produção 

de domicílios de uso apenas recreativo e de lazer, destinados a um publico 

seleto e de grande potencial econômico. 

Colás (2003), afirma que poucos são os pesquisadores preocupados 

em propor modelos teóricos com o intuito de explicar o surgimento dos 

núcleos de residências secundárias. O autor (COLÁS, 2003), cita o modelo 

desenvolvido por Lundgren, baseado em investigações sobre a produção de 

residências secundárias no Canadá, a onde propôs um modelo em três 

fases que explicam as transformações espaciais entre o centro emissor e as 

áreas ocupadas por residências secundárias. 

No modelo de Lundgren, conforme ilustrado na Figura 2, a primeira 

fase de produção da residência secundária se inicia com o surgimento de 

um pequeno núcleo em torno de um centro urbano, normalmente em regiões 

dotadas de paisagens valorizadas socialmente. Na segunda fase, na medida 

em que a área urbana cresce, a demanda de residências secundárias se 

expande a partir daquele núcleo primeiramente ocupado. Na terceira fase, a 

área original é absorvida pela expansão metropolitana e é incorporada à 

cidade. Nessa etapa, as residências secundárias passam a ser principais, e 

outro núcleo de veraneio se forma fora do limite metropolitano.  

Segundo Carvalho et al (2009), Lundgren divulgou o resultado de sua 

pesquisa em artigo intitulado “On access to recreational lands in dynamic 

metropolitan hinterlands”, publicado no ano de 1974. A pesquisa de Lundgren 

foi baseada na experiência por ele vivenciada no Canadá, permitindo, assim, 

que o autor produzisse um modelo histórico-genético em três fases, 

destacando as transformações ocorridas nas relações espaciais entre as 

residências secundárias e a expansão das metrópoles.  
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Figura 2 – Modelo de Lundgren 
Imagem: Carvalho et al (2009). Adaptação: Kelson O. Silva  

Outro exemplo de modelo citado por Colás (2003) foi desenvolvido por 

P. Claval, na qual se faz uma distinção em três áreas da localização dos 

núcleos de residências secundárias: a primeira, situada a uma distância 

média de 150 km em relação ao núcleo emissor, se caracterizaria por ser 

de uso exclusivo de residências secundárias para fins de semana e férias. A 

segunda área situada entre 150 e 1.500 km, os fatores paisagísticos (praia, 

montanha, vegetação, etc.), teriam um papel muito importante. Nessa área, 

a residência secundária estaria distribuída entre outros tipos de alojamentos 

turísticos, tais como, hotéis, pousadas, campings, etc. 

Por fim, a terceira área estaria localizada a mais de 1.500 km do centro 

emissor, apresentando baixa presença de residências secundárias. 

Considerando-se a relativização do tempo-distância, em virtude da melhoria 
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dos meios de locomoção e as benfeitorias rodoviárias, esse modelo 

apresenta algumas limitações metodológicas que não explicam, por 

exemplo, a presença de residências secundárias em municípios muito 

distantes de centros urbanos emissores de veranistas.  

Os modelos desenvolvidos para analisar o surgimento e 

desenvolvimento de residências secundárias pesquisados por Colás (2003) 

vinculam o crescimento urbano dos centros emissores com a incorporação 

de antigos núcleos de residências secundárias à região metropolitana, 

apontando o posterior surgimento de novos sítios periurbanos de lazer. Por 

último, Colás (2003), cita o modelo de Strapp, que mostra o crescimento de 

residências secundárias como fator de revitalização de áreas onde o turismo 

tradicional esteja em declive. 

Conforme Colás (2003), os critérios de classificação das residências 

secundárias são diversos, assim distribuídos: a) a frequência temporal seria 

um dos elementos mais utilizados pelos pesquisadores para classificar as 

residências secundárias; b) a localização seria também outro fator de 

classificação, geralmente se diferenciam três tipos de residências 

secundárias: as localizadas na periferia das cidades ou dos centros urbanos; 

as localizadas na zona rural; e as localizadas em montanhas ou no litoral; c) 

a finalidade do uso da residência secundária é outro elemento considerado 

como de fundamental relevância. O grupo mais numeroso é formado por 

quem usa a residência secundária com o propósito de turismo e lazer, se 

distinguindo daqueles que se destinam a outros fins, tais como trabalho, 

pesquisas acadêmicas, agrícola, entre outros; d) outra forma para classificar 

e distinguir as residências secundárias é identificar se os domicílios estão 

distribuídos na forma de unidades habitacionais isolados ou agrupados em 

condomínios; e) e, por fim, alguns pesquisadores classificam as residências 

secundárias de acordo com a morfologia, a origem dos ocupantes, a 

disponibilidade de serviços e a condição de posse do domicílio.   

A ocupação inicial por residências secundárias pode ocorrer em áreas 

isoladas e desconhecidas, por residentes de um nível social mais elevado; 

com as facilidades de acesso por meio dos transportes, tornando essas 

áreas mais acessíveis, pode ocorrer que grupos de residentes de uma 

condição inferior passem também a instalarem suas residências 
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secundárias, transformando as condições iniciais de ocupação. Geralmente, 

segundo Tulik (1998), a primeira onda de ocupação ocorre concomitante à 

melhorias das condições de acesso, ao aparecimento de transportes 

coletivos e à presença de serviços, consequentemente aumentando a 

relação entre os espaços vizinhos. Essas sucessivas ondas de ocupação de 

residências secundárias, ainda segundo Tulik (1998), impelidos por diversos 

motivos, revezam-se, transformando as características originais das áreas 

selecionadas.   

O uso da residência secundária não está somente restrito ao lazer e 

descanso de seu proprietário e familiares, sendo a compra de um imóvel 

investimento seguro diante da instabilidade financeira. Tulik (1998) coloca 

que a aquisição de uma residência secundária é uma oportunidade de obter 

lucros, seja com o aluguel ou arrendamento deste bem durável. A aquisição 

de uma residência secundária, para Tulik (1998), mais do que aplicação de 

parte da renda, significa investir no sonho da posse de um bem simbólico de 

distinção social, capaz de conferir status ao proprietário. 

Muitos imóveis no meio rural, considerados residências secundárias 

devido a sazonalidade de seu uso, são fonte de rendimentos para os 

proprietários que decidem os alugar ou arrendar a terceiros nos períodos 

onde estes imóveis estariam desocupados. No entanto, é necessário 

analisar os riscos do mercado, considerando-se o que Tulik coloca:  

 

Todavia, deve ser considerado que esse investimento não 
oferece liquidez e nem estabilidade imediatas, pois a sua 
venda ou aluguel, estão sujeitos às leis da oferta e da procura 
e, nem sempre, estes imóveis são alugados, permanecendo 
vazios na maior parte do ano (TULIK, 1998, p. 203). 
 

O surgimento de núcleos de residências secundárias fora dos centros 

urbanos tem uma relação direta com o crescimento e modo de vida na 

cidade (COLÁS, 2003). Quanto maior a proporção de usuários de 

residências secundárias, maior também será a população urbana emissora 

mais próxima. Embora, existam casos em que a presença desses núcleos 

tenha relação mais forte com turistas estrangeiros, de forma que não 

necessariamente esses núcleos sofrem influência imediata das cidades 

vizinhas. O município de Nísia Floresta tem residências secundárias de 
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pessoas vindas principalmente de Natal, no entanto, recentemente observa-

se a presença de alguns empreendimentos fechados de propriedade de 

estrangeiros, sinalizando mudanças espaciais na dinâmica imobiliária e 

turística potiguar. 

Quanto a presença territorial de residências secundárias no meio rural, 

Cavaco (1999), afirma que esses domicílios contribuem com a produção do 

espaço onde estão instaladas, viabilizando a construção de infraestrutura 

urbana, e ajudando a manter níveis mínimos da atividade econômica local 

empregando mão-de-obra e aquecendo o comércio.  

O progressivo crescimento urbano, as melhoras sociais, o 

desenvolvimento tecnológico e das comunicações, causas econômicas, 

fatores sociais e culturais, de acordo com Colás (2003) são fatores que 

influenciaram na popularização da residência secundária.  

Sansbello (1993) corrobora com Tulik (2001), ao considerar a 

residência secundária como sendo um tipo de alojamento turístico, e embora 

apresente formas diversas de uso, é um tipo de domicílio somente ocupado 

por seus usuários nos períodos de férias e fins de semana: 

 

Hem definit la segona residència, malgrat la seva complexitat, 
com un tipus d’habitatge que ès ocupat per llurs usuaris 
habituals només en temps de vacances, però se’ns planteja 
l’interrogant de si els que l’ocupen poden ser considerats o no 
com a turistes (SANSBELLO, 1993, p. 16). 
          

De acordo com Sansbello (1993), a residência secundária introduz 

mudanças na organização e funcionamento do território ocupado, não se 

integrando com o ambiente, os ecossistemas e a cultura local. Sua presença 

provoca distúrbios paisagísticos, implicando em danos ambientais 

importantes, recriando paisagens sobrepostas, fisicamente, socialmente e 

culturalmente.  

Para Hiernaux-Nicolas (2005), a residência secundária não está 

necessariamente localizada em uma área turistificada, podendo ser própria, 

alugada ou emprestada, sendo utilizada em atividades de lazer e recreação: 

 

El turismo de segundas residencias es aquel por el cual las 
personas acuden a un destino o una localidad que no es 
forzosamente turística per se, donde tienen la posesión por 



 30

compra, renta o préstamo de inmueble en el cual pernoctan y 
realizan actividades de ocio y esparcimiento (HIERNAUX-
NICOLAS, 2005, p. 3). 

 

Por motivo da necessidade de segurança, muitas pessoas fazem opção 

por uma residência secundária em empreendimentos fechados, também 

pelo fato que esses domicílios ficam fechados na maior parte do ano 

(ASSIS, 2006). De acordo com Assis (2006), o usuário de residência 

secundária também consome a paisagem dos núcleos receptores, 

desfrutando dos atrativos naturais e culturais como qualquer outro visitante e 

realizando gastos, não só com a manutenção do imóvel, mas também com 

alimentação e recreação. 

A discussão conceitual se as residências secundárias seriam ou não 

alojamento turístico, depende do significado atribuído a concepção de 

residência secundária e ao termo atribuído ao turismo (COLÁS, 2003). 

Tendo em vista a complexidade terminológica e a dificuldade de distinguir o 

turismo do lazer, Colás (2003), afirma que essa questão se as residências 

secundárias seriam alojamentos turísticos ou não, seguirá em aberto, em 

função da inexistência de elementos teóricos suficientes para 

fundamentação da necessária resposta.  

Com o intuito de fomentar uma reflexão quanto a classificação 

conceitual se o usuário de residência secundária seria turista ou não, Colás 

apresenta o seguinte exemplo: 

 
La cuestión puede abordarse brevemente con un doble 
supuesto: si un barcelonés realiza un viaje de placer un fin de 
semana a Madrid y se aloja en un hotel, no hay ninguna duda 
que ha de considerarse como un turista; si el mismo individuo 
y por el mismo motivo pasa un fin de semana en una 
residencia secundaria en los pirineos la denominación de 
turista no es tan nítida (COLÁS, 2003, p. 35).   
 

Em virtude dessa indefinição conceitual entorno da questão que 

envolve o uso de residência secundária para a prática do lazer e/ou turismo, 

ressalta-se que não se constitui motivo de preocupação para a presente 

pesquisa o aprofundamento dessa discussão. No entanto, é importante 

mencionar que a residência secundária pode ser usada tanto para a prática 

do lazer, bem como se constitui uma modalidade de alojamento turístico, o 
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que dificulta a análise desse fenômeno. Particularmente quando as áreas de 

residências secundárias coincidem com as áreas turísticas, surgem para os 

estudiosos desse tema alguns elementos complicadores, tornando a análise 

desse fenômeno mais complexa e dificultando a distinção dos diferentes 

usos e consumidores de residências secundárias. Na pesquisa constatou-se 

que esse tipo de domicílio atende diferentes usuários, isto é, veranistas 

potiguares, de outros estados do país, bem como estrangeiros, 

predominantemente de origem europeia. 

Embora se reconheça a falta de consenso e a complexidade quanto o 

conceito de residência secundária, podemos assim defini-la: residência 

secundária ou segunda residência são termos equivalentes e amplos, 

abarcam formas e usos distintos de um domicílio permanente, tendo como 

principal finalidade o lazer, a recreação e o descanso de seu proprietário e 

familiares, seja nos fins de semana, feriados ou férias.  

Normalmente, está localizada próxima do domicílio permanente, 

entorno de importantes pólos emissores, predominando o interesse por 

áreas de praia, embora também possa está presente no continente, 

entretanto nos dois casos as condições paisagísticas e climáticas 

desempenham importante papel na escolha do local onde estão instaladas.  

A acessibilidade, a distância espacial e temporal, a presença ou não de 

infraestrutura urbana e de serviços públicos e privados, também se 

constituem em fatores associados a produção de residências secundárias, 

influenciando  na escolha do lugar para o veraneio. 

Esses domicílios temporários são bens de consumo de demandas 

sociais de médio e alto poder aquisitivos, em função dos custos da compra e 

de sua manutenção ao longo de seu uso. Posto isso, pode-se afirmar que a 

residência secundária se constitui em signo de status social, representando 

estimado valor de uso e troca, por oferecer a possibilidade de ser um 

investimento ao seu proprietário, seja com sua locação ou eventual venda.  

Pode-se aplicar o termo residência secundária ou segunda residência 

as mais diversas modalidades de uso de imóveis particulares destinados ao 

lazer e/ou turismo, presentes tanto no meio rural ou urbano, no litoral ou 

continente, construídos isoladamente ou agrupados em empreendimentos 

fechados, na forma vertical ou horizontal, sejam eles: casa de praia; casa de 
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campo; casa de veraneio; chalé; bangalô; chácaras, quinta; rancho, sítio, 

cabana, entre outras denominações.  

 

 

2.2 O uso recreativo da praia e residência secundária 

 

O mundo conhecido pelos europeus até o século XV resumia-se à 

própria Europa, parte da Ásia e norte da África (SILVA, 2006). De acordo 

com Silva (2006), prevalecia nesse período uma visão do mar atrelada a 

fatos religiosos e as impressões diluvianas, levando as praias a serem 

locais, por muito tempo, repulsivos para a população.  

O uso recreativo da praia antecedeu o modismo aristocrata e burguês 

de passar dias distantes da casa principal, descansado. Por esse motivo, 

antes de abordar-se a origem propriamente dita da residência secundária, 

serão apresentados os elementos que precederam o costume de morar e 

veranear no campo ou cidade, costume de origem europeia que chegou ao 

Brasil no período colonial. 

A imagem aterrorizante do mar, difundida a partir da interpretação 

religiosa da Bíblia Sagrada, colaborou para reforçar essa aversão pelo litoral, 

tanto é que no “Jardim do Éden não existe mar”, conforme Corbin (1989, p. 

11). Corbin (1989, p. 28), coloca que Santo Agostinho, Santo Ambrosio e 

São Basílio, repetiam constantemente que “querer penetrar os mistérios do 

oceano é desrespeitar à Deus”. Entre os europeus, a idéia propalada pela 

Igreja Católica dos perigos e da “diabólica” força dos oceanos, inibiu e 

retardou a descoberta do litoral como lugar de lazer e habitação. 

Segundo Silva (2006), a imagem negativa em relação ao mar, não se 

dava de maneira homogênea em todas as partes da Europa e do mundo. 

Conforme a autora, algumas sociedades há muito já utilizavam o mar para 

navegação, transporte e comércio. Acrescentando que, não se pode dizer 

que o medo e repulsa pelo mar ocorriam em todas as partes do mundo:  

 

Cidades como Gênova e Veneza, ainda na Idade Média (476-
1453), se destacavam no comércio por terra e pelo mar 
Mediterrâneo, comprando dos árabes, em Constantinopla e 
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Alexandria, produtos do Oriente distante (Japão e China) 
(SILVA, 2006, p. 39). 
 

Os gregos, por exemplo, consideravam o mar como espaço de 

convivência, subsistência e meio de locomoção (DANTAS, 2004). O litoral 

exercia forte influência na cultura desse povo, no entanto, de modo geral, os 

gregos eram considerados rara exceção entre os povos antigos, porque ao 

contrário de outros europeus eles não temiam o mar, tendo as praias como 

importante lugar de socialização e outras atividades. 

Com o início do século XVII operam-se mudanças que possibilitaram 

um “novo olhar” do mar, implicando novas formas de uso do litoral (CORBIN, 

1989). Entre 1660 e 1675, graças aos avanços da oceanografia realizados 

pela Inglaterra, a concepção negativa do mar começa a mudar, o que 

segundo o Corbin (1989, p. 30), “no mesmo período, opera-se a retirada de 

Satã da história mental do Ocidente”.  

Os poetas barrocos franceses, do século XVII, começam, então, a 

escrever narrando em poemas as belezas e os prazeres das praias e do mar 

(CORBIN, 1989). Presume-se que, com a produção dessa literatura, houve 

uma mudança sociocultural pelo “gosto” do mar, revalorizando e 

resignificando os elementos paisagísticos do litoral. 

O fluxo de pessoas se dirigindo à praia, torna-se mais expressivo por 

volta de 1750, atendendo a concepção médica de aliviar a angústia, a 

melancolia e a tristeza presente nos citadinos europeus (CORBIN, 1989). O 

discurso médico e higienista dos banhos de mar como recurso terapêutico, 

contribuíram decisivamente, para disseminar o banho de mar, 

posteriormente apropriado como forma de lazer e ócio, quando, de acordo 

com Corbin, entre os anos de 1750 a 1840, começa se dá de forma 

recreativa o uso das praias:  

 

É então que as margens do oceano surgirão como alternativa 
aos males da civilização, como lugares onde se pode ler da 
forma mais simples a nova temporalidade proposta pelos 
sábios, experimentar a dissociação da história do homem em 
relação à da terra (CORBIN, 1989, p. 65). 

 

Até a segunda metade do século XIX as áreas litorâneas, 

essencialmente, eram locais destinados a produção e ao escoamento de 
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mercadorias. De acordo com Silva (2006), no caso particular de Fortaleza, 

até por volta do início do século XX, não era costume frequentar as praias e 

utilizar o mar como local de lazer. As áreas próximas aos portos eram 

consideradas zonas impróprias à permanência de “pessoas de bem”, sendo 

local de circulação dos trabalhadores portuários que muitas vezes utilizavam 

pouca roupa. 

Conforme Boyer (2003), os britânicos foram os responsáveis por 

difundir a prática do banho de mar, criando os balneários, onde o passeio na 

orla e a prática da imersão na água salgada das praias tinham um fim 

terapêutico. Boyer (2003), afirma que a partir do século IX, o discurso 

terapêutico tornou-se dominante, popularizando a idéia de higiene entre as 

mais diversas classes sociais.  

De acordo com Dantas (2004, p. 70), os banhos de mar por motivos 

terapêuticos provocaram a procura massiva de doentes às estâncias 

litorâneas. Normalmente, “acometidos pela melancolia e pela depressão”, 

esses doentes tentavam acalmar suas angústias provocadas por uma vida 

ociosa e entediada, através dos banhos de mar. Para Dantas (2004, p. 70), 

esse panorama se instala a partir do discurso médico vigente até a metade 

do século XIX, onde “assume e codifica as práticas marítimas e prescreve o 

banho de mar”. Em Fortaleza/CE, na praia de Meireles, as casas de campo 

das religiosas, serviam de abrigo e tratamento aos doentes. 

A pouca ou nenhuma importância dada ao mar, pela literatura no 

período colonial, reforçou a concepção vigente do mar como lugar 

ameaçador. Camargo (2007) coloca que a literatura, contrariando as origens 

do colonizador português, pouca ou nenhuma importância atribuiu ao mar e 

ao litoral e como consequência, as praias são ignoradas como espaço de 

convívio social. O colonizador mantinha com o mar apenas uma relação de 

dependência, preocupado em defender o continente e expandir a área de 

ocupação. 

O “Manual do banhista ou estudo sobre o banho de mar”, publicação de 

origem europeia, segundo Camargo (2007), surge em 1876, com o intuito de 

orientar os banhos de mar por prescrição médica. Esse fato coloca em 

evidência a importância dada ao fenômeno, tanto na Europa, como também 

no Brasil. No Brasil, a publicação, primeiro chegou à cidade do Rio de 
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Janeiro, certamente pelo motivo da efervescência da febre dos banhos 

salgados entre os seus citadinos e por ser a capital federal. 

Na Europa, o sucesso alcançado pelas estâncias termais do interior, 

em particular na Inglaterra, e a codificação dos tratamentos com águas 

minerais e banhos, procuram-se estender também para os balneários 

marítimos, institucionalizando as práticas. Segundo Camargo (2007), a 

doutrina médica-terapêutica de Russel conquistou adeptos distintos e 

abastados, e com o intuito de atendê-los, o médico passou a ocupar uma 

casa suntuosa no balneário marítimo de Brighton, Sussex, muito próximo ao 

sul de Londres, onde atraiu público de todo o continente europeu. 

O hábito do banho de mar antecedeu a residência secundária, como 

lugar de descanso e lazer e também a atividade turística, enquanto 

fenômeno de massa. Boyer (2003), afirma que foram os americanos por 

volta de 1900, que socialmente criaram a Flórida, dando origem a um novo 

“paraíso exótico, com coqueirais, praias de areia fina e água morna no 

inverno”. Quanto ao hábito de banhar-se nas praias do Mediterrâneo, nas 

estações de inverno, Boyer, afirma que: 

 

Foram os americanos de Montparnasse que, em seguida à 
Primeira Guerra, criaram o gosto de ir, por exemplo, no verão, 
banhar-se, distrair-se à beira do Mediterrâneo em lugares 
novos, com o estilo descontraído dos novos ricos e a 
desenvoltura da lost generation; estes americanos lançaram 
Juan-les-Pins onde vieram se apresentar Mistiguet e Charles 
Boyer (BOYER, 2003, p. 46). 
 

No caso da cidade de Fortaleza, o processo de valorização do mar se 

iniciou muito timidamente. Silva (2006, p. 33) coloca que durante longo período 

de tempo a cidade permaneceu voltada para o sertão, “sendo produzida de 

costas para o mar”, em função do desprezo pelo litoral, fato esse que perdurou 

por todo o século XIX se estendendo em algumas cidades do Brasil, pelas 

primeiras décadas do século XXI. Em função do descrédito social pelo litoral, 

Fortaleza “não desperta cedo para o uso de sua maritimidade e, principalmente, 

para o uso de sua zona de praia como opção de lazer”.  

Silva (2006, p. 48), coloca que as primeiras atividades sociais 

relacionadas ao mar em Fortaleza, no início do século XX, foram os 

tratamentos terapêuticos, os banhos de mar e as caminhadas na praia, 
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“simbolizando a demanda de uma sociedade em busca de lazer que até este 

momento era restrito à área central da Cidade”. Nas décadas de 1920/1930, 

a expansão da cidade em direção aos bairros de Jacarecanga, Praia de 

Iracema e Aldeota, ocupados pelas elites, sinaliza o início da valorização 

social do litoral.  

A valorização social do banho e do hábito de morar próximo a faixa de 

praia no Brasil, assume papel de prestígio e ganha valor como mercadoria 

de consumo somente na segunda metade do século XIX, inicialmente nas 

praias cariocas, depois no litoral santista o que foi responsável pela 

redefinição drástica da paisagem litorânea, devido o processo de 

urbanização, provocado pela produção de residências secundárias, 

fenômeno esse que mais recentemente, se deu na Região Nordeste.  

Com a proximidade e o contato físico com a praia, o mar deixou de 

representar uma ameaça, gradualmente, assumindo papel social e 

econômico, entre os populares e as classes mais abastadas. Entretanto, 

conforme coloca Dantas et al (2008a), o banho de mar no Brasil, não gozava 

das mesmas dimensões dos banhos de mar no Ocidente, provavelmente em 

virtude da fraca eficácia a ele atribuída pelo discurso médico local. 

No fim do século XIX e primeiras décadas do século XX, outras cidades 

brasileiras também aderem aos banhos de mar como atividade puramente 

ligada ao lazer da família, ainda que de modo particular conforme cada 

lugar. A partir de então, a praia começa a atrair número cada vez crescente 

de pessoas desejosas de entretenimento e de passar férias e feriados 

apreciando as amenidades litorâneas. O mercado imobiliário encontra então, 

outro filão, identificando nos atrativos da praia meios de agregar valor ao 

produto imobiliário, passando a construir e vender residências secundárias e 

permanentes para as classes médias e médias alta.  

Em Fortaleza, a partir dos anos de 1920, a praia começa a ser 

efetivamente utilizada para fins de lazer, com os banhos de mar (SILVA, 

2006). Com a adesão dessa prática, a praia passa a ser lugar de passeios, 

caminhadas, apreciação da brisa marinha e, sobretudo, para os banhos de 

mar, principalmente entre a classe mais abastadas. 

No Brasil, conforme Gomes (2002), essa imagem depreciativa da praia 

começa ser transformada, sobretudo seguindo o exemplo dos grandes 
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balneários franceses, que, desde meados do século XIX, começaram a se 

impor como lugares de encontro da aristocracia e da alta burguesia.  

 

[...] a duquesa de Berry em Dippe, o duque de Morny em 
Dauville, a imperatriz Eugénie Biarritz. Segundo consta, a atriz 
francesa Sarah Bernhardt foi uma das primeiras pessoas a 
tomar banho de mar em Copacabana, o que naquela época, 
final do século XIX, ainda chocou as elites brasileiras. A partir 
de então, a leitura do banho de mar e da praia em geral 
começa a ser revista também no Brasil (GOMES, 2002, p. 
219). 
 

No Rio de Janeiro, no início do século XX, as praias do Botafogo, 

Leme, Ipanema e Leblon são incluídas a tessitura urbana carioca, em virtude 

da crescente expansão de residências secundárias. Conforme Gaspar 

(2004), o ramal Igrejinha-Ipanema, inaugurado em abril de 1894, a princípio 

foi considerado um erro pelos acionistas da empresa de bondes carioca que, 

consideravam imprudente a iniciativa de levar o bonde a um “deserto 

arenoso, sem habitações e cujo progresso seria muito lento”. A produção de 

residências secundárias induziu a rápida urbanização dessas praias, 

apropriadas pela elite local e ligadas ao centro urbano. 

Com o Decreto nº 1.143 de março de 1917, o municipal do Rio de 

Janeiro, cria a chamada “Lei do banho”, em razão da importância social que 

as praias cariocas assumiram já nas primeiras décadas do século XX, 

quando o então prefeito Amaro Cavalcanti, cria uma rígida regulamentação 

dos espaços e horários permitidos e da indumentária necessária aos 

banhistas. De acordo com Gomes (2002), esta regulamentação gerava uma 

certa segregação, na medida em que estabelecia condições que nem 

sempre permitiam o acesso de toda a população à praia, havendo também a 

pretensão de limitar os comportamentos, os ruídos e as aglomerações.  

Na crônica “Banhos de mar”, publicada no livro A descoberta do 

mundo, Clarice Lispector (2008) narra as visitas diárias com a família à praia 

de Olinda/PE, sempre cedinho antes de o sol nascer. Do Recife, a família se 

dirigia a cidade de Olinda por meio do bonde, onde na praia encontravam 

cabines disponíveis para a troca de roupa. Pela narrativa é possível 

mensurar que já na década de 1920, Olinda se constituía em importante 

balneário da região, em virtude das praias do Recife servirem de 
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atracadouro para o escoamento de mercadorias e também devido a 

precariedade sanitária desse trecho do litoral recifense, à época, 

inviabilizando a presença de banhistas.  

A prática do banho de mar, ao assumir função de lazer, revaloriza a 

paisagem litorânea, imprimindo significativas mudanças socioespaciais ao 

introduzir um fixo dotado de uma capacidade territorial expressiva: a 

residência secundária, onde as relações que permeiam seu uso territorial 

são relações de poder pela posse privilegiada e exclusiva do espaço onde 

estejam implantadas. Entender a relação social com a praia possibilita 

compreender a importância do mar como substrato da vida, espaço 

democrático que possibilita encontros e formas diversas de lazer, 

reconhecendo também seu valor como fonte de subsistência de muitas 

comunidades e povoados residentes à margem da costa brasileira.  

 

 

2.3 Origem da residência secundária  

 

A residência secundária, embora assuma nos dias atuais outros usos e 

formas de ocupação distintos da fase precedente, teve sua origem no hábito 

dos povos europeus de passarem períodos mais ou menos longos em 

domicílios distantes da casa principal, tendo como motivo básico descansar 

distante dos aglomerados humanos. Esse hábito, segundo Camargo (2007), 

vem do costume da villegiatura em casas de campo.  

A palavra villegiatura, segundo Camargo (2007), foi adaptada da sua 

origem italiana, e está presente no vocabulário de inúmeras línguas 

ocidentais. Trata-se de denominação de um fenômeno social, na maior parte 

das vezes associado, pelo menos no passado, às viagens de citadinos 

durante o verão, para determinadas localidades, em recreio e sem outras 

finalidades que implicassem qualquer atividade rentável sob o ponto de vista 

econômico. 

Conforme Camargo, o gosto pela vilegiatura surgiu na Itália 

renascentista: 
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De fato, o gosto pela vilegiatura nasceu na Itália 
renascentista, em particular na Toscana, e mais precisamente 
como fenômeno associado à cidade de Florença. Isso não é 
absolutamente fortuito, pois foi na Itália do Renascimento que 
a vida urbana se desenvolveu, sem qualquer ligação e não 
decorrente de um processo histórico contínuo e ininterrupto 
que nos teria vindo do Império Romano (CAMARGO, 2007, p. 
181). 

 

Camargo (2007), afirma que é provável encontrar uma série de 

costumes e hábitos existentes no Alto Império Romano, tais como de visitas 

frequentes a sítios e lugares que se poderiam chamar de veraneio. Práticas 

sociais essas, restritas a pequena parcela do Império, e que sugerem o uso 

de residências secundárias já àquela época.  

Segundo Corbin (1989), a elite romana apreciava passar períodos de 

descanso em suas vilas nas praias, de forma que do final da República até a 

metade do segundo século do Império, multiplicaram-se as estações 

balneárias às margens do Lácio e da Campânia: 

 

No tempo de Plínio, o Jovem, uma linha quase ininterrupta de 
villas desenha-se nas costas vizinhas a Óstia, entre Terracina 
e Nápoles, e ao longo das praias da baía. Os ricos apreciam 
Antium, Astura, Gaeta e, mais ainda, Miseno, Pozzuoli, 
Pompéia ou esta Baia Estácio ou Marcial consideram a rainha 
das estações, e Sêneca ou Propércio, o antro dos vícios 
(CORBIN, 1989, p. 268).  
 

 Algumas figuras históricas da Roma Antiga, como César, Pompeu, 

Antonio e Cícero, possuíram villas nos arredores de Pozzuoli.  Conforme 

Corbin (1989), eles chegavam durante a temporada de descanso, de 

preferência na primavera, a fim de “encontrar aí o frescor e tomar banhos 

sulforosos”. 

No entanto, com o gradativo enfraquecimento do poder romano, o 

hábito de descansar em residências de verão começou a desaparecer na 

Roma Antiga. Antium, Baias, Tusculum, eram sítios frequentados pelo 

patriciado romano. Tanto as vilas estabelecidas no campo e nas praias, 

como as curas por meio das águas minerais gradativamente começaram a 

desaparecer por completo dentro dos limites de espaço e tempo do próprio 

Império Romano. Segundo Camargo (2007), isto ocorre por volta do século 
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III d. C., quando no Ocidente, as formas de proteção das cidades antigas 

tinham se alterado completamente, devido a queda do Império Romano.  

Dada a insegurança dessas antigas áreas de residências secundárias, 

visitadas pelos patrícios e suas famílias, torna-se impossível a prática da 

vilegiatura. Camargo (2007) coloca que diante desse quadro de instabilidade 

e violência, não se podia mais estabelecer vilas à beira mar ou no campo, 

sem se correr o risco de ataques inimigos.  

Em Roma, após a queda do Império Ocidental no século V, nada restou 

do hábito de passar o verão em uma residência secundária, senão 

reminiscências literárias, ou ruínas que com o passar dos tempos tornaram-

se edificações cujos antigos usos não podiam ser compreendidos, 

permanecendo perdidos e esquecidos para os moradores locais 

(CAMARGO, 2007). Segundo Camargo (2007), os edifícios quando não 

abandonados ou transformados em “pedreiras”, foram apropriados para 

outros fins. 

A vilegiatura, portanto, se constituía na Itália Renascentista, numa 

atividade inicialmente praticada no campo e depois no litoral, em recreio e 

sem uma finalidade econômica. Surgiu particularmente na Toscana, 

associado à cidade de Florença. A prática da vilegiatura permeou a vida de 

reduzidíssimo e seleto número de romanos, e não se disseminou ou 

democratizou horizontalmente. 

Segundo Colás (2003), ao longo de toda Idade Média, os reis 

construíram residências secundárias nas montanhas, próximo aos rios e 

lagoas. Na ocasião da estada nessas “residencia de ocio”, praticavam 

esportes tradicionais como a pesca e a caça, permanecendo, em alguns 

casos, longo período de tempo distante da corte, o que motivava a 

inquietação dos seus súditos: 

 

En nuestros días, la lengua castellana conserva la expresión 
“estar Babia”, (estar distraído y sin darse cuenta de lo que se 
habla, ausente de los problemas), cuyo origen se remonta a la 
respuesta dada a los súbditos de los reyes astures cuando 
preguntaban por ellos. Estos estaban en su residencia de 
ocio, en la comarca de Babia (León) donde abundaba la caza 
y la pesca (COLÁS, 2003, p. 21). 
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Na Idade Média, os reis e nobres constroem seus palácios afastados 

da cidade; no caso da Espanha, a monarquia borbónica, imitando os 

franceses, criam sítios reais envolta da cidade de Madri, em Aranjuez e a 

Granja (COLÁS, 2003), e posteriormente, no século XIX, os núcleos de 

residências secundárias se dirigem para o litoral Cantábrico, como San 

Sebastián. 

Boyer (2003), data do século XVI o início da construção das primeiras 

mansões de verão em torno das cidades italianas, citando como exemplo as 

vilas paladianas de Brenta e que em função de seu uso sazonal são 

consideradas residências secundárias, de propriedade da burguesia imperial 

europeia.  

É por volta da segunda metade do século XVIII que se vulgariza na 

Europa aristocrática, entre a alta burguesia, a vilegiatura, tornando-se hábito, 

ritual e moda. O fenômeno da residência secundária é retomado, de acordo 

com Camargo (2007), devido a influência das reminiscências e dos hábitos 

romanos, entre os italianos do Renascimento, tanto quanto entre outros 

europeus do Ocidente, particularmente os ingleses.  

Em 1742, segundo Boyer (2003), o arquiteto Briseux publicou o livro 

L’art de bâtir lês maisons de campagne, demonstrando que o gosto inglês 

por passar alguns dias do ano em uma residência secundária, começava a 

se tornar uma prática comum, entre os mais abastados. Boyer (2003) coloca 

que nos séculos XVIII e XIX, multiplicaram-se as quintas e as villas; no 

século XX, proliferaram os chalés, as pequenas fazendas, as cabanas e as 

casas de campo. A finalidade de se construir esses domicílios era 

primordialmente, descansar nas estações de verão distante da insalubridade 

dos centros urbanos e buscar na amenidade do clima, repousar na 

companhia da família.  

A grande contribuição para a consolidação desse fato ocorreu com a 

difusão da leitura e decodificação dos textos escritos em latim clássico 

(CAMARGO, 2007). Eles foram resgatados pelos humanistas, a partir do fim 

do século XIV, e particularmente durante o século XV, da literatura poética, 

em escritos que descreviam as “delícias” e as belezas idealizadas do campo 

em contraposição às cidades. Camargo aponta alguns motivos, que para ele 

estão associados ao desejo de adquirir uma residência secundária:  
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De fato, o gosto e a nostalgia do campo em contraposição à 
cidade; a necessidade de evasão; a sensação de 
confinamento espacial; os altos níveis de ruído e a poluição 
visual; o hábito dos deslocamentos e, por que não dizer, o 
status, acentua cada vez mais essa tendência (CAMARGO, 
2007, p. 190). 
 

No primeiro terço do século XIX, segundo Corbin (1989), se dá o 

princípio e o desenvolvimento de uma vasta literatura contemporânea 

versando assuntos diretamente ligados as praias, as falésias, e as cavernas. 

Inicialmente, essa produção literária começa na Inglaterra e depois na 

França, são romances, anedotas históricas e, sobretudo, novelas, temas 

inspiradores de novos usos da paisagem litorânea.  

Em Portugal, segundo Camargo (2007), Sintra, nas serras próximas a 

Lisboa e a meio caminho do mar, Cascais e Estoril, tornaram-se destino dos 

resorts internacionais após a valorização social instituída pela presença da 

monarquia portuguesa. Sintra era o local onde D. João I, no século XIV, 

construiu o seu palácio de verão, e que segundo Alexandre (2001), passou a 

ser chamado de ‘éden glorioso’, por Lord Byron, em 1812. O Palácio da 

Pena, Figura 3, era outro castelo de verão construído entre 1839 e 1850, de 

propriedade de D. Fernando, consolidando a cidade de Sintra como lugar 

preferido da aristocracia e da burguesia portuguesa. 

Analisando o caso de Portugal, Alexandre (2001), afirma que a 

segunda metade do século XIX, marca o “despertar” do interesse recreativo 

pela beira mar, sobretudo, nos meses de setembro, quando número 

expressivo de pessoas buscava as praias para descansar em suas 

residências secundárias. De acordo com Alexandre (2001), as praias 

portuguesas preferidas entre os veranistas na área do Porto, eram as praias 

de Foz, Leça e Matosinhos; na cidade de Lisboa, as praias mais 

frequentadas eram Belém e Cascais; em Póvoa Varzim, a praia de Minho. 

São Pedro de Moel, também se constituía em lugar receptor de expressiva 

quantidade de usuários de residências secundárias. 

A moda da residência secundária difunde-se por toda a Europa 

setentrional, de acordo com modelos variados, entre os britânicos, 

holandeses e dinamarqueses. As praias de Brighton, Nice, Bath são as 

praias preferidas entre os abastados que procuravam descansar em spas 



 43

(CORBIN, 1989). Em Portugal, na primeira metade do século XIX, algumas 

estâncias termais tornam-se pólo de frequentação de muitos veranistas, tais 

como, Geres, Vizela, São Pedro do Sul, Caldas da Rainha, Lisboa/Estoril, 

movidas por suas fontes medicinais (ALEXANDRE, 2001). Nesse mesmo 

período, praias antes pitorescas do litoral português, passam a ser visitadas 

por banhistas: Povoa de Varzim, Foz do Douro, Figueira da Foz, Pedrouços. 

 

 
       Figura 3 - Palácio Nacional da Pena       
        Imagem: Câmara Municipal de Sintra/PO 
        Disponível: http://www.cm-sintra.pt/Imagem.aspx?ID=1541  
        Acesso em: 02/12/09, as 13h.14min 
         

Com a chegada da ferrovia, Alexandre (2001, p. 16) afirma que todos 

esses núcleos de residências secundárias em Portugal “passam a desfrutar 

de um genuíno e continuado desenvolvimento que irá dar origem ao 

aparecimento de importantes centros regionais, como sejam os casos de 

Espinho e Póvoa de Varzim”. A Ilha da Madeira também gozava de grande 

fama, em função das frequentes visitas reais e de suas águas curativas. 

 A vilegiatura se constitui um conjunto de práticas inicialmente restritas à 

esfera social das famílias reais, hábito esse logo depois, imitado pela 

burguesia (CORBIN, 1989). Corbin (1989), afirma que os membros do clero, 

embora não desprezassem a moda de se passar longos períodos em casas 

de verão, criticavam as formas de sociabilidade na intimidade dessas 

residências secundárias.  
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 O duque de Gloucester, irmão do rei Jorge III, em 1780, construiu uma 

residência secundária usada somente no verão na praia de Weymouth, 

situada a 130 milhas de Londres. Por motivo de tratamento médico, o rei 

passou do dia 25 de julho a 14 de agosto de 1789, na casa de verão do 

irmão experimentando pela primeira vez os banhos de mar (CORBIN, 1989). 

Segundo Corbin (1989), daí por diante, o soberano passa a frequentar 

regularmente a praia de Weymouth, e transformou esse trecho do litoral 

inglês em destino massivamente procurado nas estações de férias. 

 A praia de Dieppe era o local preferido entre os parisienses para se 

passar a estação de verão. Os frequentadores vinham tomar banho, comer 

peixes e ver o mar. Eram aristocratas e ricos burgueses (CORBIN, 1989). 

Com a popularização do hábito dos banhos de mar, outros seguimentos 

sociais menos abastados, começam também a frequentar as praias. Corbin 

(1989) cita o caso da praia de Swinemunde, onde são criados critérios de 

usos estabelecendo limites, separando os banhistas, primeiro pelo sexo, 

depois pela condição social, no verão de 1827. 

O “climatismo” é outro deslocamento espacial associado ao uso de 

residências secundárias, relacionado mais ao campo que ao mar e muito 

presente na Europa, particularmente em Portugal. O climatismo na 

concepção de Alexandre (2001), diz respeito ao deslocamento nos meses de 

verão, das populações urbanas mais abastadas de Portugal, às suas 

quintas. Essas propriedades rurais estavam a distância variável, 

principalmente próximas a Lisboa e ou do Porto, funcionando como lugar 

para as férias e feriados longos: 

 

Na região de Lisboa encontravam-se dispersas em redor da 
capital. Mas esta dispersão convinha pouco à vida social, o 
que deve ter levado à eleição de lugares de concentração de 
residências secundarias, não muito distantes da grande 
cidade e de ambientes climático e vegetal verdadeiramente 
contrastante, é o caso de Sintra (ALEXANDRE, 2001, p. 65). 

 

Todo o litoral de Portugal, até 1960, é essencialmente ocupado por 

residências secundárias e termas, em raros casos foram construídos hotéis, 

pensões ou restaurantes, dando a entender a dimensão territorial desses 

dois fenômenos (ALEXANDRE, 2001). No entanto, com a afirmação do 
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litoral como atrativo turístico e local preferido para a construção de domicílios 

de verão, as termas vão perdendo cada vez mais importância, e conforme 

Alexandre (2001), a partir dos anos DE 1930 o termalismo entra em crise por 

quase toda a Europa.  

No fim do século XX, diversas cidades em torno do Mediterrâneo Norte 

(Grécia, sul da Espanha) e na Califórnia, tornaram-se importantes núcleos 

de residências secundárias, com grande concentração de aposentados 

(BOYER, 2003). Boyer (2003) coloca que a cidade francesa de Nice, seria a 

primeira cidade de inverno de luxuosas residências secundárias contando, já 

em 1789 com 150 famílias de invernistas e em 1914, recebeu durante seis 

meses, 20 mil turistas interessados em passar o inverno na cidade.  

A presença de residências secundárias nas zonas rurais de Périgord4 e 

Lubéron5, segundo Boyer (2003), reconfigurou antigas casas de fazendas, 

abandonadas, que passaram a ser utilizadas nos fins de semana ou férias. 

Boyer (2003) considera que a cidade de Brighton, se tornou uma estação de 

lazer, a partir de 1740. Brighton está localizada na costa sul da Inglaterra. 

Fica situada no condado de East Sussex, sendo a praia onde se localizam 

algum dos maiores e mais famosos resorts litorâneos do Reino Unido. 

Brighton, cujas origens remontam antes do ano de 1086, tornou-se um 

importante resort no século XVIII e um importante ponto de parada de 

viajantes com a chegada da ferrovia em 1841. A partir daí, a cidade teve um 

rápido crescimento populacional, transformando-se em pólo recreativo e de 

lazer de proprietários de residências secundárias. 

O subcapítulo aqui concluído se constitui como importante contribuição 

ao fornecer os elementos socioespaciais que precederam a difusão de 

residências secundária pelo mundo, redefinindo territórios e remodelando a 

paisagens. A difusão da produção de residências secundárias como hábito e 

signo de status, também precede o próprio turismo, atividade social do 

século XX (BECKER,1999). No Rio Grande do Norte, o surgimento do 

turismo, enquanto atividade economicamente importante somente ocorre 

                                                 
4 O Périgord é o nome do condado que se situa no atual departamento da Dordonha. 
5 Lubéron é o nome dado a uma cadeia de montanhas no sul da França, terminando no departamento 
de Altos Alpes, na região da Provença. 
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nas décadas de 1980/1990, depois do processo de ocupação do litoral 

potiguar por residências secundárias. 

 

 

2.4 Residência secundária no Brasil (séc. XIX e XX) 

 
No Brasil Colônia o costume de passar temporadas em casas de verão, 

palacetes, bangalôs, quintas e chácaras, no campo ou na cidade, é 

resultado de desdobramentos sociais e também econômicos, associados a 

presença dos monarcas portugueses e de sua corte. Espacialmente, até 

meados da segunda metade do século XIX, as residências secundárias no 

Brasil, estavam concentradas no estado do Rio de Janeiro. Pelo fato do 

centro das cidades brasileiras, no período colonial, se constituírem, 

basicamente, área onde se localizavam os armazéns, lojas, órgãos públicos, 

alfândega e porto, normalmente algumas famílias de ricos fazendeiros, ou 

mesmo de funcionários da coroa, preferiam residir nos arrabaldes, mantendo 

uma residência secundária na cidade. Esse segundo domicílio servia de 

pouso nos períodos das festas religiosas, quando o proprietário necessitasse 

resolver negócios na cidade ou hospedar algum amigo da família.  

No Rio de Janeiro, no século XIX, as famílias mais abastadas 

frequentemente tinham uma residência secundária em sítios e fazendas 

afastadas do centro da cidade, onde, segundo Villaça (2001), passavam 

longas temporadas, recebiam hospedes e promoviam recepções. Esses 

domicílios, normalmente se localizavam no continente, em áreas rurais, dado 

o fato que até então o mar se constituía em local pouco apreciado pelos 

nobres. Conforme afirma De Jesus (1999, p. 7), “as praias eram utilizadas 

basicamente como depósito de dejetos urbanos, e para coletas de mariscos 

e pesca pelos setores socialmente marginalizados”. 

Segundo Camargo (2007), as praias diante dos aglomerados urbanos 

eram literalmente imundas. O mar raso diante das praias era a lixeira em 

que eram despejados os dejetos humanos, barriletes portados pelos 

escravos à cabeça, os tigres, o lixo doméstico que não se atirava à rua, 

assim como animais mortos. Praia próxima de aglomerado urbano não era 

lugar sequer para transitar, era lodaçal de cheiro nauseabundo. Os banhos, 
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quando havia, por higiene ou recreação, preferiam-se sempre rios, porque a 

praia rimava com imundice, o banho de rio era nobre. 

Em razão da desvalorização social da praia e a completa precariedade 

sanitária do litoral, próximo as principais cidades, a localização das primeiras 

residências secundárias no Brasil, por muito tempo manteve-se fora dos 

centros urbanos e distantes da costa. No caso do Rio de Janeiro, os 

cariocas preferiam as amenidades das encostas dos morros e das matas 

para construírem seus palacetes e domicílios de verão, frequentados nas 

temporadas de descanso. Villaça (2001) coloca que esses palacetes de uso 

sazonal eram construídos de costas para o mar, demonstrando o desprezo 

cultural pelas praias, acrescentando que até o início do século XIX, as praias 

cariocas de Santa Luzia, Lapa e Copacabana, eram ocupadas por camadas 

sociais mais pobres, sem que se desse valor social e recreativo ao mar.  

O planejamento da cidade de Petrópolis, estado do Rio de Janeiro, teve 

influência direta de Pedro II, na construção e consolidação deste município 

transformado em estância de veraneio para a aristocracia do Brasil imperial 

(CAMARGO, 2007). A cidade de Petrópolis foi criada em 1843, para 

construção de residências secundárias onde se hospedavam a monarquia e 

sua corte, e gradativamente passou a ser frequentada pela aristocracia 

carioca como local de distinção social e recreação, sendo visitada nos 

períodos de vilegiatura. Segundo Camargo (2007, p. 216), “por 

consequência, frequentar, hospedar-se ou construir uma segunda residência 

em Petrópolis tornou-se um hábito da Corte tanto quanto continuará a ser 

elemento de distinção e prestígio das elites da Capital Federal”.    

 Entre as residências secundárias do município de Petrópolis, 

construídas no início do século XX, destaca-se a propriedade de Santos 

Dumont. A “Encantada”, como foi batizada pelo proprietário, está erguida em 

um local íngreme e que por causa do terreno, tem inovações de design com 

o intuito de melhor aproveitar os espaços internos do imóvel. O projeto, 

embora assinado pelo arquiteto Eduardo Pederneiras, é de autoria do 

próprio Santos Dumont e teve sua fundação em 1918. Trata-se de um chalé 

no estilo alpino francês com telhado em folhas de flandres, conforme a 

Figura 4. Em 1946, a residência secundária de Santos Dumont foi doada a 

Prefeitura de Petrópolis, junto com toda a mobília e todos os objetos de seu 
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interior. Atualmente é o Museu Casa de Santos Dumont, onde estão 

conservados documentos, objetos pessoais e invenções do pai da aviação 

brasileira. 

 

 
                   Figura 4 - Museu Casa de Santos Dumont  
                     Imagem: www.gazetadascidades.com.br Acesso: 21/12/2007, às 15hs. 
 

Certamente a presença da monarquia no estado do Rio de Janeiro, 

influenciou costumes e hábitos e introduziu a cultura do banho de mar e da 

residência secundária entre os seus súditos, o que se disseminou entre as 

demais cidades do Brasil. Entre a aristocracia carioca, a praia de Botafogo 

tornou-se local preferido para se passar o verão, devido a presença de 

pessoas nobres e importantes ligadas a monarquia. Entre os palacetes mais 

ilustres, estava o de Carlota Joaquina, frequentado nos meados de 1821, por 

ela e sua família e alguns poucos amigos. Esse mesmo palacete, segundo 

Gaspar (2004), também pertenceu a D. Pedro I e posteriormente passou a 

ser propriedade do marquês de Abrantes. 

          Camargo (2007) coloca que adquirir uma residência secundária na 

praia de Botafogo era o atestado social do sucesso financeiro para a 

burguesia e conferia status pela possibilidade de convivência entre os 

nobres monarcas. A ocupação das praias cariocas por residências 

secundárias ou domicílios fixos, segundo Camargo (2007, p. 295), começa 

somente a partir da presença da Corte de Portugal, “antes disso, o que há 
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são praias desabitadas, privilegiando-as apenas como passagem 

necessária, locais de embarque e desembarque”. 

Nessa época, a orla carioca no início da colonização não passava de 

local onde ficavam os embarcadouros e fortes militares, estrategicamente 

servindo de apoio como pontos para observação contra a invasão 

estrangeira (GASPAR, 2004). Para os colonizadores europeus, o mar não os 

interessava, servindo apenas pelos ventos, correntes e baías, que serviam 

de rota às primeiras povoações. Dantas et al (2008a), dá uma visão da 

relação do europeu com o mar, ao afirma que nesse período, não era 

concebido à aristocracia brasileira se estabelecer-se na praia, fosse para 

morar ou passear, salvo quando se dirigia às regiões portuárias para se 

deslocar à Europa, e eventualmente a outras capitais brasileiras, ou, ainda, 

receber amigos e produtos de consumo vindos do Velho Mundo. 

A praia de Copacabana também se constituía em outro reduto com 

significativa presença de residências secundárias (Figura 5), ainda no fim e 

início dos séculos XIX e XX, respectivamente.  

 

 
                 Figura 5 - Posto de Sauvatage em Copacabana (1918)  
                   Imagem: Gaspar (2004) 
 

No Brasil, segundo Camargo (2007), o banho de mar começou a partir 

da chegada da Corte, em 1808. Entretanto os índios brasileiros eram 

admirados pelos europeus por apreciarem os banhos de mar. Gaspar 

(2004), transcreveu parte de um texto do século XVI, onde o europeu Léry, 
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relata, entre o fascínio e a censura, o costume dos nativos de passarem 

significativa parte do dia tomando banho de mar. Segundo o texto transcrito, 

os índios “viviam metidos na água, brincando e pescando, todos nus”. 

Camargo (2007), afirma que os banhos tanto de mar como de rio, eram 

associados aos hábitos indígenas, e em função da busca pela distinção 

social, logo foram desprezados pela aristocracia burguesa. 

Evidentemente que o banho de mar no Brasil, antes da família real 

desembarcar no Rio de Janeiro, já era hábito conhecido entre os brasileiros. 

Seria impensável imaginar que entre populares não houvesse conhecimento 

de natação ou simplesmente que se desconhecessem por completo os 

banhos de mar. Entretanto, conforme Camargo (2007, p. 296), “Já a 

relevância social disso é outra coisa”.  

Os populares e a corte buscavam imitar os hábitos e costumes da 

família real e por isso a consagração do banho de mar, na praia de 

Botafogo, na Quinta Real do Caju, atual Casa de Banhos D. João VI, 

alcançou prestígio e se propagou rapidamente entre a capitais litorâneas:  

 
Os cronistas também apontam banhos de Carlota Joaquina e 
das filhas em Botafogo. Todavia, se banhos houve, esses do 
rei, que nem sequer foram vistos, embora sabidos, 
consagraram os banhos salgados medicinais. Era tal a febre, 
agora imitação, que só faltava aos nobres e plebeus andar 
coxeando, como também fazia o monarca (CAMARGO, 2007, 
p. 306). 

 

O príncipe regente D. João foi o pioneiro involuntário do mergulho 

terapêutico no mar, por causa de uma inflamação na perna provocada por 

picada de carrapato (GASPAR, 2004). Foi na praia do Caju, Figura 6, em 

Botafogo que, a família real adquiriu um palacete destinado a suas estadas 

de verão. De acordo com Gaspar (2004, p. 142), a residência secundária de 

D. João VI foi a “única testemunha de que um dia o mar ali foi cristalino”. 
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                  Figura 6 - Casa de banhos de D. João VI 

             Imagem: http://rionaveia.files.wordpress.com/2009/10/casa_de_banho_1.jpg 
                   Acesso em: 15/11/09, às 10h56min. 

 

Na década de 1930, a casa foi tombada pelo Patrimônio Histórico, 

sendo desapropriada pelo governo de Carlos Lacerda, em 1961. Em 1985, 

passou por uma restauração e é mantida pela Companhia de Limpeza 

Urbana do Rio de Janeiro. 

O local de banhos e de recreações da elite aristocrata burguesa, da 

família real foi, sem dúvida, a enseada de Botafogo. Esse trecho do litoral 

carioca era efetivamente ocupado por chácaras, palacetes, chalés e 

bangalôs que serviam de residências secundárias, e conforme Camargo 

(2007, p. 308), embora na sua maior parte fossem particulares, também 

existiam aquelas que eram alugadas ou compradas como a do primeiro 

imperador, cuja última casa de praia, “se destina para pousada da corte”, ou 

seja, para recreação nas estadas de verão. 

A democratização do uso de uma residência secundária, embora 

restrita ainda a pequena parcela da sociedade, progressivamente se amplia 

com a melhoria dos meios de transporte, facilitando o deslocamento dos 

usuários desses domicílios. Camargo (2007), afirma que os bondes e a 

expansão das linhas, os tramcars de tração animal, baratearam 

extraordinariamente o transporte urbano e, progressivamente atingiram 

locais impensáveis na primeira metade do século, permitindo uma ocupação 

mais densa das praias e aos poucos vulgarizando os banhos de mar, seja 

como lazer urbano ou como prática turística. 
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2.5 Espaço público, turismo e residência secundária 

 

Ao longo da história, o espaço público desempenhou um papel 

fundamental na qualidade de vida da população e na estruturação da cidade, 

como instrumento de representação institucional e reprodução social. 

Funcionando como suporte da atividade pública, as suas características 

determinaram à especificidade da interação social de cada sociedade, e 

como tal influenciou de maneira determinante na formação da sua 

consciência coletiva. O século XX, paradoxalmente, representou por um lado 

à articulação teórica da defesa da sua importância com o aparecimento de 

disciplinas voltadas para o planejamento urbano como reação às 

disfuncionalidades do espaço público. 

 A história dos espaços públicos teve seu surgimento a partir do ágora6, 

local no qual se processava a rotina diária da sociedade grego-romana 

(SILVA; SOUZA, 2006). Conforme Silva e Souza (2006), na civilização grega 

não existia um padrão para a forma do ágora, sendo, geralmente, um 

espaço aberto, de domínio público, “com formato irregular e amorfo, mas 

que se constituía em áreas destinadas ao encontro do coletivo”. 

 No ágora, de acordo com Silva e Souza (2006), se reuniam os homens 

livres para discutir assuntos ligados a vida política e social, local também de 

transações comerciais, entretenimento, espaço onde se realizavam as 

assembléias e eventos festivos. 

 Os termos “público” e “esfera pública”, segundo Habermas (2003), tem 

múltiplos significados, significados esses concorrentes e que se originaram 

de diferentes momentos históricos. Para ele (2003), chamamos de “públicos” 

certos eventos, quando em contraposição às sociedades fechadas, são 

acessíveis a qualquer um – assim como falamos de locais públicos ou de 

casas públicas.  

Habermas (2003) coloca que os prédios públicos, embora nem sempre 

estejam acessíveis a qualquer pessoa, ainda assim são públicos porque 

abrigam instituições do Estado, e o Estado é o poder público, tendo como 

princípio o dever de promover o bem público, o bem comum a todos os 

                                                 
6 Local público onde se reuniam os patrícios na Roma Antiga 
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cidadãos. O público, ou seja, o cidadão, na concepção de Habermas (2003, 

p. 14), é o agente da esfera pública, enquanto “portador que é da opinião”. 

Segundo Habermas (2003), os termos “público” e “privado” são 

categorias de origem grega, transmitidos em sua versão romana: 

 

Na cidade-estado grega desenvolvida, a esfera da pólis que é 
comum aos cidadãos livres (koiné) é rigorosamente separada 
da esfera do iokos, que é particular a cada indivíduo (idia). A 
vida pública, bios politikos, não é, no entanto, restrita a um 
local: o caráter público constitui-se na conversação (lexis), 
que também pode assumir a forma de conselho e de tribunal, 
bem como a de práxis comunitária (práxis), seja na guerra, 
seja nos jogos guerreiros (HABERMAS, 2003, p. 15). 

 

O domínio comunal, no período feudal sugere uma incipiente noção de 

público, de coisa pública, conforme coloca Habermas (2003, p. 18-19): “O 

domínio comunal (allmende) é coisa pública, publica; o poço, a praça do 

mercado, são para uso comum, publicamente acessíveis, locicommunes, loci 

publici”. Para o autor, “Antitética a este setor ‘esfera comunitário’ (Gemeine), 

que a história da língua correlaciona o bem-comum ou o bem público 

(common wealth, public wealth), existe a ‘esfera do particular’ (das 

‘besondere’)”. 

Conforme Arendt (2005, p. 48), o que chamamos atualmente de privado 

é um círculo de intimidade cujos primórdios encontram-se nos últimos 

períodos da civilização romana, onde qualquer pessoa que vivesse 

unicamente uma vida privada – o homem que, como o escravo, não podia 

participar da esfera pública ou que, como o bárbaro, não se desse ao 

trabalho de estabelecer tal esfera – “não era inteiramente humano”, tal a 

importância dada a esfera pública: 

 

Pertencer aos poucos iguais (homoioi) significava ter a 
permissão de viver entre os pares; mas a esfera pública em si, 
a polis, era permeada de um espírito acirradamente 
agonístico: cada homem tinha constantemente que se 
distinguir de todos os outros, demonstrar, através de efeitos 
ou realizações singulares, que era o melhor de todos 
(ARENDT, 2005, p. 51). 
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Em uma sociedade numericamente expressiva, a probabilidade de uma 

esfera pública política manter-se estável é menor, segundo Arendt (2005, p. 

52), ao afirmar que “politicamente, isto significava que quanto maior é a 

população de qualquer corpo político maior é a probabilidade de que o 

social, e não o político constitua a esfera pública”. 

Para Arendt (2005, p. 64), “Se o mundo deve conter um espaço público, 

não pode ser construído apenas para uma geração e planejado somente 

para os que estão vivos: deve transcender a duração da vida de homens 

mortais”, postergando aos seus descendentes uma sociedade democrática e 

livre, onde todos possam se manifestar e gozar de direitos igualitariamente.  

O caráter público da esfera pública aparece no pensamento de Arendt 

(2005), como o elemento capaz de absorver e dar brilho através dos 

séculos, a tudo o que os homens venham a preservar da ruína natural do 

tempo. Para ela, o desaparecimento da esfera pública na modernidade tem 

relação direta com a completa perda da preocupação com a “imortalidade”, 

ou seja, a ausência de uma participação política individual, marcada pelo 

não exercício da cidadania. 

A ausência da participação popular no exercício da cidadania e por sua 

vez na efetivação do direito ao espaço público, é para a Arendt (2005, p. 68), 

a privação da privatividade que reside na ausência de outros, onde para 

estes, “o homem privado não se dá a conhecer, e, portanto é como se não 

existisse”. A capacidade de participar criticamente do processo político da 

cidade, imbuído da idéia de manter a cidadania, e assim zelar por direitos, 

requer uma condição formada externamente, mas também intrínseca ao 

cidadão, de modo que, segundo Arendt (2005), é privilégio de poucos a 

atividade de pensar.  

Sennet (1988) coloca que atualmente, a vida pública também se tornou 

questão de obrigação formal. A maioria dos cidadãos aborda suas 

negociações com o Estado com um espírito de aquiescência resignada, no 

entanto, essa debilitação pública tem um alcance muito mais amplo do que 

as transações políticas, implicando na perda da própria cidadania. Pelo fato 

de que: 
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Como na época romana, a participação na res publica é hoje, 
na maioria das vezes, uma questão de estar de acordo; e os 
fóruns para essa vida pública, como a cidade, estão em 
decadência. A razão está em que, quanto mais privatizada é a 
psique, menos estimulada ela será e tanto mais nos será 
difícil sentir ou exprimir sentimentos (SENNETT, 1988, p. 16). 

 

A definição clara do limite entre os espaços públicos e privados, 

perdeu-se em vários momentos ao longo da história. As cidades européias 

medievais, por exemplo, foram construídas através de uma constante 

apropriação da terra pública, dando origem desordenada das ruas, 

normalmente estreitas e insalubres. O espaço público, entendido como 

espaço de livre circulação e acessibilidade, está em permanente 

transformação submetido aos interesses dos gestores políticos promotores 

diretos do espaço.  

No Brasil, as primeiras definições de espaço público, surgiram ainda no 

período colonial, com o Bona Civitaris, de acordo com Yázigi (2000), onde os 

juristas indicavam três categorias de bens de interesse público: a) os de uso 

geral, tais como praças, pontes, sistema viário, fontes, jardins, etc.; b) os de 

propriedade pública: edifícios públicos; pastagens e cultivos comuns, etc.; c) 

os usualmente administrados pelo poder municipal ou arrendados em 

proveito do Concelho, tais como imóveis de uso específico, áreas especiais. 

Neste documento, que basicamente era a legislação geral de Portugal e 

suas colônias, incluíam-se os Loca publica, espaços urbanos não 

especificados (campo incultos, cultura e pastagem), e os Loca publica, de 

designação precisa (edifícios, ruas, aquedutos, fontes, muros, etc.). 

Quanto ao Estado e sua relação com o espaço público, Gomes (2002), 

coloca-o como única entidade social que cria e dispõe meios para 

estabelecer e outorgar o exercício pleno e verdadeiro da cidadania. O 

espaço público está sob domínio do Estado e apropriado para garantir os 

direitos sociais, remetendo-se sempre a concretização da cidadania, 

enquanto, o espaço coletivo, segundo Silva (2008), embora livre à circulação 

de todos, não tem como finalidade o exercício pleno e efetivo da cidadania e 

do bem estar do cidadão.  

De acordo com Gomes (2002, p. 161) a relação do Estado com o 

espaço público, em grande parte, tem sido de apropriação parasitária pela 
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ação demagógica dos seus membros, onde a “mídia criticamente dócil” atua 

tendo em vista tornar pacífica a massa popular, tudo isso resultando na 

transformação de toda discussão social em espetáculo. Acrescentando 

ainda que “o desafio é, portanto, o de retomar o espaço público como lugar 

de uma participação ativa, normatizada e refundá-la como um espaço da 

política”. 

Conforme Lima (2006), no debate acerca da democracia, existe a 

necessidade de se relacionar a cidadania às possibilidades de ação do 

cidadão, permitindo, com isso afirmar que a dimensão física do espaço 

público, na esfera política é indispensável à realização da democracia. Para 

a autora, a cidadania apresenta questões filosóficas e jurídicas referente à 

igualdade de possibilidades do exercício pleno da cidadania, e também uma 

dimensão física que se origina na necessidade de convivência e que se 

reflete no fato urbano, como necessidade espacial. 

         Para Gomes (2002) existe no conceito de cidadão uma matriz 

territorial, isto é, a idéia de cidadania possui em sua base um componente 

espacial. Para ele, a origem do poder cidadão em Atenas surgiu da 

confrontação dos habitantes, concentrados em uma área, no caso a cidade 

de Atenas, contra o poder de uma oligarquia rural que controlava o poder 

político e a produção da riqueza dessa sociedade. Na Grécia, a valorização 

da cidadania se constituía na luta pela reorganização do poder travada 

contra os genos e as fatrias e suas formas de solidariedade, baseadas em 

laços de consanguinidade. 

Gomes (2002) afirma que as reformas de Clístenes consideradas como 

o momento fundador da democracia grega, consistiram basicamente na 

substituição da representação política baseada nas tribos gentílicas por uma 

representação de base espacial, ou seja, estabelecida por uma divisão 

territorial, e não mais por uma divisão que respeitava as fronteiras 

sanguíneas e de afinidades estabelecidas pelo genos. Com isso surge o 

espaço público, conforme coloca Gomes: 

 
Importa também assinalar que a partir desse momento original 
surge uma nova categoria ou estatuto, o espaço público, lugar 
dessa nova ordem social. Assim, não parece exagerado 
afirmar que foi a partir da disposição de uma nova ordem 
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espacial que se fundou esse momento político (GOMES, 
2002, p. 133). 

 

A relação entre território e cidadania se estabelece quando uma divisão 

territorial das tribos é adotada, segundo a maior parte dos historiadores, e 

termina ou se enfraquece segundo alguns, pela excessiva fragmentação 

também territorial (GOMES, 2002). A dinâmica territorial está assim 

associada de forma necessária ao fato político da democracia sob todos os 

seus ângulos. Gomes (2002) coloca que a cidadania não é uma 

característica universal ou permanente na história das sociedades, de forma 

que em cada momento, se define de maneira diversa, e cada forma concreta 

se reveste de manifestações próprias. 

A incompreensão a respeito da noção de espaço público, em primeiro 

lugar, tem relação com a forma inadequada e negativa da definição 

largamente utilizada, de acordo com Gomes (2002), onde se afirma que “é 

publico aquilo que não é privado”. Em segundo lugar, é tomar o espaço 

público como uma área juridicamente delimitada, apelando para o texto legal 

que regulamenta a existências desses espaços e por último, o terceiro 

obstáculo a comprometer a concepção de espaço público é a idéia, muito 

comum, de que ele é simplesmente definido pela quantidade de livre acesso. 

O que Gomes (2002), coloca como um equívoco, porque esta concepção 

não distingue público de coletivo ou comum, ou seja, a simples característica 

de ter livre acesso não configura um estatuto público ao espaço. 

Essencialmente, os atributos de um espaço público são aqueles que 

tem uma relação direta com a vida pública, sendo o lugar do discurso 

político. Para que esse “lugar” opere uma atividade pública é necessário que 

se estabeleça, primeiramente, uma co-presença de indivíduos, articulados e 

movidos por interesses comuns (GOMES, 2002). Dessa forma, o espaço 

público é simultaneamente o lugar onde os problemas se apresentam, 

tomam forma, ganham uma dimensão pública e são resolvidos. Para Gomes 

(2002, p. 161), “um dos maiores problemas da nossa sociedade foi o de 

haver transformado o público em passivos espectadores”. 
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Nessa perspectiva, o espaço público não se restringe somente ao 

conjunto de formas materiais e a sua natureza legal, mas abarca também 

uma dimensão subjetiva, na esfera política e sociocultural:  

 

Insistimos para que essa perspectiva possa ser vista como a 
de um espaço público que é um lugar no sentido imaterial e 
material, ou seja, que os princípios e condições vistos como 
necessários por tal dinâmica sejam também atributos do 
espaço físico e material (GOMES, 2002, p. 161). 
 

Em função dessa complexidade do espaço público, composta de 

atributos físicos e materiais, Serpa (2007), afirma que discutir o papel dessa 

categoria de análise na cidade contemporânea constitui-se em um desafio, 

não somente para a Geografia, mas também para as outras ciências 

políticas, embora, segundo ele, pouco tenha a Geografia se ocupado com a 

discussão do espaço público urbano. Yázigi (2008) concorda que o espaço 

público tem sido estudado de forma insuficiente, embora seja um elemento 

urbanístico de suma relevância para a sociedade, afirmando que, com 

exceção dos arquitetos, outros ramos das ciências humanas não estão 

dando a atenção merecida aos espaços de uso comum do povo. 

Serpa (2007) defende a idéia de que não se pode separar forma e 

conteúdo quando se estuda o espaço público, para ele, esses dois 

elementos são a um só tempo produtos e processos, portanto, indissoviáves. 

O autor considera a noção de cidadania e da ação política, necessárias na 

abordagem do espaço público, tanto quanto o conceito geográfico de 

acessibilidade. Para Serpa (2007), acessibilidade está estreitamente 

vinculada, à demarcação dos territórios urbanos, à alteridade, contrapondo 

uma dimensão simbólica (e abstrata) à concretude física dos espaços 

públicos. Gomes (2002), ao definir a materialidade do espaço público, afirma 

que: 

 

Fisicamente, o espaço público é, antes de mais nada, o lugar, 
praça, rua, shopping, praia, qualquer tipo de espaço onde não 
haja obstáculo à possibilidade de acesso e participação de 
qualquer tipo de pessoa. Essa condição deve ser uma norma 
respeitada e revivida, a despeito de todas as diferenças e 
discórdias entre os inúmeros segmentos sociais que aí 
circulam e convivem, ou seja, as regras do convívio e do 
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debate devem ser absolutamente respeitadas (GOMES, 2002, 
p. 162).  
 

Essa acessibilidade tratada por Gomes (2002) é física, porém, também 

diz respeito ao fato de que não deve estar condicionada à força de quaisquer 

outros critérios senão daqueles impostos pela lei que regula os 

comportamentos em áreas de livre acesso comum de todos. Por isso esse 

espaço é o lócus da lei e o lugar das diferenças, onde as afinidades sociais, 

os jogos de prestígio, as diferenças, quaisquer que sejam, devem se 

submeter às regras da civilidade. 

A existência do espaço público está condicionada as relações sociais, 

sendo por intermédio da civilidade, seu emprego e uso, que surge a 

possibilidade de diálogo, operando-se as transformações fundamentais à 

vida social democrática. Para Gomes (2002), o espaço público é assim a 

“mise – em – scène”7 da vida pública, desfile variado de cenas comuns onde 

se exercita a arte da convivência, de forma que o lugar físico orienta as 

práticas, guia os comportamentos, e estes por sua vez reafirmam o estatuto 

público desse espaço, e dessa dinâmica surge uma forma-conteúdo, núcleo 

de uma sociabilidade normatizada e consubstanciada no espaço público. 

Mas o espaço público é também lugar de conflitos, da manifestação da 

problematização da vida social, lugar onde os anseios e inquietações são 

abalizados e submetidos a expressão coletiva. De um lado, ele é o campo 

onde há debates e diálogos; por outro, é onde se inscreve e se reconhece o 

interesse público sobre determinadas dinâmicas e transformações sociais.  

De acordo com Gomes (2002), todas as cidades dispõem de espaços 

públicos excepcionais que correspondem à imagem da cidade e de sua 

sociabilidade. Por meio desses lugares de encontro e comunicação, produz-

se uma espécie de resumo físico da diversidade socioespacial da população. 

Segundo Gomes (2002), é sobre esse espaço que se desenrola a cena 

pública, composta de uma multiplicidade de manifestações que variam 

bastante, conforme a localização espacial e o período de tempo no qual 

ocorrem.  

                                                 
7 “a vida pública colocada em cena”  
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Essa cena é uma espécie de discurso que se estabelece por meio de 

certos sinais, pela maneira de se apresentar (em grupo, sozinho, com a 

família etc.); pelas atividades desenvolvidas; pelas imagens criadas e lidas a 

partir de certos elementos, como roupas e acessórios; e pelos 

comportamentos, a maneira de falar e se conduzir em face da diversidade 

de circunstâncias oferecidas nesse espaço, de modo que essas 

manifestações são “formas de ser nesse espaço”. 

Esse espaço público é o resultado de um gênero de relação contratual 

com o espaço, opondo-se assim ao conceito de espaço coletivo, fundado 

sobre a idéia de uma coletividade estruturada por uma identidade, ela 

mesma originária de uma suposta afinidade repartida de maneira uniforme 

sobre o espaço (GOMES, 2002). Portanto, o que dá origem ao espaço 

público é a obediência à lei e aos seus limites legais, estabelecidos no 

contrato jurídico.  

Segundo o ponto de vista simbólico, pode-se afirmar que esse espaço 

é composto pelo espetáculo da tensão entre a diferença e a possibilidade de 

coabitação. Sendo, de acordo com Gomes (2002, p. 166), a “condição 

fundamental de expressão da individualidade dentro de um universo 

forçosamente plural”, e dependente diretamente, da afirmação constante do 

contrato social que o funda. 

Gomes (2002) considera que na raiz do conceito de cidadania está 

gravada a noção de território, chamando atenção para o papel da 

espacialidade nesse tipo de dinâmica social. Para ele (GOMES, 2002, p. 

173), a cidadania é um pacto social estabelecido simultaneamente como 

uma relação de pertencimento a um grupo e de pertencimento a um 

território. “Esse pacto associativo é formal e pretende assegurar os direitos e 

deveres de cada indivíduo”.    

O século XVIII seria o momento fundador, onde o espaço público teria 

disseminado uma nova dinâmica social, embora não exista um consenso a 

esse respeito (GOMES, 2002). Para Gomes, esse período chamado de 

Modernidade trouxe de fato uma idéia de política, uma nova concepção de 

cidade e de vida social: 
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Esse tipo de espaço normatizado é a matriz do espaço público 
e o principal lócus de reprodução da vida coletiva, e toda ação 
social que pretenda subverter a existência desse espaço ou 
transformar seu estatuto é necessariamente redefinidora dos 
termos e corresponde a um recuo do contrato inicial que funda 
a cidadania, recuo que é tanto da institucionalização das 
práticas sociais que compõem um quadro de vida democrático 
e cidadão quanto físico, do arranjo material que limita e 
qualifica as ações (GOMES, 2002, p. 174). 

 

O “recuo da cidadania”, conforme a definição de Gomes (2002) seria 

quando surgem os espaços comuns, mas não públicos, como shopping 

centers, ruas fechadas, paredes ‘cegas’, entre outros. O recuo da cidadania 

corresponde ao recuo paralelo do espaço público, marcando o início do 

processo de perda do espaço público como instância democrática. 

Essa dinâmica do recuo da cidadania e a consequente perda do 

espaço público tem, entre outras, relação direta com os sistemas de 

representação política, com as formas associativas, com o processo de 

urbanização recente, com a migração e com a situação econômica vigente, 

instituindo uma forma de consumo voraz. Gomes (2002) identifica quatro 

principais processos em que esse recuo pode ser caracterizado: a 

apropriação privada dos espaços comuns; a progressão das identidades 

territoriais; o emuralhamento da vida social; e o crescimento das “ilhas 

utópicas”: condomínios fechados, resorts, clubes temáticos, associações 

fechadas, etc. 

As primeiras manifestações desse fenômeno são apontadas por Yázigi 

(2003), como sendo a Granja Julieta8 e o Shopping Iguatemi. Após os anos 

de 1970, intensifica-se essa nova forma de morar, o que comprometeria o 

significado e o cosmopolitismo da cidade (YÁZIGI, 2003). O quadro se 

agravaria, de acordo com Yázigi (2003), com o surgimento dos centros 

empresariais, dos bolsões residenciais, das ruas e vilas, fechadas com 

correntes, cancelas, porteiras e guaritas. 

Os clubes sociais surgem para reafirmar a necessidade do “lugar”, de 

forma que Yázigi (2003) os considera formas sacramentadas de lazer e 

desporto, presentes na vida cotidiana dos condomínios residenciais 

fechados. Segundo Yázigi (2003), os residentes desses condomínios 

                                                 
8 Bairro nobre do distrito paulitano de Santo André, zona Centro-Sul de São Paulo/SP. 
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fechados, consideram essa forma de morar a melhor resposta face à 

violência, ao assédio sexual, à incapacidade administrativa de manter a 

cidade tranquila, os preservando distantes da miséria presentes nas grandes 

cidades. 

O confinamento do turismo é outra forma de fuga dos espaços públicos 

e ao mesmo tempo meio de apropriação privada deles, considerando-se que 

muitas vezes a atividade turística privatiza áreas destinadas por lei ao uso 

comum do povo, principalmente no litoral (YÁZIGI, 2003). Yázigi (2003) cita 

o exemplo do Club Mediterrané em Itaparica/BA e Rio das Pedras/RJ, como 

modelos de “bolha”, onde o empreendimento turístico dispõe de serviços 

diversos no intuito de manter o hospede por maior espaço de tempo dentro 

do estabelecimento. Conforme se observa na Figura 7, o Club Mediterrané 

Itaparica ocupa extensa área litorânea; servido de diversos tipos de 

equipamentos de lazer, entretenimento e fitness, com quadras de esporte, 

bar e restaurantes sofisticados e hospedagem na modalidade “ecoturismo”. 

 

 

                    Figura 7 – Club Mediterrané  
                    Imagem: http://www.portaldofranchising.com.br 
                      Acesso em: 12.03.10, às 11h44min. 

 

Borja (1998) considera que existe um temor pelo uso do espaço 

público, por não ser um espaço protegido ou protetor. Para ele, o espaço 

público, em alguns casos tem sido pensado somente como via de circulação, 

espaço residual entre edifícios e as vias. Sendo, em outros casos, conforme 
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Borja (1998), ocupado territorialmente por “clases peligrosas”, como os 

imigrantes, os pobres e os marginais. 

Conforme Borja (1998), muitos espaços públicos são criados a partir do 

uso intenso da comunidade, transformando determinada área em lugar dos 

encontros e da manifestação dos seus membros. Borja (1998) é enfático ao 

afirma que em todos os casos o que define a natureza do espaço público é 

seu uso e não o estatuto jurídico.  

As principais características do espaço público pressupõem domínio 

público, função social, coletiva e diversidade das formas desses usos 

(BORJA, 1998). Cândido (2008) afirmar que o espaço público é marcado por 

conflitos entre o que é antigo e o que é novo, tanto no que diz respeito às 

formas, às funções e às estruturas, como na esfera da vida, do cotidiano e 

dos valores, ou seja, nas relações socioespaciais.  

O urbanismo contemporâneo adotou o modelo de setorização da 

cidade, criando áreas específicas, o que implicou na atomização dos 

espaços urbanos (BORJA, 1998). A ausência de espaços públicos nos 

projetos urbanos, tem como resultado cidades com forte centralidade de 

seus serviços e produção, impondo aos seus munícipes uma vida monótona 

e sem razão. 

Yázigi (2000) aponta alguns fatores responsáveis por alterar a balança 

entre a vida doméstica e a vida no espaço público ao longo do tempo: o 

tamanho da comunidade; o sistema político e social; o estilo e prioridades de 

gestão de um governo; as tradições culturais; e as condições econômicas 

dos cidadãos. 

Entre as mais diversas formas de a apropriação privada dos espaços 

públicos, Gomes (2002) cita a ocupação da calçada, o fechamento de ruas 

ou de bairros inteiros, afirmando que sua manifestação pode ocorrer por 

meio de estruturas físicas fixas, mas também pode ser uma ocupação 

veiculada por instrumentos bem mais sutis e simbólicos.  

No caso da Via Costeira de Natal/RN, onde estão instalados os hotéis 

de luxo da cidade, os 8,5 km de praias são apropriadas privadamente, 

embora que de forma velada (FERREIRA; MARQUES, 2000; FONSECA, 

2008). A permanente presença de seguranças privados próximos aos hotéis, 

a falta de mobiliários urbanos, como também a precariedade do único meio 
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de transporte coletivo9 disponível até a Via Costeira, apresentam-se como 

algumas das causas pelos quais os natalenses, principalmente os não-

proprietários de veículos particulares, não usam essas praias como local de 

lazer. Em virtude da presença dos hotéis de luxo, as praias ao longo de toda 

Via Costeira expressam certa conotação de “área restrita”, o que desmotiva 

a presença da população local e possibilita aos hospedes dos referidos 

hotéis a “exclusividade” dessas praias.   

No caso da praia localizada entre os hotéis Porto do Mar e Blue Tree 

Pirâmide Natal, Figura 8, cogitou-se por parte da Prefeitura a construção de 

uma área de lazer nesse trecho da orla, obra essa motivo de conflito entre 

os hoteleiros e a comunidade de Mãe Luiza. Essa praia, embora estando em 

condições precárias e impróprias para banhos, é o local de lazer dos 

moradores do morro. O acesso a referida praia, localizada próximo ao 

cruzamento da Rua João XXIII com a Av. Senador Dinarte M. Mariz10, 

cruzamento esse identificado pela seta vermelha na Figura 8, “é precário e 

entristece os moradores que gostam de frequentar a praia”, conforme 

matéria publicada pela Tribuna do Norte (2009). A estrutura física do acesso 

à praia, como escadarias e calçadas, estão em péssimas condições de uso, 

e o esgoto do bairro é lançado sem tratamento na praia.  

Conforme a matéria, “A água servida causou uma erosão no local e o 

rio formado por este esgoto arrasta para o mar uma água escura e lixo 

sólido” (TRIBUNA DO NORTE, 2009). Os moradores do local informaram, 

por ocasião da reportagem da Tribuna do Norte (2007), que a área de 

acesso ao mar foi cercada para evitar que os populares utilizassem a praia, 

sendo retirada logo depois, devido a mobilização política da comunidade. A 

referida cerca foi instalada pela Companhia de Processamento de Dados do 

Rio Grande do Norte - Datanorte que em entrevista a Tribuna do Norte 

(2007), justificou o fechamento da praia, alegando que a “finalidade era 

protege a área”. Diante da resposta, cabe aqui se perguntar: contra quem? 

                                                 
9 Apenas uma única linha de transporte coletivo opera no local, com ônibus constantemente lotados, 
em função de se tratar de um microônibus e ser de uso dos moradores de Ponta Negra e dos 
trabalhadores dos hotéis localizados na Via Costeira. 
10

 Via Costeira. 
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                   Figura 8 – Área de conflito entre hotéis e comunidade 
                   Imagem: http://www.portodomar.com.br/index.php?page=fotos 

                 Acesso em: 12.03.10, às 16h57min. 
 

Os hoteleiros não desejam a construção da área de lazer, que teve seu 

projeto elaborado e aprovado ainda em 1996 e com verba garantida por 

emenda parlamentar, em 2005. Na matéria “Disputa entrava projeto de área 

de lazer em Mãe Luiza”, publicada pela Tribuna do Norte (2007), o então 

presidente do Pólo Via Costeira, empresário Mário Barreto, manifestou sua 

opinião sobre o caso afirmando que “toda área deveria ser usada para 

hotel”, colocando em evidência que não interessa ao setor hoteleiro a 

presença de populares nas áreas de praia, próximo aos hotéis de luxo. 

Em 2004  foram alocados os primeiros recursos para a área de lazer, 

R$ 200 mil e no ano seguinte chegaram mais R$ 800 mil. No entanto, como 

não foi possível viabilizar a obra, a Prefeitura destinou os recursos para 

construção de praças, ficando com o compromisso de incluir no orçamento 

seguinte o valor utilizado (TRIBUNA DO NORTE, 2009). Enquanto isso, a 

referida praia continua sendo canal de água servida, sem a infraestrutura 

necessária para o lazer dos moradores de Mãe Luiza. 

Outra forma de apropriação do espaço público, diz respeito ao 

comércio ambulante. O setor informal é um dos seguimentos econômicos 

que de modo geral, mas se apropria dos espaços públicos para se 

reproduzir: camelôs, guardadores de carros, transportadores, prestadores de 

pequenos serviços, etc. Dantas (2005) estudou a apropriação privada do 

Hotel Porto do Mar 

Praia utilizada 
pela comunidade 

Blue Tree 
Pirâmide Natal 
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espaço público pelo comércio ambulante na cidade de Fortaleza/CE, onde 

identificou o conflito territorial entre diferentes agentes sociais pelo uso do 

centro comercial da capital cearense, colocando em evidência a relação 

conflituosa presente no espaço público.  

Considerando que o espaço público e seu livre acesso pressupõem a 

não-exclusividade de ninguém ou de nenhum uso diferente daqueles que 

sejam de interesse social e comum ao povo, é questionável o uso particular 

de áreas públicas pelo setor privado, seja do circuito superior ou do circuito 

inferior11.  

No entanto, conforme observação de Gomes (2002), o que ocorre é 

que praças são transformadas em grandes mercados, e as principais ruas 

da cidade tornam-se estreitas, restando apenas pequenas passagens para 

os transeuntes. Os lugares da vida pública, da deambulação, do passeio, do 

espetáculo da coabitação, da idéia de vida urbana, que construíram os 

grandes projetos urbanísticos do final século XIX e começo do século XX, 

desaparecem, dando lugar a um emaranhado de balcões de mercadorias. 

Resultando com isso que “a dimensão do homem público se estreita, 

restringindo-se à de mero passante ou no máximo se limitando à de um 

eventual consumidor”, implicando na degradação moral, paisagística e 

urbana desses espaços. 

Quanto o caráter da depredação do espaço público, a observação de 

Gomes, estabelece em que nível ocorre esse processo ao afirmar que: 

 

A degradação do espaço nessas invasões é física, mas 
também, em grande parte, construída pelos usos que são 
substitutivos à idéia de um espaço público, um espaço de 
convivência e, sobretudo, um espaço de respeito ao outro 
(GOMES, 2002, p. 180). 

 

A idéia de território identitário é contrária a noção democrática de 

espaço público, é a negação da concepção de mistura e de respeito à 

diferença no qual se baseia a cidadania. De acordo com Gomes (2002), 

essas duas categorias possuem um estatuto de oposição absoluta: do ponto 

                                                 
11 “Circuito Superior” e “Circuito Inferior” são conceitos desenvolvidos pelo geógrafo Milton Santos, na 
obra Espaço Dividido – os dois circuitos da economia urbana dos países subdesenvolvidos, para 
explicar o sistema econômico vigente. 
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de vista concreto e físico, o aumento de territórios identitários, significa uma 

diminuição dos espaços públicos da cidade. 

O abandono dos espaços públicos pelo poder público e pela população 

que, mais efetivamente dispõe dos meios de exercer e reclamar a cidadania 

tem implicações diretas nos espaços públicos, convertidos, de acordo com 

Gomes (2002, p. 186), em “terra de ninguém”. Sem regras de uso, perdem 

sua característica fundamental de lugar de convivência, associação social, 

encontro entre diferentes, ou seja, de espaço democrático. Sendo comum, 

encontrá-los, em condições precárias de manutenção, desgastados, sujos, 

desrespeitados e em alguns casos, invadidos, por falta de gerência do poder 

público, não pressionado pela população prejudicada pela perda dos 

espaços públicos.  

Outra consequência desse processo de descaso do poder público e do 

recuo da cidadania, também apontada por Gomes (2002), é o fenômeno da 

ocupação dos espaços públicos pelos pobres. Os espaços públicos se 

transformaram em uma espécie de passarela para o espetáculo da 

mendicância, prostituição, e do comércio ambulante, sem que o gestor 

público resguarde a sua natureza de lugar da democracia, comprometendo 

áreas privilegiadas da cidade: vias públicas, praias, o centro da cidade, 

parques, jardins, canteiros, praças, entre outros. Com isso, surge o que 

Gomes chama de: 

 

O arremedo de cidade dá lugar ao nascimento de uma 
cidadania fragmentada ou, sem exagero, a um simulacro da 
condição de cidadania. O homem público procura se 
reproduzir em um espaço privado, ou ainda, o espaço público 
é recriado em esferas menores e privativas. Recusa-se dessa 
maneira a conviver dentro de uma sociedade variada e 
multifacetada. Confunde-se sociedade com homogeneidade 
(GOMES, 2002, p. 187). 

 

Com o aprofundamento do consumo e da transformação na forma de 

socialização, os espaços públicos estão sendo progressivamente objeto de 

processos mercantilistas que os desfiguram: apropriações, invasões, 

ocupações indevidas, entre outros. A fragmentação social crescente é 

acompanhada de uma fragmentação territorial, e os espaços comuns 
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públicos transformam-se em objeto de disputa ou simplesmente são vistos 

como espaços instrumentais para o deslocamento.  

Com o empobrecimento do espaço público, surge o que Sennett (1988, 

p. 29), denomina de “espaço público morto”, sendo uma das razões, pelas 

quais as pessoas procuram em terreno íntimo, o que em território alheio lhes 

é negado. A perda da legitimidade e da coerência dos espaços públicos, 

para Sennett (1988), é consequência do processo de expansão da 

sociedade capitalista industrial, responsável pela reestruturação das formas 

de sociabilidade, primeiramente ocorrendo na Europa.  

Para Sennett (1988), a divisão na cidade de suas diversas funções 

provocou o fim do espaço público, em razão da atomização de componente 

essencial a existência do espaço público: a superposição de funções dentro 

de um mesmo território, o que cria complexidades de experiências naquele 

determinado espaço. 

Dado o fato que, o modelo econômico adotado não busca superar os 

graves problemas sociais existentes, resultado de sua contraditória e 

seletiva forma de reprodução, Santos (1993, p. 5), questiona a validade da 

cidadania no Brasil, posto que em uma democracia verdadeira, é o “modelo 

econômico que deve se subordinar ao modelo cívico, partindo do cidadão 

para a economia e não da economia para o cidadão”.  

Observando-se o quadro da democracia brasileira, e as condições de 

abandono da cidadania, justifica-se considerar como pertinentes, as 

seguintes questões de Santos (1993, p. 7): “Quantos habitantes, no Brasil, 

são cidadãos? Quantos nem sequer sabem que não o são?”.  

Santos (1993), afirma que o modelo cívico forma-se, entre outros, de 

dois elementos fundamentais: a cultura e o território. As ações possíveis 

para a construção da cidadania devem ocorrer no território, respeitando a 

cultura local, considerando as particularidades e anseios do lugar. 

O espaço público definido como de uso público e comum do povo, 

pertencente ao poder público, sendo por ele gerenciado e fiscalizado deve, 

portanto, atender aos mais variados anseios sociais, satisfazendo as 

expectativas do morar, do lazer, da ação política, do habitar a cidade com 

qualidade de vida. A rua é considerada o espaço público por excelência, em 

função da sua relevância urbana e social, não somente como via de acesso 
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e circulação mas também como o lugar privilegiado da democracia, onde a 

cidadania pode se manifestar em toda sua plenitude dentro de normas 

contratuais. 

Ao nascer adquirimos o direito à cidadania, e conforme Santos (1993), 

o simples ato de nascer investe o indivíduo de uma soma inalienável de 

direitos, tão somente pelo fato de ingressar na sociedade humana. De forma 

que viver, tornar-se um ser no mundo, é assumir, com os demais, uma 

herança moral, ser portador de prerrogativas sociais, passando a ter direito à 

um teto, à comida, à educação, à saúde, à proteção contra o frio, à chuva, 

as intempéries; direito ao trabalho, à justiça, à liberdade e a uma existência 

digna. 

Para Santos (1993), a cidadania é um conjunto de leis da sociedade 

que, sem distinção, atinge a todos e investe cada qual com poder de se ver 

respeitado contra a força, em qualquer circunstância e de quem quer que 

seja, tendo garantido os seus direitos individuais, como consagração a 

cidadania, pela qual uma lista de princípios gerais e abstratos se impõe 

como um corpo de direitos concretos individualizados. De forma que: 

 

“A cidadania exige, de parte da administração, um 
comportamento respeitoso, a presunção de boa-fé em todos 
os casos e a comunicação em tempo hábil dos erros 
supostos, para que os responsáveis possam corrigi-los ou se 
defender” (SANTOS, 1993, p. 22). 

 

Santos (1993) afirma que a cidadania é um processo passível de 

aprendizado, tornando-se assim, um estado de espírito, enraizado na 

cultura. Coloca que a liberdade é uma conquista que precisa ser mantida 

para se garantir o exercício da cidadania pelas gerações futuras. De acordo 

com Santos (1993), a cidadania para ter eficácia e ser fonte de direitos deve 

se inscrever na própria letra das leis, mediante dispositivos institucionais que 

assegurem o efetivo exercício dos pactos, e sempre que haja recusa o 

direito de reclamar e ser ouvido seja garantido.  

No entanto, a cidadania nos países subdesenvolvidos é frágil ou quase 

inexistente, e conforme Santos (1993, p. 12), “nos países subdesenvolvidos 

de um modo geral há cidadãos de classes diversas, há os que são mais 

cidadãos, os que são menos cidadãos e os que nem mesmo ainda o são”.  
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No caso brasileiro, a situação é de puro descaso com relação a 

garantia dos direitos do cidadão, submetido a situações no qual “em lugar do 

cidadão formou-se um consumidor, que aceita ser chamado de usuário”, no 

dizer de Santos (1993, p. 13). Diante da calamidade em que se chegou, o 

cidadão se sujeita a custear serviços considerados direitos, na tentativa 

paliativa de sanar a falta ou a precariedade de serviços públicos de 

segurança, educação, saúde, moradia, lazer, etc.  

De acordo com Santos (1993, p. 15), o modelo econômico vigente no 

Brasil coloca como meta, “não propriamente o indivíduo tornado cidadão, 

mas o individuo tornado consumidor”, atendendo assim a necessidade de 

reprodução do capital em ampliar o consumo.  

Outras duas questões são colocadas por Santos (1993, p. 23), diante 

do quadro contemporâneo brasileiro onde permanecem comprometidas as 

bases fundadoras do espaço público: “Os abusos contra a cidadania 

ocorrem devido a desinformação jurídica ou certeza de que nada adianta 

reclamar?”; “E o direito aos espaços públicos, típicos da vida urbana 

tradicional?”. Essas questões, embora sem resposta imediata, ampliam a 

discussão sobre o espaço público no Brasil, possibilitando redefinir a forma 

de produção do espaço, sugerindo que se incluam alternativas urbanas a 

reconstrução democrática da cidade.  

No Brasil a cidadania é mutilada, subalternizada, muito diferente da 

concepção de outros países capitalistas. Santos (1993) afirma que direitos, 

como o de morar, de habitar um lugar dignamente planejamento, e o “direito 

ao entorno” visando a qualidade de vida de seus moradores, são 

negligenciados pelo Estado e transformados em bens altamente valorizados 

pelo mercado imobiliário, e, portanto, disponível para poucos. 

Os bens considerados do povo são apropriados indevidamente, 

sujeitando ao cidadão mudanças na sua estrutura de vida, conforme coloca 

Santos: 

 

Hoje, os espaços públicos (praias, montanhas, calçadas, etc.), 
foram impunemente privatizados. Temos de comprar o ar 
puro, os bosques, os planos de água, enquanto se criam 
espaços privados publicizados, como playgrounds ou, ainda 
mais sintomático, os condomínios fechados que a gente rica 
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justifica como necessários à sua proteção (SANTOS, 1993, p. 
48). 

 

A diferença e a desigualdade social se articulam no processo de 

apropriação do espaço, definindo uma acessibilidade material, e, sobretudo 

simbólica, constatando-se inevitavelmente de que existe uma dimensão de 

classe, determinando formas de “territorialização”, muitas vezes através da 

privatização do espaço público. 

As pesquisas de Serpa (2007) mostram que a concepção e 

implantação de novos parques públicos, em Paris e Salvador, a partir dos 

anos de 1990, obedecem a diretrizes e ideologias políticas, sendo um meio 

de controle social, sobretudo em favor das classes médias. Segundo o autor, 

os parques públicos, nas cidades contemporâneas, é destino final das 

políticas públicas, que em última instância, procuram multiplicar o consumo e 

valorizar o solo urbano onde estão instalados. 

No caso do Brasil e de algumas cidades do mundo ocidental, segundo 

Serpa (2007), a palavra de ordem é investir em espaços públicos “visíveis”, 

sobretudo os espaços centrais e turísticos, graças às parcerias entre os 

poderes públicos e as empresas privadas, demonstrando a ligação entre 

“visibilidade” e espaço público, e o gosto pelo gigantesco e pela 

estandardização da cidade. 

O espaço público, conforme visto acima tem definições diversas e diz 

respeito a um conjunto de elementos urbanos instituídos por lei para usufruto 

de todos, sem que ninguém possa se apropriar deles em beneficio próprio. 

As ruas, praças, calçadas, canteiros, áreas verdes, mobiliário urbano, 

prédios públicos, praias, etc., portanto, são bens públicos, sendo necessário 

ressaltar que a pesquisa em questão, toma como objeto de estudo os 

espaços públicos litorâneos de acesso e circulação à praia, ou seja, as vias 

e áreas definidas pelo art. 10, da Lei 7.661/88, e art. 21, do Decreto 

5.300/04, como “bem público”.  

O turismo enquanto atividade econômica, tendencialmente se apropria 

do espaço público, dando origem a distintas formas de urbanização, 

caracterizadas por “turistificar” as áreas onde é instalado. As áreas 

destinadas ao turismo e/ou ao uso de residências secundárias tornam-se 



 72

assim, territórios especializados para o consumo desses veranistas e/ou 

turistas, onde de modo geral observam-se diferentes meios de privatização 

do espaço público, explícita ou implicitamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 73

3 A EXPANSÃO DA RESIDÊNCIA SECUNDÁRIA  

  

 Neste capítulo, será apresentado o quadro contemporâneo em que a 

residência secundária assumiu grande importância como elemento social em 

alguns países da Europa, EUA, e México. Em relação ao Brasil, apresentam-

se a origem do uso recreativo do banho de mar e de veraneio, séculos XIX e 

século XX, e o panorama atual. No Rio Grande do Norte, o surgimento dos 

primeiros núcleos de veraneio, inicialmente, na zona rural e depois nas 

praias de Areia Preta, Praia do Meio, e Redinha. Com a expansão urbana de 

Natal, Ponta Negra - na década de 1940 - torna-se o novo reduto de 

residências secundárias. Nas décadas de 1960/1970/1980, as praias de 

Parnamirim e Nísia Floresta, são ocupadas por “casas de veraneio”, 

predominantemente, de propriedade de norte-rio-grandenses, de forma que 

esse processo de ocupação desencadeou sérias repercussões territoriais, 

dando-se de forma desorganizada sobre áreas da marinha, e ocupando 

privativamente o espaço público.  

 

 

3.1 A dimensão territorial da residência secundária  

 

Na maioria dos estudos sobre a atividade turística, a residência 

secundária é sempre citada como uma das modalidades de alojamento em 

grande expansão - seja no âmbito nacional ou internacional (VALENZUELA, 

1998; TULIK, 2001; ASSIS, 2003; CRUZ, 2007; DANTAS et al 2008, 2008a, 

2006, 2004). Sua forma de consolidação no território, por provocar 

significativas modificações socioespaciais, impõe a necessidade de 

aprofundamento metodológico sobre essa modalidade de alojamento 

turístico, nas diversas disciplinas das ciências sociais. 

Os geógrafos espanhóis tem dado especial atenção a residências 

secundárias em áreas periurbanas e rurais, embora, nos últimos anos, 

tenham também mostrado interesse em estudar residências secundárias 

localizadas no litoral (COLÁS, 2003). Os temas preferencialmente abordados 

são: as transformações das residências secundárias em escala local e 

regional; e suas repercussões territoriais e paisagísticas. Colás (2003, p. 31-
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32), afirma que a “Geografia del Turismo y Geografia del Ócio”, surgiu como 

uma subdisciplina dentro da Geografia, com o propósito de estudar as 

atividades turísticas e recreativas. Ortega Valcárel é pioneiro em estudos 

sobre residências secundárias na Espanha (COLÁS, 2003), sendo 

responsável por escrever a Geografia do Ócio.  

Segundo Colás (2003), a Geografia espanhola começou a se interessar 

pelo Turismo nos anos de 1930, afirmando que, no entanto, não foi 

estabelecido se as residências secundárias seriam alojamentos turísticos, 

colocando também que os usuários de residências secundárias somente 

passaram a ser vistos como turistas, muito recentemente. 

         O uso da residência secundária manteve-se restrita, por longo tempo, 

a pequena parcela da sociedade, quando o efeito combinado da ampliação 

da demanda por esse tipo de domicílio e a redução de seu preço, 

possibilitou a entrada de outros extratos sociais em meados do século XX 

(VALENZUELA, 1988; SANSBELLO, 1993). Nos países desenvolvidos, 

conforme Valenzuela (1988), a expansão da residência secundária está 

associada ao crescimento do nível da qualidade de vida, maior 

disponibilidade de tempo livre, e a disseminação ideológica do lazer distante 

dos centros urbanos como antídoto aos transtornos sociais do “mundo 

moderno”.  

Na União Europeia a residência secundária ocupa importante espaço 

na economia dos países que a constitui. Segundo dado de 2001, estimava-

se que o parque imobiliário europeu era de 170 milhões de domicílios, 

destes 10,5% são considerados de uso temporário, ou seja, residências 

secundárias (FERNÁNDEZ, 2003). Conforme Martínez (2003), em 2001 

eram 3.323.127 residências secundárias no parque imobiliário da Espanha. 

Do percentual total de residências secundárias da União Europeia, a 

Espanha lidera em primeiro lugar entre os países com maior taxa desses 

domicílios, com 32%. Portugal, Grécia e Itália ocupam o segundo, terceiro e 

quarto lugares no ranking de países com maiores índices dessa modalidade 

de alojamento, com 26,9%; 22,7% e 17,7 %%, respectivamente 

(FERNÁNDEZ, 2003). Segundo Fernández, a presença de residências 

secundárias na Espanha é mais intensa ao sul do litoral, onde a maior parte 

desses domicílios é de propriedade de estrangeiros, principalmente de 
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ingleses e alemães: 

 

Pese a que la tradicióny costumbre de la propiedad 
inmobiliaria de segundas residencias están mucho más 
arraigadas en el sur de Europa, resulta que una gran parte del 
parque de viviendas de las Baleares, la costa de Alicante y las 
Canarias está en manos extranjeras, especialmente de 
ingleses y alemanes. Más de 116.000 propiedades del 
Archipiélago Canario están registradas a nombre de 
extranjeros (FERNÁNDEZ, 2001, p. 2-3). 
 

A produção de residências secundárias na Espanha, conforme 

Fernández (2001, p. 2), tem se desenvolvido em um ritmo vertiginoso nesses 

últimos 40 anos, de forma que os fatores econômicos ocupam um papel 

essencial nesse processo, “puesto que las segundas residencias constituyen 

una inversión mucho más rentable que un determinado tipo de alojamiento 

turístico”, em razão de oferecer para seu proprietário condições de lazer e 

rendimento extra na ausência da família. 

Valenzuela (1988), afirma que na Espanha a produção de residências 

secundárias está associada à busca de tranquilidade e de descanso fora dos 

centros urbanos, quando na primeira década do século XX, surgem 

localizadas em povoados litorâneos e montanhosos, afirmando também que 

muito desses domicílios eram de uso permanentes transformados em 

secundários, particularidade essa diferente do litoral de Nísia Floresta, onde 

os domicílios foram construídos para servirem de residências secundárias: 

 

Así surgieron las primeras ‘colonias’ de veraneantes, 
resultantes de la parcelación de las pequeñas fincas rústicas 
de los alrededores de los pueblos e de las estaciones 
ferroviarias. El resultado fue la aparición de pequeños Barrios 
de casas unifamiliares de notable prestancia arquitectónica, 
que marcará la imagem inicial de los lugares tradicionales de 
veraneo de la sierra madrileña como El Escorial; Cercedilla o 
Miraflores (VALENZUELA, 1988, p. 75). 
 

Colás (2003) observa que somente a partir da segunda metade do 

século XX, a prática do uso de residência secundária estende-se a outras 

camadas sociais e começa a se tornar um fenômeno expressivo em diversos 

países europeus, africanos, norte e sul americanos e inclusive no Brasil, por 

citadinos dos centros urbanos: 
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Esta vivienda ha adquirido gran importancia en toda Europa, 
en Estados Unidos y en el mundo occidental en general. 
También se ha desarrollado en zonas turísticas de muchos 
otros países como por ejemplo: México, Brasil, Argentina. 
Incluso en Africa, según Charrier [1988] la posesión de una 
“casa de pueblo” es frecuente entre los ciudadanos de las 
grandes urbes (COLÁS, 2003, 26).  

 

Nos países desenvolvidos, depois da II Guerra Mundial, o número de 

residências secundárias aumentou consideravelmente - embora no caso 

particular da Espanha - esse fenômeno ocorreu tardiamente (COLÁS, 2003). 

O INE, órgão governamental responsável pelo levantamento estatístico, 

econômico e sociodemográfico da Espanha, fez o primeiro censo sobre 

residências secundárias em 1960 (COLÁS, 2003). Na ocasião, foram 

registradas pouco mais de 330.000 unidades, dez anos mais tarde, essas 

residências secundárias contabilizavam aproximadamente 800.000 

unidades. Em 1981, eram 1.900.000 residências secundárias, e no ano de 

1991, de acordo com Colás (2003), foram registradas mais de 2.923.000 

unidades, crescimento esse, diretamente relacionado com a dinâmica 

econômica dos países europeus no entorno da Espanha. 

 O litoral espanhol, devido à presença expressiva de residências 

secundárias converteu-se em destino preferido do turismo de massa 

europeu, de forma que esse tipo de imóvel passou a se constituir importante 

elemento de investigação desse fenômeno, bem como de seus fluxos 

exteriores e ou internos. Segundo Valenzuela (1988), em função da 

expressiva quantidade de residências secundárias nas áreas destinadas ao 

turismo espanhol, os hotéis tem sofrido uma perda significativa de hóspedes 

para os alojamentos extras hoteleiros. 

Para Colás (2003), o alto percentual de residências secundárias, na 

Espanha, deu-se em função do turismo local e estrangeiro e ao bom 

desempenho econômico do país. Os usuários de residências secundárias na 

Espanha são em sua maioria do centro e norte da Europa. 

        Na Espanha, o processo de ocupação e desenvolvimento da residência 

secundária deu-se sem planejamento prévio, frequentemente, de forma 

ilegal, sem considerar as questões de ordem socioespacial. O 

desenvolvimento de residências secundárias sem controle do poder público 
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pode levar à apropriação privada dos espaços públicos e a de paisagens 

naturais, conforme afirma Colás: 

 

Además de sus efectos destructores em el medio natural, un 
desarrollo intenso de residencias secundarias también puede 
suponer la apropiación de espacios colectivos y la 
privatización del paisaje. Aunque no es un fenómeno 
exclusivo de las áreas costeras, en ellas el problema ha 
alcanzado mayor gravedad. La privatización de los terrenos 
inmediatos a la línea de mar en muchos casos ha dificultado, 
cuando no anulado, el acceso de l público a playas y a la línea 
de costa (COLÁS, 2003, p. 68). 
 

O longo processo de degradação e apropriação do espaço litorâneo, 

favorecido por um escasso e ineficiente controle urbanístico, levou o 

Parlamento espanhol a aprovar em 1988 a Ley de Costas (Lei 22/1988, de 

23 de julho). Segundo Colás (2003), a lei e seu regulamento proíbem 

qualquer forma de urbanização a menos de 100 metros da linha do mar e 

estabelece uma área de influência de 500 metros, onde foram fixadas 

condições mínimas de urbanização.        

         Em razão da natureza específica da apropriação territorial da 

residência secundária, tanto quanto qualquer outra atividade social ou 

econômica é necessário controle e parâmetros capazes de regular e gerir 

seu desenvolvimento. Considerando a capacidade transformadora das 

residências secundárias sobre os territórios, esse pressuposto assume maior 

relevância, conforme coloca Colás (2003, p. 69), “No obstante, este tipo de 

vivienda, como hemos visto, implica grandes exigências espaciales, no solo 

en cantidad sino tambíen en ‘calidad’; lo que le confiere una gran capacidad 

de transfomación del territorio”. 

O efeito mais grave da produção de residências secundárias é o 

consumo do solo. Em alguns países, com o intuito de minimizar os impactos 

da proliferação das residências secundárias, principalmente os 

escandinavos, estabeleceram normas e dispositivos legais impondo limites e 

orientações ao crescimento desses domicílios e na Dinamarca, foi elaborada 

uma legislação específica para as residências secundárias regulando seu 

uso e compra (COLÁS, 2003). Na Espanha, conforme Colás (2003) aplicam-
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se as mesmas normas urbanísticas à produção e ao uso de residências 

secundárias.  

Em Portugal, em 2008, foi aprovada a Lei 39/2008 que trata 

especificamente da instalação e funcionamento de empreendimentos 

residenciais turísticos definidos como sendo residências secundárias. 

Segundo Oliveira et al (2009), em Portugal, a expansão das residências 

secundárias agrupadas em condomínios fechados ou resorts, iniciou-se na 

década de 1990, localizadas, normalmente, em áreas rurais dotadas de 

amenidades naturais e culturais, o que causou impactos paisagísticos 

indesejáveis, sobretudo relacionados com a impermeabilização dos solos, e 

sobrecarga na infraestrutura básica de saneamento e abastecimento de 

água das populações permanentes, implicando novas formas de uso e 

ocupação do solo.  

Essa mesma dinâmica imobiliária ocorreu em Nísia Floresta, bem como 

em outros municípios do litoral oriental potiguar, a partir dos anos 2000, 

quando o capital imobiliário internacional associou-se ao setor turístico na 

produção de residências secundárias, introduzindo o “condomínio fechado” 

como novo elemento urbano no litoral norte-rio-grandense, até então 

presente apenas na capital potiguar. 

Essa modalidade urbana agrupando residências em empreendimentos 

fechados, no Rio Grande do Norte, surgiu na década de 1990 (COSTA; 

TAVARES, 2009). Embora, destinados a domicílios permanentes, esses 

primeiros empreendimentos residenciais indicaram a manifestação futura de 

um fenômeno que se proliferou no litoral de Nísia Floresta, e nos demais 

municípios litorâneos da RMN, incrementando o setor imobiliário e turístico 

ao introduzir uma nova tipologia de moradia para o mercado. De acordo com 

Costa e Tavares (2009), o primeiro condomínio horizontal de Natal foi o 

Green Village, lançado em 1995, localizado no bairro de Candelária, 

ocupando uma área de 146.416 m² e dividido em 95 lotes.  

Em Portugal, entre o período de 1991 e 2001, o número de residências 

secundárias cresceu 40%, enquanto as residências de uso habitual 

aumentaram apenas 16%. Em 2001, eram cerca de 930 mil residências 

secundárias, ou seja, aproximadamente 20% de todo o parque imobiliário 

português (OLIVEIRA et al, 2009). Oliveira et al (2009) colocam que, 



 79

espacialmente, a residência secundária em Portugal tem apresentado uma 

configuração recorrente, distribuída em diferentes pontos do país, nas 

estâncias de veraneio da costa ocidental e do Algarve (onde se destacam 

os proprietários estrangeiros), no espaço periurbano das áreas 

metropolitanas de Lisboa e Porto ou no “interior despovoado e envelhecido”, 

onde predominam residências secundárias de emigrantes.  

Segundo dados apresentados pelo Ministêre de L’Économie des 

Finances et de L’Emploi, existiam 2,9 milhões de residências secundárias na 

França em 2005, sendo que deste volume, 260 mil eram de propriedade de 

estrangeiros (ARMAND; FRANCASTEL, 2007). O estudo foi realizado pelo 

Direction du Tourisme, órgão francês responsável pelas políticas públicas 

em turismo, e teve como propósito analisar o crescimento e a distribuição 

espacial das residências secundárias no país, de propriedade de 

estrangeiros. Das residências secundárias francesas de propriedade de não-

residentes no país, mais de 90% eram de europeus, principalmente de 

países membros da União Europeia.  

No caso dos Estados Unidos, Lovgren (2005) coloca que, 

numericamente a residência secundária é menor do que na Europa, embora, 

afirme que ainda assim, a quantidade desses domicílios quase duplicou nos 

últimos 35 anos, sendo estimadas em mais de 3,5 milhões de unidades no 

país, em 2001. A maioria das residências secundárias nos Estados Unidos 

foram construídas com o intuito de servirem de descanso e lazer nos 

períodos de calor intenso no verão ou do frio severo no inverno. A cidade de 

Cape May, na Nova Jersey, era o refúgio à beira mar dos índios norte-

americanos, antes de se transformar em reduto das casas de praia, 

construídas a partir de 1800. 

Lovgren (2005), afirma que uma forma muito comum de uso de 

residências secundárias nos Estados Unidos é time share, na qual o 

consumidor compra períodos de temporada de férias em uma propriedade 

particular. Essa modalidade de alojamento, a partir do final dos anos 1970, 

apresentou um crescimento entre 14% e 17% anual, gerando um volume de 

recursos, estimado em quatro bilhões de dólares. 

Na década de 1990, houve um crescimento na produção de residências 

secundárias de propriedade de norte-americanos no exterior, de acordo com 
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Lovgren (2005), quando muito dessas residências secundárias, estão 

localizadas no México, em especial em Acapulco e Puerto Vallarta e em 

lugares exóticos, como as florestas tropicais de Cayo, distrito administrativo 

de Belize.  

O mercado mexicano também tem número expressivo de residências 

secundárias, estimadas em 2005, em mais de 600 mil casas de uso 

temporárias, em sua grande maioria de propriedade de turistas estrangeiros, 

totalizando 3% do parque imobiliário mexicano (HIERNAUX-NICOLAS, 

2005). A residência secundária no México representa 7 % dos alojamentos 

alocados por turistas estrangeiros, dado relevante, considerando o alto 

padrão do parque hoteleiro do país.  

 

 

3.2 A expansão da residência secundária no Brasil 

 

No Brasil, embora o fenômeno da residência secundária não assuma a 

mesma proporção dos países europeus, a partir da década de 1970, 

observa-se a expansão desse tipo de alojamento turístico, principalmente 

nas regiões litorâneas, de forma que o Nordeste tem se constituído em alvo 

preferido do capital imobiliário internacional, interessado em construir 

complexos residenciais e turísticos, resorts e condomínios fechados, 

destinados, de modo geral, a seleto grupo social também de origem 

estrangeira. 

Em São Paulo, a presença de residências secundárias deu-se de forma 

mais intensa no litoral, reforçando a concepção do lazer “sol e mar”. 

Calazans (2008), afirma que na Baixada Santista, no início do século XX, 

fazendeiros e comerciantes de café foram os primeiros a construírem suas 

residências secundárias, palacetes e casas de verão com o propósito de 

passarem suas férias e fins de semana.  

Apesar de disseminada por todo o país, Anderáos (2005), coloca que 

em nenhuma outra região, a residência secundária ocasionou uma 

modificação tão acentuada como na costa litorânea paulista, potencializada, 

sobretudo pelos ciclos econômicos, riqueza da biodiversidade e valores 

paisagísticos da costa santista. De acordo com o autor (ANDERÁOS, 2005), 
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os municípios de Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Mongaguá, 

Itanhaém (Baixada Santista), a partir da década de 1950, são marcados por 

uma rápida e crescente ocupação de residências secundárias, em 

decorrência da “febre dos loteamentos”. 

A primeira residência secundária construída no litoral do município de 

Bertioga/SP, identificada por Sabino (2007), era de propriedade do poeta 

Vicente de Carvalho, edificada em madeira nos moldes das típicas casas do 

sul do Brasil, localizada na Praia da Enseada e construída em 1917. Tinha 

telhado de duas águas, com 30 metros de frente, cinco dormitórios, sala de 

jantar, cozinha, banheiros, água encanada, paredes duplas para isolar o 

calor, e janelas venezianas, conforme a Figura 9. 

A pesquisa de Martins (2007) analisou os modelos de gestão ambiental 

dos dois maiores loteamentos de residências secundárias do litoral de 

Santos/SP, com o intuito de estabelecer parâmetros, necessidades e 

alternativas ecológicas para outros empreendimentos de veraneio. 

A principal forma de ocupação do litoral santista deu-se por residências 

secundárias, agrupadas na forma de loteamentos (MARTINS, 2007). O 

incremento da produção de residências secundárias no município foi 

responsável pelo surgimento de assentamentos especializados em imóveis 

turísticos, tais como o Riviera de São Lourenço e o Morada da Praia, 

considerados empreendimentos de alto padrão construtivos, e que ocupam 

extensa área do município de Bertioga/SP.  

 

 
                    Figura 9 - Residência secundária (1917) 
                      Imagem: Sabino (2007) 
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Martins (2007), afirma que o litoral de Bertioga, até a década de 1940 

era semideserto, passando então a ser ocupado por residências 

secundárias. Na década de 1970, instala-se o condomínio Grapirá, primeiro 

empreendimento fechado de residências secundárias. No final da década de 

1970 (1979), é fundado o Riviera de São Lourenço, um dos maiores 

empreendimentos de residências secundárias do Brasil, localizado no 

município de Bertioga/SP. O empreendimento foi projetado para acomodar, 

aproximadamente 65 mil pessoas até o fim de sua implantação (MARTINS, 

2007). Segundo dados apresentado por Martins (2007), o Riviera de São 

Lourenço tem 9 milhões de metros quadrados (900 hectares), e o 

loteamento Morada da Praia, 1 milhão e 200 mil metros quadrados (120 

hectares). 

 

 

                   Figura 10 - Riviera de São Lourenço 
                     Imagem: http://www.rivieradesaolourenco.com/galeria.aspx?id_foto=105 
                     Acesso em: 28/02/10, às 10h10min. 

 

O Riviera da São Lourenço, Figura 10, tem uma população nos fins de 

semana, estimada em torno de 10 mil veranistas e nos feriados e férias 

chega a aproximadamente a 45 mil (SABINO, 2007). Conforme Sabino 

(2007), o empreendimento tem um shopping center com 50 lojas, 

restaurantes, espaço cultural e de leilões, postos de gasolina e de serviços, 

agências bancárias, postos 24 horas, capela com missas semanais, 

consultórios médico e dentário, correios, escolas (pública e particular), feira 
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livre, serviços gerais de mecânico, borracharia, eletricista, chaveiro etc., e 

gera 2 milhões de reais de IPTU. O empreendimento tem 1.600 casas, 33 

condomínios horizontais e 152 verticais. 

 Tulik (1998) coloca que São Paulo juntamente com alguns municípios 

mais populosos da região metropolitana, polariza a emissão de fluxos de 

veranistas, possuindo uma faixa de residências secundárias em seu entorno. 

O processo de produção desses domicílios ocorreu impulsionado, segundo 

Tulik (1998), pelo início da urbanização, pelo turismo de massa, e 

posteriormente se consolida com a industrialização de São Paulo e de sua 

região metropolitana. Para Tulik (1998), é com o início da industrialização 

que se define a primeira onda de residências secundárias em alguns pontos 

da capital paulista. 

No caso do estado de São Paulo, a pesquisa de Tulik (2001), 

identificou uma relação entre as rodovias Presidente Dutra, Anchieta-

Imigrantes, Régis Bittencourt, Raposo Tavares, Fernão Dias, Castelo Branco 

e Anhanguera-Bandeirantes, com a distribuição espacial das residências 

secundárias, concentradas em municípios cortados ou próximos a essas 

vias estaduais. 

Na cidade de Fortaleza, capital do estado do Ceará, o uso social dos 

banhos de mar nas primeiras décadas do século XIX, associados ao lazer e 

a presença de residências secundárias, é responsável pelo processo de 

ocupação urbana do litoral cearense, inicialmente, na praia de Iracema nas 

décadas de 1920-1930, e posteriormente na praia de Meireles, na década de 

1940 (DANTAS, 2004). De acordo com Dantas (2004), com o surgimento 

desse processo de ocupação da costa cearense, por residências 

secundárias, “inaugura-se, neste período, nova lógica de ocupação do 

espaço”: 

 

Assiste-se à inauguração de um quadro característico de 
Fortaleza, cidade onde os conflitos entre espaço de consumo 
e espaço da produção evidenciam-se, e ocasionam o 
distanciamento das classes pobres e dos pescadores, à 
proporção que as classes abastadas se apoderam da zona 
lesta da cidade (DANTAS, 2004, p. 73). 
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Alguns ricos fazendeiros, produtores de cana de açúcar do Nordeste 

brasileiro, dispunham de residências secundárias na cidade, que serviam de 

alojamento quando precisavam resolver pendências pessoais. Segundo 

Yázigi (2000), esses latifundiários contavam com considerável bem-estar em 

suas fazendas e luxuosas casas temporárias na cidade, e mantinham muitas 

ligações políticas com Portugal, e com a aristocracia burguesa.  

No Recife, as camadas sociais mais ricas usavam o trem para passar 

um dia ou o final de semana nos arrabaldes da cidade em suas residências 

secundárias, embora, conforme afirma Villaça (2001), esse meio de 

transporte coletivo, pouco tenha se desenvolvido no âmbito intra-urbano. A 

canoa, por muito tempo, foi outro meio de deslocamento muito comum entre 

as famílias recifenses, quando se dirigiam às suas residências secundárias, 

localizadas ao longo do rio Capibaribe. 

 No final do século XVIII e primeira metade do XIX, o Capibaribe, em 

toda a extensão que vai de Boa Vista e da Madalena até Caxangá e a 

Várzea propriamente dita, era ocupado por engenhos e também sítios e 

chácaras, que conforme Villaça (2001) eram frequentadas sazonalmente. Os 

mais abastados, deixavam a vila nos meses de verão, para fugir das 

doenças ou para beneficiar-se das virtudes curativas e dos deleites edênicos 

dos banhos de rio. 

 O meio de deslocamento usado pelos usuários dessas residências 

secundárias à beira do Capibaribe era a canoa, onde se transportavam água 

de beber, material de construção, mantimentos e o que mais se precisasse 

para o período da estadia. A ocupação das margens do rio Capibaribe, por 

residências secundárias, teve origem com a propagação da idéia do banho 

de rio como recurso terapêutico, no século XVIII:  

 

Segundo uma notícia da fundação do povoado do Poço 
Panela, os médicos do Recife, por volta de 1758 concluíram 
que havia no uso do banho no rio Capibaribe grande 
vantagem para debelar certa febre epidêmica que desde 1746 
aparecera na cidade. Com essa descoberta as propriedades 
marginais sofreram as primeiras divisões e começaram a 
surgir os sítios e chácaras, na sua maioria no século XVIII 
(VILLAÇA, 2001, p. 213). 
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 O processo de ocupação urbana do litoral do Recife teve início na 

década de 1920, quando a praia de Boa Viagem, até então totalmente 

deserta e distante da mancha urbana, passou por rápido processo de 

urbanização (VILLAÇA, 2001). O capital imobiliário, tendo como exemplo o 

processo de valorização e ocupação das praias cariocas, percebeu a 

possibilidade de auferir altos lucros com a especulação imobiliária das praias 

recifenses e passou a pressionar o Estado para que a orla fosse urbanizada. 

 Segundo Villaça (2001), em primeiro lugar, foi necessária a 

reconstrução da ponte sobre o rio Pina; em 1924, começou os trabalhos de 

drenagem da área através da escavação do rio Jordão, responsável pelo 

alagamento da região. Em julho desse mesmo ano já estavam terminadas a 

pavimentação, a instalação das linhas de bonde e a construção das galerias 

de águas pluviais das avenidas Cabanga (atual Saturnino de Brito) e de 

Ligação. Para ampliar a área de tráfego e de lazer, também foi feito o aterro 

da avenida à beira mar. A avenida principal margeando a orla, passou por 

projeto de embelezamento, com a arborização de todo o trecho, e feito o 

calçamento das avenidas auxiliares.  

 A urbanização da praia de Boa Viagem foi mal visto pela sociedade da 

época. Entretanto, sob forte e acirrada crítica, o Estado concluiu as obras em 

outubro de 1925 (VILLAÇA, 2001). Com a popularização do hábito dos 

banhos de mar, na metade do século XIX, deu-se início ao processo de 

vendas de lotes à beira mar, para a construção de residências secundárias 

no Recife. Contudo, Villaça (2001), coloca que somente em meados do 

século XX, esse hábito começou a se tornar rotina entre número maior da 

população local. O processo de transformação das residências secundárias 

em domicílios permanentes ocorreu a partir da década de 1970, por famílias 

de alta renda, o que segundo Villaça (2001), essa característica mantém-se 

ainda recentemente.  

Em Ipojuca, município litorâneo do estado do Pernambuco, segundo 

investigação de Barros Júnior (2002), junto a proprietários de residências 

secundárias, a praia de Porto de Galinhas começou a ser ocupada por casas 

de veraneio, na década de 1950, porém, somente na década de 1970, o 

processo se deu de forma mais intensa com a abertura de estradas, quando 
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um número cada vez mais crescente de pessoas passou a frequentar essa 

localidade litorânea.  

 No início dos anos de 1960, o governo do estadual de Pernambuco, 

construiu uma residência secundária em um terreno de 110,12 hectares, 

com 1,2 metros de área construída, entre as praias de Porto de Galinhas e 

Maracaípe, servindo para hospedar e receber personalidades políticas de 

Pernambuco e do Brasil. Segundo Barros Júnior (2002), esse imóvel esteve 

ativo até o fim da década de 1990. 

 Com a consolidação do processo de ocupação de residências 

secundárias em Porto de Galinhas, conforme Barros Júnior (2002), 

gradativamente nas décadas de 1970/1980, surge uma infraestrutura de 

atividades comerciais, como barracas e restaurantes, para atender os 

veranistas e posteriormente o turismo local. 

 A presença desse tipo de alojamento no litoral de Porto de Galinhas é 

apontada por Barros Júnior (2002), como fator de fundamental importância 

na divulgação dessa praia como destino turístico, pelo fato que alguns 

proprietários de residências secundárias eram pessoas ligadas aos meios de 

comunicação. Segundo Barros Júnior (2002), o surgimento e a expansão de 

loteamentos, no litoral da praia de Porto de Galinhas, resultaram também da 

presença de residências secundárias, o que redefiniu o uso e formas de 

ocupação da costa de Ipojuca. 

 Ibiúna, município localizado há 70 quilômetros da cidade de São Paulo, 

é conhecido pelos paulistanos por seus grandes condomínios de luxo de 

residências secundárias, pousadas e hotéis, distribuídos ao redor da represa 

de Itupararanga (TANAKA, 2008). Tanaka (2008) coloca que a residência 

secundária é a principal atividade social e econômica estabelecida no 

entorno da represa de Itupararanga, por pessoas residentes em São Paulo 

que procuram lazer e descanso em seus imóveis rurais (chácaras, sítios, ou 

rancho). Fenômeno este acima citado, semelhante ao analisado por 

Calazans (2008; 2009), quanto à dinâmica do ordenamento territorial 

provocada por residências secundárias no município de Santa Fé do Sul/SP, 

na borda da represa formada pelo rio Paraná, responsável por abastecer a 

Usina Hidrelétrica de Ilha Solteira. Regionalmente, segundo Calazans 

(2009), as residências secundárias são denominadas como “ranchos”, 
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fenômeno social esse, presente também em outras áreas de formação de 

represa dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul.  

Conforme Calazans (2008), com o represamento das águas do rio 

Paraná para alimentar a usina hidrelétrica de Ilha Solteira, surge a área 

denominada Região dos Grandes Lagos, onde a orla da represa foi 

urbanizada por residências secundárias, na década de 1970. A pesquisa de 

Calazans (2008) identificou que as residências secundárias localizadas às 

margens da represa citada, não permitem o acesso direto e livre às águas, 

impossibilitando, assim, o uso recreativo pelo cidadão não residente dos 

domicílios estudados.  

As primeiras residências secundárias localizadas na orla marítima de 

Salvador surgiram na década de 1920, de acordo com Carvalho et al (2009), 

em Amaralina, Fazenda Ubaranas, Rio Vermelho de Cima e Rio Vermelho 

de Baixo, Itapagibe, sendo os núcleos iniciais de casas de veraneio da elite 

soteropolitana, nas primeiras décadas do século XX.  

Em 1949, com a conclusão da estrada Amaralina-Itapuã, intensificou-se 

a ocupação do litoral soteropolitano por residências secundárias, e que 

progressivamente foram transformadas em domicílios permanentes, lojas 

comerciais ou em outros serviços ligados ao uso das praias para turismo, 

recreação e lazer. Conforme Carvalho et al (2009), esse processo expandiu-

se para as praias de Lauro de Freitas, nas proximidades de Itapuã, com o 

loteamento Vilas do Atlântico, no final dos anos de 1970, destinados 

especialmente às residências secundárias; “mas com a crescente integração 

metropolitana, sobretudo com Salvador e Camaçari, ocorreu igualmente a 

mudança para o status de residências principais”, no entanto, segundo 

Carvalho et al (2009), as residências próximas da praia permanecem até 

hoje como de veraneio e fins de semana. 

A Ilha de Itaparica, ao sul da capital baiana, também apresenta 

significativa presença de residências secundárias, predominantemente, de 

propriedade de habitantes de Salvador, e que foram construídas a partir das 

décadas de 1960/1970, estimulados, segundo Carvalho et al (2009), pela 

implantação do projeto ferry boat Salvador-Itaparica. Na ilha de Itaparica 

ainda predominam residências secundárias, onde não ocorreu de forma 

expressiva, a mudança de domicílios secundários para permanentes. A 
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pesquisa de Carvalho et al (2009), aponta outras localidades no estado da 

Bahia onde prevalecem a presença de residências secundárias, como 

Simões Filho, Salinas da Margarida e Saubara, de propriedade de 

moradores de Salvador e de municípios do interior, como Santo Antônio de 

Jesus cujos moradores possuem igualmente casas na ilha de Itaparica. 

Segundo Carvalho et al (2009), com a construção da estrada do Coco, 

em 1975 e da Linha Verde, em 1993, as residências secundárias 

expandiram-se para mais distante do Centro de Salvador, principalmente a 

partir dos recentes investimentos de empreendedores estrangeiros na 

produção de residências secundárias agrupadas na forma de resorts, 

destinadas a compradores também estrangeiros. 

Na Ilha de Itamaracá, estado de Pernambuco, de acordo com pesquisa 

de Assis (2001), a partir da construção da ponte Getúlio Vargas, ligando a 

Ilha ao continente, em 1939, inicia-se o processo de ocupação por 

residências secundárias na localidade, porém, ganhando maior expressão 

na década de 1970 quando a ilha é transformada em município. Com a 

melhoria das vias de tráfego e a aquisição de veículos particulares, as 

classes médias e altas do Recife passaram a construir residências 

secundárias na Ilha de Itamaracá/PE, transformada em reduto preferido dos 

veranistas.  

Os bairros de São Paulo e Forte Orange – Ilha de Itamaracá/PE - 

abrigam expressivo número de residências secundárias responsáveis por 

mudanças na estrutura social da comunidade e na atração de atividades 

especializadas voltadas ao turismo e ao lazer (ASSIS, 2001). Assis (2001) 

aponta outros danos de ordem ambiental, como a destruição do mangue 

pelo capital imobiliário com o intuito de aumentar a área disponível a ser 

comercializada. O deslocamento da comunidade pesqueira para o interior do 

continente foi resultado da forte especulação imobiliária, implicando a 

elevação do preço do solo litorâneo da Ilha. 

 Alencar (2007), considera a residência secundária elemento de 

distinção social ao segregar e dividir seus proprietários territorialmente, 

impondo, física e abstratamente, uma nova ordem de uso do espaço 

apropriado por esses domicílios sazonais. De acordo com Coutinho (1998), o 

turista passa a impressão de superioridade, de um poder traduzido pela 
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condição econômica e posição social. Essas diferenças resultam em 

conflitos, como os identificado por Coutinho (1998), entre moradores locais e 

de residências secundárias no município de Gravatá/PE. 

Caucaia e Aquiraz, municípios da Região Metropolitana de Fortaleza, 

tornaram-se redutos de lazer dos fortalezenses na década de 1970, com a 

expansão da prática de veraneio (PEREIRA, 2006). De acordo com Pereira 

(2006), os primeiros veranistas em Aquiraz construíram suas residências 

secundárias, ocupando áreas da marinha, nas localidades litorâneas de 

Prainha e Iguape. A partir da década de 1980, nas praias do Presídio e do 

Porto das Dunas, começam a surgir os loteamentos de residências 

secundárias, implicando mudanças sociais nas áreas ocupadas: 

 

Os primeiros veranistas em Aquiraz construiriam suas 
segundas residências nas localidades litorâneas de Prainha e 
Iguape, empreendendo um gênero de uso diferente ao dos 
moradores destas localidades, organizados em torno da 
pesca artesanal, do extrativismo e de uma pequena 
agricultura de subsistência, atividades estas essenciais para a 
manutenção de sua sobrevivência, tanto em termos 
econômicos como culturais (DANTAS; PEREIRA, 2008b, p. 
97). 
 

Alves (2003), afirma que a praia do Presídio, tornou-se reduto preferido 

para construção de residências secundárias a partir do processo de venda 

de terrenos de propriedade da família Studart. Em seu estudo, Alves (2003), 

avalia as potencialidades turísticas dessa praia, considerando a residência 

secundária como sendo uma alternativa econômica a população local. 

Em razão da magnitude que a residência secundária assumiu no Brasil 

na década atual, o Ministério do Turismo publicou, em 2008, um documento 

chamado “Mercado de turistas estrangeiros de segunda residência no Brasil” 

(BRASIL, 2008), analisando o mercado turístico e imobiliário internacional, 

no qual se traçou o perfil do consumidor/usuário e as repercussões espaciais 

desse tipo de imóvel.  

De acordo com a pesquisa, o valor médio para venda de imóveis de 

residência secundária no Brasil, é de R$3.583,00 (2 quartos/70m²). Segundo 

a pesquisa (BRASIL, 2008), em comparação ao mercado internacional, o 

Brasil apresenta preços, inferiores aos praticados na Europa e EUA, dando 
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ao investidor boa margem financeira, principalmente ao se considerar o 

aumento de conexões aéreas entre as Regiões Nordeste e Sudeste e os 

mercados emissores internacionais. 

         A pesquisa apresenta dados do Banco Central, em que é possível 

verificar os recursos de origem estrangeira, aplicados para aquisição de 

imóveis por não residentes, no Brasil. Segundo esses dados, foram trazidos 

ao país US$ 646,5 milhões para aquisição de imóveis por não residentes em 

2007. Os recursos advindos dos EUA alcançaram US$102 milhões, 

seguidos dos recursos da Espanha (82 milhões de dólares), em segundo 

lugar na emissão de divisas. Reino Unido, Portugal e Alemanha também 

figuram entre os dez primeiros somando valores significativos na 

participação total. 

         A produção de residências secundárias no Brasil, segundo estimativas 

da pesquisa, baseando-se nas condições competitivas internas, tem boa 

margem de elasticidade de preços para competir no mercado internacional 

e, mediante investimentos em infraestrutura, proteção ambiental e 

planejamento econômico, pode ser forte gerador de divisas e 

desenvolvimento para o país. 

         Em relação o perfil social dos compradores, aproximadamente 50% 

estão na faixa etária entre 40 a 59 anos e a maioria possui curso superior 

completo (BRASIL, 2008). Segundo a pesquisa, entre os motivos da escolha 

em adquirir uma residência secundária no Brasil, estão o binômio sol/praia e 

o ecoturismo. A pesquisa constatou no que diz respeito à situação dos 

negócios, que os lançamentos imobiliários foram responsáveis por 97% das 

vendas das empresas entrevistadas.  

Houve consenso quanto à viabilidade e rapidez das vendas de imóveis 

novos para estrangeiros. Segundo ainda a pesquisa, em geral, o número de 

unidades habitacionais (UHs) lançadas é maior do que o de vendidas e, para 

o período 2006-2007, a maior parte dos empresários atestaram melhoras do 

setor. A pesquisa considerou que no caso brasileiro, o incremento de voos e 

o aprimoramento da infraestrutura aéreo-rodoviária, principalmente na 

Região Nordeste, foi fator responsável pelo significativo aumento de 

visitantes estrangeiros. 
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         A pesquisa ressalta que no mercado europeu, o valor médio dos 

imóveis de residências secundárias com dois quartos é de, 

aproximadamente, EUR 130.000,00, e a concentração geográfica se dá em 

regiões de balneários mediterrâneos e pequenas cidades de montanha.  

 

        Tabela 1 - Distribuição de residências  
secundárias, por estados litorâneos no Brasil - 2007 

Estados Valor absoluto Percentual 

1º São Paulo   459.434 23,42% 

2º Rio de Janeiro   225.323 11,50% 

3º Rio G. do Sul   200.069 10,20% 

4º Paraná   194.878 9,93% 

5º Bahia   188.425 9,60% 

6º Santa Catarina   167.473 8,54% 

7º Pernambuco   85.989 4,38% 

8º Espírito Santo   64.245 3,27% 

9º Ceará   59.322 3,02% 

10º Pará   52.833 2,69% 

11º Paraíba   52.810 2,69% 

12º Maranhão   51.544 2,63% 

13º Piauí   51.120 2,61% 

14º Rio G. do Norte   44.130 2,25% 

15º Sergipe   31.311 1,60% 

16º Alagoas   29.384 1,50% 

17º Amapá   3.101 0,16% 

Total 1.961.391 100,00 

               Fonte: IBGE (2008) 
                  Org.: Kelson O. Silva 
 

No caso do Brasil, de acordo a Tabela 1, os dados do IBGE indicam a 

distribuição e localização das residências secundárias concentradas 

predominantemente nos estados economicamente mais dinâmicos. O Brasil 

detinha 2.412.909 residências secundárias, em 2007 (IBGE, 2008). Desse 

total, 1.961.391 estavam nos 17 estados litorâneos, o que representava 81% 

dos “domicílios de uso ocasional”, recenseados no Brasil. Considerando-se a 
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relevância do dado apresentado, pode-se mensurar a importância do modelo 

sol/mar na escolha do litoral como local para aquisição de uma residência 

secundária, embora não se possa deixar de aludir à contribuição quantitativa 

dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, duas importantes metrópoles 

litorâneas que possuem expressivo contingente populacional e agrupam o 

setor industrial brasileiro. 

Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, 

Santa Catarina, e Espírito Santo juntos somavam 1.311.422 residências 

secundárias, representando 67% desses domicílios localizados no litoral. As 

demais unidades litorâneas da federação, composta pelos estados da Bahia, 

Pernambuco, Ceará, Pará, Paraíba, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, 

Sergipe, Alagoas e Amapá, somavam juntam apenas 649.969 desses 

imóveis, ou seja, 33%, conforme o Gráfico. São Paulo ocupava o 1º lugar no 

rank dos estados litorâneos com maior percentual de residências 

secundárias, com 23,42%, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa 

Catarina e Espírito Santo, ocupavam o 2º, 3º, 4º, 5º e 6º lugares, com 11,5%, 

10,2%, 9,93%, 8,54%, 3,27% respectivamente.  

 

          Gráfico 1 - Distribuição de residências secundárias, 
        segundo as macrorregiões litorâneas do Brasil - 2007 

67%

33%

Sul/Sudeste Norte/Nordeste

 
              Fonte: IBGE (2008) 
              Org.: Kelson O. Silva 

 

Observa-se que as residências secundárias apresentam forte 

concentração nos estados das regiões Sul/Sudeste, Gráfico 1, possibilitando 

mensurar o componente econômico como sendo uma das explicações 
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desse fato. Outro ponto favorável diz respeito à presença de praias 

marítimas nos estados das regiões Sul/Sudeste, já que esse fator representa 

um dos atrativos atribuídos para compra de uma residência secundária.  

Na Região Norte, a quantidade de “domicílios de uso ocasional”, em 

estados como o Amapá, não chega a representar 1% das residências 

secundárias localizadas em estados litorâneos, conforme o Gráfico 2. 

Enquanto o Pará detém 52.833 residências secundárias, representando 

2,69% dos imóveis de veraneio nessa região, conforme a Tabela 1. 

Da Região Nordeste, a Bahia detinha maior quantidade de “domicílios 

de uso ocasional”, em números absolutos, com 188.425 residências 

secundárias, sendo que Pernambuco contabilizava 85.989, Ceará 59.322, 

Paraíba 52.810, Maranhão 51.544, Piauí 51.120, e o Rio Grande do Norte 

com 44.130 domicílios de uso ocasional, representando 9,60%; 4,38%; 

3,02%; 2,69%; 2,63%; 2,61%; 2,25%, respectivamente.  

 

Gráfico 2 – Distribuição espacial de  
residências secundárias pelos estados litorâneos - Brasil  
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  Fonte: IBGE (2008) 
   Org.: Kelson O. Silva 

 

A análise dos dados censitários do Rio Grande do Norte (IBGE, 2008), 

referentes aos “domicílios de uso ocasional”, será apresentada no            

subcapítulo seguinte, particularmente tratando de Nísia Floresta, área de 
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estudo da presente pesquisa. Será abordado o surgimento da residência 

secundária no Rio Grande do Norte, primeiramente, nas adjacências da 

cidade, e que com a introdução do banho de mar, esse tipo de domicílio se 

dirige para o litoral em razão da valorização da praia como local de lazer e 

recreação. 

 

 

3.3 A expansão da residência secundária no RN 

  

Ainda na segunda metade do século XIX, quando algumas capitais do 

país - Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Recife - em função do capital 

acumulado, já tinham nas suas áreas periféricas residências secundárias de 

propriedade de ricos fazendeiros, comerciantes bem sucedidos, funcionários 

da coroa e homens públicos, no Rio Grande do Norte o desenvolvimento 

econômico e social prosseguia a passos lentos, sem produzir riquezas o 

suficiente para favorecer o surgimento de uma próspera sociedade burguesa 

nos moldes das principais cidades do Brasil Colônia.  

Durante todo século XIX, até as primeiras décadas do século XX, Natal 

continuava uma cidade sem muita expressão social, política e econômica, 

praticamente formada apenas pelo núcleo que a originou, a Cidade Alta, 

desempenhando basicamente, o papel de distribuidora de produtos 

primários produzidos no interior do estado, para atender principalmente ao 

mercado europeu.  

No Rio Grande do Norte, as primeiras residências secundárias surgem 

nas zonas rurais, de propriedade de personalidades da elite local, embora se 

deva salientar que poucos foram os registros encontrados que possibilitasse 

identificar a presença dessas casas de veraneio, em virtude da escassa 

bibliografia existente, considerando-se que esse fenômeno social somente 

alcança maior expressão a partir da década de 1960. 

Em razão da presença de uma restrita classe abastada, o hábito 

aristocrata de passar os fins de semana, férias e feriados em uma casa de 

veraneio, tardiamente se tornou costume entre os potiguares. A residência 

secundária no Rio Grande do Norte, somente surge em meados da segunda 

metade do século XIX, inicialmente nos arrabaldes da cidade em áreas 
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rurais, de forma que pequena parte da população rica dispunha de uma 

“casa de veraneio”, frequentada por seus proprietários e familiares com o 

intuito de descansar distante do centro urbano.  

Nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco e Bahia a 

presença de residências secundárias, surge ainda no início do século XIX 

em função do desenvolvimento econômico e do capital acumulado pela 

aristocracia portuguesa e pela pequena burguesia emergente, hábito esse 

socialmente influenciado pelos costumes europeus que chegaram com a 

Coroa e sua corte, em 1808.  

A incipiente atividade econômica do Rio Grande do Norte, do século 

XIX até metade do século XX, comparada aos estados produtores de cana 

de açúcar e outras culturas, não gerou riqueza e nem ricos, tanto quanto no 

Recife, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. Dado esse fato, poucos 

registros históricos existem relatando a posse e o uso de casas de veraneio 

no continente ou no litoral potiguar, nesse período espaço-temporal. 

 Fora do pequeno sítio urbano, os bairros das Quintas e do Barro 

Vermelho, em 1833, segundo Miranda (1999), e o de Cidade Nova, no fim do 

século XIX, já abrigavam uma região de sítios, granjas, pequenos palacetes 

e casas de veraneio, considerados como sendo residências secundárias em 

virtude do uso sazonal. Esses domicílios eram de propriedade de políticos, 

comerciantes bem sucedidos, funcionários públicos ocupados em cargos de 

status, e produtores rurais do Rio Grande do Norte, que dispondo das 

condições materiais para a aquisição e manutenção de uma residência 

secundária, preferiam inicialmente, construir suas casas de verão no Barro 

Vermelho, Quintas, e Cidade Nova (atuais Petrópolis e Tirol). Como a 

própria designação indica, o bairro das Quintas era ocupado por quintas, 

frequentadas esporadicamente nos fins de semana e férias, localizadas 

distantes do mar em virtude do fato que ainda não vigorava a concepção da 

praia como local de lazer e moradia. Esses três agrupamentos de 

residências secundárias (Quintas, Barro Vermelho e Cidade Nova), por se 

constituírem em domicílios que antecedem o banho de mar e o uso 

recreativo da praia, compreendem o primeiro núcleo de residências 

secundárias do Rio Grande do Norte, identificado na legenda da Figura 11, 

pela cor amarela.  
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  Figura 11 – Núcleos de residências  secundárias  
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Através da Resolução Municipal Nº 15, de 30 de dezembro de 1901, 

cria-se uma nova área de expansão urbana em Natal, com o bairro Cidade 

Nova, compreendendo os atuais bairros de Petrópolis e Tirol. O bairro de 

Cidade Nova ocupava, inicialmente, uma área total de 164,85ha, subdividida 

em 48 quarteirões (MIRANDA, 1999). Segundo Miranda (1999), o Projeto 

Master Plan teve como projetista Antônio Polidrelle, responsável pela 

implantação do padrão de avenidas largas para Natal, e que em 1929, 

Giocomo Palumbo conservou o mesmo traçado, projetando seu plano de 

sistematização do restante da cidade. 

A proposta de Antônio Polidrelle incorporava também preocupações 

relativas à questão sanitarista, através da introdução de melhoramentos na 

área central da cidade (DANTAS, 2003). O novo traçado ortogonal 

contrastava com a irregularidade da cidade colonial, e de acordo com 

Dantas (2003), estabelecia os elementos principais do sistema viário que 

viria a orientar o futuro crescimento urbano do restante de Natal, no sentido 

sul. 

A Cidade Nova se constituía em nova área de expansão urbana de 

Natal (DANTAS, 2003), sendo um bairro bem localizado e altamente 

arborizado, logo se tornou destino preferido da elite local para a construção 

de casas de campo, frequentadas nos fins de semanas e férias. 

De acordo com Miranda (1999), o bairro de Cidade Nova era ocupado 

por residências secundárias de propriedade da elite local. O hábito literário 

de denominar esses pequenos palacetes a partir de reminiscências poéticas 

ficou na história, servindo de subsídio em que se pode mensurar pela 

distância desse bairro em relação ao Centro e a sua infraestrutura precária, 

que se tratavam de fato de residências secundárias usadas nos fins de 

semana. Esses domicílios localizados em áreas distantes do centro urbano 

eram chácaras, sítios e pequenas propriedades. 

No alto da colina, onde atualmente funciona o Hospital Universitário 

Onofre Lopes (cruzamento da Avenida Nilo Peçanha com a Rua General 

Gustavo Cordeiro de Farias), no bairro de Petrópolis, os herdeiros do Dr. 

Juvino Barreto construíram três residências secundárias, no ano de 1902 

(SOUZA, 2008). Souza (2008), afirma que eram três edifícios nos quais a 

alvenaria de tijolos foi empregada pela primeira vez na cidade, sendo o 
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edifício ao sul da colina, de propriedade do governado Alberto Maranhão 

(Figura 12), o do centro, da viúva do Dr. Juvino Barreto e o ao norte, de seu 

filho Pio Barreto, conforme Miranda: 

 
No cimo da colina, parte da propriedade Sítio do Jacob, o 
governador Alberto Maranhão contraiu uma casa de veraneio, 
depois vendida a Aureliano Medeiros, que a cedeu ao Estado, 
onde hoje se encontra o Hospital Universitário Honofre Lopes, 
outrora Hospital Miguel Couto (MIRANDA, 1999, p. 65-66). 

 

Onde atualmente funciona o Aero Clube de Natal, foi outra residência 

secundária do governador Alberto Maranhão, estruturada com piscinas e 

poço tubular. Onde presentemente, funciona o Quartel do 16º R. I., também 

era uma residência secundária de propriedade de Joaquim Manoel (SOUZA, 

2008). O governador Alberto Maranhão possuía um bangalô chamado de 

“Cavadonda”, localizado na esquina da Avenida Hermes da Fonseca com a 

Rua Maxaranguape (Figura 13). Outros domicílios localizados nos bairros de 

Petrópolis e Tirol são citados por Miranda (1999) e Souza (2008), 

suficientemente caracterizados como de uso temporário, reforçando a 

natureza sazonal dessa nova área de expansão urbana, que somente depois 

das primeiras décadas do século XX, assume a função de bairro permanente 

e posteriormente, comercial. 

 

 
      Figura 12 - Residência secundária de Alberto Maranhão (início do séc. XX) 
      Imagem: Miranda (1999) 
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         Petrópolis e Tirol com a expansão urbana de Natal, a partir da década 

de 1920, gradativamente assumem outras funções, quando então as 

residências secundárias passam a ser domicílios permanentes, embora se 

mantenha a condição de bairros de elite, conforme Dantas (2003, p. 43): 

“Logo tornar-se-ia destino obrigatório e preferido da elite local: primeiro para 

fins de semana esporádicos e depois, ao longo das décadas, como moradia 

fixa para as classes mais abastadas”.  

Criada em 1892, a Inspetoria de Hygiene Publica foi instalada em duas 

pequenas salas no andar térreo do Palácio do Governo (atual Palácio da 

Cultura), onde funcionava precariamente (DANTAS, 2003). Conforme 

Dantas (2003, p. 34), com a Inspetoria de Hygiene Publica “introduziu-se o 

hábito do banho de mar como prática medicinal” em Natal e começou-se a 

montar um aparato estatal de controle e disciplina social, com legislação e 

instrumentos repressores próprios, para resolver o grave problema de 

insalubridade da cidade.  

 

 

        Figura 13 – Bangalô de Alberto Maranhão (1943) 
       Imagem: Miranda (1999) 

            

A partir de 1921, o governo José Augusto implementou uma 

reestruturação da Inspetoria de Hygiene Publica através do Decreto n. 148, 

de 1º de setembro de 1921, que agora passaria a se denominar Directoria 

Geral de Hygiene e Saúde Publica. O novo regulamento da Directoria 

reafirmava preceitos contidos nas normativas anteriores, ampliando a esfera 
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de atuação do órgão sobre a vida privada, permitindo a fiscalização 

desimpedida das habitações, prédios comerciais e de serviços, com o intuito 

de enfrentar as epidemias e endemias (DANTAS, 2003), tendo como 

responsabilidade normatizar e fiscalizar o uso e a ocupação do solo em 

Natal, afirmando a cientificidade e a importância do rigor das medidas 

sanitárias que defendia.  

A difusão do banho de mar como medida curativa, certamente 

contribuiu para tornar popular o uso da praia como espaço de lazer e férias, 

embora ainda por várias décadas, tenha perdurado a concepção apenas de 

subsistência do mar. As praias do litoral potiguar, somente a partir do início 

do século XX começam a ser frequentadas com o intuito de lazer pelas 

camadas sociais mais favorecidas da cidade de Natal.  

Praias como as de Areia Preta, Praia do Meio e da Redinha, até então 

frequentadas apenas por pescadores e alguns poucos banhistas, passaram 

a ocupar importante espaço na vida da sociedade potiguar, tornando-se 

lugar de banhos salgados. Esses banhos de mar, conforme Costa (2008) 

tratava-se não de um banho de mar qualquer, mas de um novo tipo, o 

“banho da moda”: 

 

Era o momento de o sexo masculino mostrar sua força e as 
mulheres seus cuidados. Ou como banhos terapêuticos, ou 
mero entretenimento, o banho de mar era recomendado pelas 
autoridades da saúde e da higiene e praticados pela elite 
(COSTA, 2008, p. 111). 

 

É importante colocar que a oficialização da praia de Areia Preta como 

balneário da cidade foi instituída pelo presidente da Intendência Municipal, 

Joaquim Manoel Teixeira de Moura, ao editar a Resolução nº 115, de 18 de 

janeiro de 1908 (SOUZA, 2008). O motivo da escolha desse trecho do litoral 

natalense era por ser “o que melhor condição apresentava para o uso do 

banho de mar” (MIRANDA, 1999, p. 60). Essa medida contribuiu para 

acentuar a frequência de banhistas na orla de Natal, nas três primeiras 

décadas do século XX, promovendo o surgimento de residências 

secundárias construídas pelos segmentos mais favorecidos da cidade.  

Segundo Miranda (1999), a praia de Areia Preta constituía-se no local 

onde a população da cidade se encontrava nas festas, serenatas, e nos 
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períodos de carnaval reunidos em suas casas de veraneio. Souza (2008) 

coloca que o acesso à praia de Areia Preta no ano de 1900, era feito por 

estrada precária (atual Ladeira do Sol), construída com pedras, descendo do 

bairro de Petrópolis, até a orla. Souza (2008), afirma que é a partir de 1915 

que, a praia de Areia Preta tem casas de veraneio “melhoradas” e a estadia 

de verão se torna mais procurada pela população local para desfrutar das 

férias no litoral natalense. 

As inovações técnicas facilitaram o acesso dos natalenses às praias da 

cidade nas primeiras décadas do século XX. A Companhia de Bondes Ferro 

Carril, empresa responsável pela exploração dos bondes de Natal, 

prolongou seus trilhos até a praia de Areia Preta, em 1915, e que segundo 

Marinho (1993), tinha uma parada em Petrópolis (Figura 14), próximo ao 

encontro da Avenida Getúlio Vargas com a Cordeiro de Farias.  

 

 
                  Figura 14 - Parada final do bonde elétrico (1919) 
                   Imagem: Aquino Filho (PINHEIRO, 2009) 

 

Uma linha de bonde, movido à eletricidade, é inaugurada intensificando 

a procura desse destino como reduto de veraneio. E, conforme Marinho 

(2008, p. 48), é a partir dessa iniciativa, incluindo a praia de Areia Preta no 

itinerário dos domingos e feriados que se pode indicar que, “a ida a praia era 

uma forma de lazer”, provavelmente muito comum para as famílias mais 

abastadas: 
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A expansão dos trilhos do bonde contribuiu para 
democratização dos banhos salgados na praia de Areia Preta, 
que se tornaram bastante populares na década de 1920. A ida 
à praia, porém, demandava não apenas transporte, mas 
também um local adequado para a troca de roupas, pois, não 
era adequado chegar ou sair da praia usando vestimentas de 
banho (MARINHO, 2008, p. 48). 

 

Na década de 1920, outro meio de deslocamento surge na cidade 

como alternativa aos veranistas das praias de Areia Preta e Praia do Meio, 

quando o empresário Francisco das Chagas Andrade resolveu investir na 

fundação da primeira empresa de ônibus da cidade (PINHEIRO, 2009). De 

acordo com Pinheiro (2009, p. 91), “inicialmente eram viaturas com 

carrocerias montadas em chassi de caminhão, abertas em ambos os lados 

com um estribo longitudinal servindo de degraus”. Os ônibus eram 

chamados de “sopa”, e possuíam seis bancos transversais, cada um 

comportando cinco passageiros. Com o sucesso do empreendimento, em 

1927, passa a circular por Natal a primeira “sopa” fechada. Souza (2008, p. 

363) coloca que “Nesta época, transportava os veranistas para aquela praia 

um ônibus da Força e Luz, chamado de ‘sopa’ com assentos amarelos, 

feitos de vime, dirigido pelo motorista Nepó”.  

A Praia do Meio começou a ser frequentada na mesma época da 

vizinha praia de Areia Preta (SOUZA, 2008). De acordo com Souza (2008), a 

primeira residência secundária construída na Praia do Meio, foi a do 

topógrafo Manuel Joaquim de Oliveira, em 1912. A casa ficava entre a antiga 

praia dos Morcegos (em virtude da presença de morcegos habitando os 

buracos escavados em uma falésia, não mais existente) e Areia Preta. O 

nome da praia surgiu por ocasião da inauguração da casa, quando Luís 

Cândido de Oliveira sugeriu que a praia fosse chamada de Praia do Meio, 

por se localizar entre duas praias. Conforme Souza (2008, p. 350-351), o 

“nome de Praia do Meio avançou para norte e devorou Morcegos. Tudo ficou 

sendo Praia do Meio”. 

 O uso da praia de Areia Preta e Praia do Meio por alguns “incautos”, 

provocava incômodo na sociedade local das primeiras décadas do século 

XX: “Por ser quase deserta, alguns indivíduos tomavam banhos 

completamente nus na Praia do Meio, conforme a imprensa registrou em 



 103

1912, a reclamação de famílias” (SOUZA, 2008, p. 351). As famílias de 

veranistas de residências secundárias, incomodadas com a falta de 

“decoro”, reclamavam às autoridades competentes providências contra 

indivíduos que “sem o devido respeito, usam banhar-se despidos”. O Jornal 

A República, publicou diversos anúncios expondo a situação, considerada 

um abuso aos bons costumes da época.  

 Nas primeiras décadas do século XX, a praia de Areia Preta já possuía 

significativa quantidade de residências secundárias de propriedade da elite 

natalense, que se apropriando da faixa costeira, no sopé das dunas 

transformaram esse trecho litorâneo em reduto de veranistas locais, 

conforme se observa na Figura 15. 

 

 
                   Figura 15 - Praia de Areia Preta (1930) 
                     Imagem: Pinheiro (2009) 

 

No relatório do presidente da Intendência Municipal, Omar O´Grady, em 

1º de janeiro de 1925, entre outras benfeitorias urbanas, cita o 

“embelezamento da Avenida Atlântica no bairro chic de Petrópolis”, 

certamente em virtude do início da importância social assumida pelo banho 

de mar à época (MIRANDA, 1999). A Avenida Atlântica, atual Avenida 

Getúlio Vargas, articulava-se com a Avenida Circular (Avenida Presidente 

Café Filho), pela Ladeira do Sol, interligando os bairros de Petrópolis e Tirol 

ao litoral. A Av. Circular começava na Ribeira, ligando as praias do Meio à 

de Areia Preta, obra essa realizada na gestão de Sylvio Piza Pedroza, 



 104

quando era prefeito de Natal e, depois, governador do estado. De acordo 

com Souza (2008, p. 351), “a Avenida Circular figurava no plano Palumbo 

nos seguintes termos: a construção de um boulevard de contorno, partindo 

da Cidade Baixa (Ribeira), de perto do cais do porto, margeando o Oceano 

até as Praias do Meio e de Areia Preta”. 

Furtado (2008), afirma que a construção das avenidas Getúlio Vargas, 

Café Filho, e Nilo Peçanha como também outras que subiam a falésia, 

constituíram-se na estrutura viária que incorporou a praia como área de lazer 

à dinâmica urbana de Natal. Embora o núcleo da cidade estivesse bem 

próximo do litoral, somente depois da construção dessas vias de acesso, 

gradativa e efetivamente a cidade passa a frequentar essas praias: 

 
Assim, não só as vias que foram construídas às margens da 
linha praiana, como a Avenida Café Filho, e aquelas que 
subiam a falésia constituíam a estrutura viária para 
incorporação da praia, mas também aquelas que existiam e 
haviam sido interligadas como parte dessa acessibilidade na 
conformação de uma malha urbana que se moldava 
(FURTADO, 2008, p. 43). 
 

Desse modo, de acordo com Furtado (2008), a “entrada” da praia na 

vida urbana de Natal se deu através de Petrópolis e Tirol, bairros dotados 

com infraestrutura de pavimentação, eletricidade pública, transporte coletivo 

e bem arborizados, o que os tornavam aprazíveis à ocupação da elite 

natalense, simbolizando bairros de status. 

Até o ano de 1943 a praia da Redinha pertencia juridicamente ao 

município de São Gonçalo do Amarante, sendo incorporada a Natal pelo 

Decreto Lei n.º 268, de 30 de dezembro de 1943. Antes da Redinha se 

consolidar como reduto de veraneio nas décadas de 1920 e 1930, entre 

anos de 1835 e 1868 existia um importante entreposto comercial nessa 

praia, identificado por Rodrigues (2006), a partir da pesquisa “Fluxos 

comerciais do rio Potengi no século XIX”. A pesquisa para conclusão do 

Curso de Graduação em História da UFRN, em 2002, indica a existência de 

uma atividade econômica subjacente à rede de distribuição de artigos 

importados conhecida até então, do qual as fontes oficiais não faziam 

referência.  
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Com a presença massiva de veranistas e banhistas nas praias de Areia 

Preta e Praia do Meio, nas décadas de 1920 e 1930, a praia da Redinha 

começa a se tornar a outra opção para a construção de residências 

secundárias. Segundo Souza (2008, p. 772), o Dr. Francisco Xavier Pereira 

de Brito, foi possivelmente, o “descobridor” da Redinha, praia onde construiu 

uma casa de veraneio, cercada de latadas, ambiente em que realizava 

festas que “duravam cinco dias”. 

Na década de 1920, a praia da Redinha, de acordo com Marinho (2008) 

passou a se constituir: 

 

Para aqueles que não se animavam com a popularização da 
praia de Areia Preta restava uma alternativa: cruzar o rio e 
passar a estação de banho na pitoresca Redinha, praia que 
passou a ganhar muitos adeptos durante a década de 1920. 
Pela sua distância da cidade, era uma praia mais calma, 
‘preferida para a estação de repouso’ (MARINHO, 2008, p. 
50).  

 

De acordo com Marinho (2008), em novembro de 1924, o Sr. Plínio 

Saraiva, veranista da Redinha, instalou um motor de energia elétrica, que 

passou a prover energia a sua casa de veraneio e a mais duas casas, de 

propriedade do Dr. Mario Lyra e Francisco de Albuquerque. Souza (2008), 

afirma que com o apoio dos veranistas foi construído um novo clube social 

na praia da Redinha, sobre os escombros do antigo, sendo inaugurado em 

1944. Neste mesmo ano, o prefeito de Natal, Dr. José Augusto Varela, 

inaugurou o Mercado Público da Redinha. De 1959 a 1968, a luz elétrica 

disponível para algumas casas de veraneio na Redinha, era fornecida por 

um gerador a diesel, obra executada pelo prefeito Djalma Maranhão. A 

instalação de energia elétrica, somente ocorreu em dezembro de 1968, na 

gestão do então prefeito Agnelo Alves. 

A abertura da “Estrada da Redinha”, atual Avenida João Medeiros 

Filho, começou na gestão do prefeito Dr. Creso Bezerra, em junho de 1952, 

mas por falta de recursos ficou suspensa até, o veranista Humberto Teixeira, 

por conta própria, recomeçar as obras, levando a mencionada estrada de 

barro até a povoação da Redinha. De acordo com Souza (2008), em 

novembro de 1954, a citada estrada já era utilizada pelos veranistas. No 
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governo Tarcísio Maia, o bairro é abastecido com água encanada, em maio 

de 1978. No ano seguinte, o prefeito José Agripino Maia inaugurou em 

setembro de 1979, o prédio onde funcionava posto de serviços telefônicos, 

integrando a Redinha ao sistema de comunicação telefônica.  

Esses investimentos em infraestrutura favoreceram a transformação 

gradativa da Redinha em praia de residências permanentes, embora ainda 

hoje existam alguns domicílios, principalmente localizados na Redinha Nova, 

usados como residências secundárias pela população da Grande Natal, 

salientando que são domicílios de médio e baixo padrão construtivo e 

arquitetônico, com algumas poucas exceções.  

Os banhos de mar já haviam se tornado prática comum entre a 

população natalense quando na década de 1940, na praia da Redinha, Lêda 

Wanderley, na Figura 16, inova no vestuário de banho usando um maiô de 

duas peças, considerado entre a alta sociedade como “indecente e imoral” 

para a época:  

 
Em Natal, quem teve a ousadia de explodir a “bomba atômica” 
foi Lêda Wanderley que vestiu o primeiro biquíni na então 
quase deserta Praia da Redinha, no final dos anos 1940. 
Mesmo com poucos banhistas na Redinha, o alvoroço foi 
grande e a novidade se propagou pela cidade (PINHEIRO, 
2009, p. 363). 
 

 Nessa época as lojas de Natal desconheciam esse tipo de vestuário, 

sendo mais comum nas cidades do Sul/Sudeste do país, onde no Rio de 

Janeiro Leila Diniz escandalizou a sociedade ao usar seu biquíni de praia. 

A partir do início do século XX, as praias de Areia Preta, Praia do Meio, 

e Redinha surgem como local de lazer e de residências secundárias, 

constituindo-se nos primeiros balneários da cidade, em virtude da 

importância social atribuída ao mar e da implantação de infraestrutura 

urbana e de transportes, como a construção da Avenida Atlântica, Avenida 

Circular, os bondes e a “sopa”, facilitando o deslocamento dos veranistas. 

Essas praias formam o segundo núcleo de residências secundárias do litoral 

oriental potiguar, contrariamente ao primeiro núcleo, essas “casas de 

veraneio” passam a ser construídas no litoral em razão da importância 

paisagística atribuída à praia. 



 107

 
                                 Figura 16 - Primeiro biquíni natalense (1949) 
                                    Imagem: Pinheiro (2009) 
 

A praia de Ponta Negra na década de 1940 começou a se consolidar 

em outro núcleo de residências secundárias, redirecionando o fluxo da 

produção desses domicílios para o sul da cidade. A primeira estrada 

carroçável ligando a Vila de Ponta Negra à Natal foi construída em 1923, 

pelo farmacêutico e Intendente de Natal, Joaquim Ignácio Torres, sendo 

reaberta em 1936, pelo então prefeito Gentil Ferreira de Souza (SILVA, 

2003; NEVEROVSKY, 2005). Até então, a localidade vivia isolada, 

subsistindo basicamente da pesca e da agricultura, quando na década de 

1940, com a construção da Base Militar em Parnamirim, na II Guerra 

Mundial, os soldados norte-americanos passaram a frequentar a Vila de 

Ponta Negra para tomarem banhos de mar. 

O processo de ocupação por veranistas inicia-se nas décadas de 

1940/1950, convertendo esse trecho do litoral natalense em núcleo de 

residências secundárias, recanto preferido da elite local que, de acordo com 

Lopes Junior (2000, p. 41), eram domicílios de “propriedade dos políticos, 

industriais, funcionários públicos e comerciantes bem sucedidos da cidade”. 

Esse processo de ocupação por residências secundárias foi tão intenso, que 
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Macedo e Pellegrino (1999, p. 158), consideram Ponta Negra, com sendo 

um “bairro de residência secundária”. De acordo com Silva (2006a), nesse 

período, muitas pessoas apossaram-se de lotes à beira mar para construção 

de residências secundárias, introduzindo novos hábitos e costumes ao 

povoado da Vila de Ponta Negra. 

As residências secundárias construídas a partir da década de 1940, ao 

longo da faixa de praia, criaram uma artificialidade, segundo Silva (2003), 

contrastando com a vida rural que prevalecia na Vila de Ponta Negra e 

introduzindo mudanças no uso do solo, implicando a gradativa ruptura no 

modo de vida rural da população, anterior a esse processo. 

Até os anos de 1970, devido ao relativo isolamento de Ponta Negra 

com a tessitura urbana de Natal, predominavam na paisagem litorânea 

dessa praia os domicílios de temporada. Entretanto, com a construção dos 

Conjuntos Habitacionais Ponta Negra e Alagamar e a construção da Avenida 

Engenheiro Roberto Freire, interligando a zona sul as demais áreas da 

cidade, alguns investimentos privados foram atraídos para o local:  

 
Na praia, as antigas casas de veraneio da orla marítima foram 
substituídas para brigar hotéis, pousadas, restaurantes, bares, 
comércio, pequenos shoppings centers, e serviços, inclusive 
bancários. Na Vila, o turismo adentrou em cheio e requalificou 
a área, tornando-a o “espaço síntese” de todos os processos 
hoje vivenciados por Ponta Negra (CLEMENTINO et al, 2006, 
p. 149). 

 

Nos anos 2000, com a nova revisão do Plano Diretor de Natal, 

beneficiando o setor imobiliário e devido a urbanização do bairro de Ponta 

Negra com recursos do PRODETUR/RN, investimentos privados são 

atraídos para a Zona Sul da cidade, intensificando a ocupação do solo 

urbano dessa área (FERREIRA, 2008), implicando na saturação do solo 

urbano. 

O terceiro núcleo de residências secundárias surge com a expansão 

urbana de Natal em direção ao sul da cidade, quando a Vila de Ponta Negra 

e as praias do litoral dos municípios de Parnamirim e Nísia Floresta são 

apropriadas por residências secundárias, nas décadas de 1940 a 1970, em 

virtude do intenso processo de ocupação dos antigos redutos de veraneio - 

praia de Areia Preta, do Meio e Redinha - tanto para construção de 
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residências permanentes como também secundárias, porém de propriedade 

de veranistas de um poder aquisitivo inferior (Figura 11). Essas praias não 

mais se constituíam em espaços “privilegiados” para os veranistas de 

residências secundárias, dando origem ao processo de expansão e 

surgimento de novos núcleos de residências secundárias, distantes do 

centro urbano, nos municípios de Parnamirim e Nísia Floresta.  

Na praia de Pipa, no extremo sul de Natal, distante cerca de 90 

quilômetros, surge outro pequeno núcleo de residências secundárias, 

atendendo a demandas locais de veranistas de Goianinha (ARAÚJO, 2002). 

De acordo com Araújo (2002, p. 82), até a década de 1950 essa praia era 

apenas um reduto de pescadores, vilarejo ocupado por pessoas de 

“costumes e hábitos tradicionais”. Com a ocupação de residências 

secundárias, outro processo de territorialização começa a ocorrer, tendo 

como marca principal a chegada dos primeiros veranistas vindos de 

Goianinha, que de acordo com Araújo (2002), introduziu novos usos do 

litoral, provocando transformações socioespaciais: 

 

[...] a partir daí Pipa deixa de ser lugar apenas de trabalho e 
lazer para os habitantes desse lugar, passando a ser, 
também, lugar de lazer de pessoas de outras localidades, 
evidenciando uma nova territorialidade constituída de 
indivíduos mais abastados, vindos de outro lugar para usufruir 
o sol, o mar e a tranquilidade desse lugar (ARAÚJO, 2002, p. 
82). 
 

O processo de ocupação por residências secundárias implicou a 

segregação socioespacial da população de Pipa, redefinindo usos do solo e 

da divisão social do trabalho. Conforme Araújo (2002, p. 88), a presença de 

veranistas de residências secundárias repercute também, “uma relação 

conflituosa entre os nativos e os veranistas, pois a partir de então, deixa de 

ser uma relação de amizade, para ser uma relação de ‘compadrio’, 

passando a existir dominadores e dominados”. 

Essa refuncionalização do litoral com a desapropriação dos antigos 

moradores, em que suas casas à beira mar foram sendo adquiridas e 

transformadas em residências secundárias, de acordo com Araújo (2002), 

acabaram por afastar a comunidade nativa do núcleo central da praia de 
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Pipa. Assim, as pessoas oriundas do lugar foram cada vez mais se 

deslocando para locais mais afastados, distantes da faixa litorânea.  

Araújo (2002, p. 88), coloca que os veranistas de Goianinha formaram 

esse novo território das residências secundárias, “onde a paisagem [...] de 

Pipa começa a ser apreciada e consumida por pessoas externas a ela, 

passando também, a ser o lugar de lazer dessas pessoas”. Com a presença 

de residências secundárias no litoral pipense, outras formas de trabalho 

remunerado surgem para os moradores locais. As mulheres passam a 

trabalhar nas casas dos veranistas fazendo o serviço doméstico, e os 

homens trabalham prestando serviço de manutenção a esses domicílios ou 

na construção civil (ARAÚJO, 2002). A partir desse momento aparece a 

figura do “caseiro12”, implicando uma nova configuração socioespacial, com 

a substituição de atividades tradicionais, como a da pesca, do artesanato, e 

da agricultura. 

A crescente procura do litoral para a construção de residências 

secundárias se intensifica na década 1990, estendo-se por extenso trecho 

do litoral oriental potiguar, sobretudo nas praias mais próximas de Natal, 

principal pólo emissor de veranistas. Como será visto no capítulo seguinte, 

as praias de Nísia Floresta assumem papel social importante como reduto 

das “casas de praia” de parte dos natalenses, processo esse responsável 

pela intensa e desordenada ocupação do litoral desse município, o que 

implicou na apropriação privada dos espaços públicos litorâneos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Pessoa responsável por cuidar de atividades de limpeza, jardinagem, portaria, vigia, e manutenção 
em geral da residência secundária. 
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4 RESIDÊNCIA SECUNDÁRIA E A APROPRIAÇÃO PRIVADA DO 

ESPAÇO PÚBLICO EM NÍSIA FLORESTA 

 

Neste capítulo será apresentado o processo inicial de ocupação do 

litoral de Nísia Floresta, por residências secundárias; como a nova dinâmica 

territorial do setor turístico e imobiliário redefiniu a morfologia e a tipologia 

das residências secundárias que, de domicílios isolados, passaram a serem 

produzidas agrupadas em empreendimentos fechados, equipados com 

serviços de hotelaria, entretenimento, lazer e comércio; e os resultados das 

análises do processo de apropriação privada do espaço público litorâneo. 

Por fim, a pesquisa indica que a residência secundária em razão dos 

interesses econômicos envolvidos, se constitui num indutor do processo de 

urbanização e metropolização do litoral oriental potiguar, particularmente do 

município de Nísia Floresta. 

 

 

4.1 A expansão de residências secundárias em Nísia Floresta – breve 

histórico 

 

O fenômeno da residência secundária nos municípios de Parnamirim e 

Nísia Floresta teve início nas décadas de 1960/1970, respectivamente, 

quando o turismo potiguar ainda era residual e sem expressão enquanto 

atividade econômica. Nesse momento, o litoral desses dois municípios 

começou a assumir outra configuração territorial, sendo ocupado por 

proprietários de residências secundárias. Anteriormente, essa faixa litorânea 

era povoada por comunidades pesqueiras e artesãs, ocupadas em 

atividades tradicionais. 

A partir da segunda metade da década de 1960, começa o 

retalhamento e venda dos primeiros lotes em Parnamirim, conforme consta 

registrado em cartório. O processo de venda de terrenos na orla do 

município de Nísia Floresta teve início em 1977, com maior número de lotes 

localizados na praia de Búzios, destinados a construção de residências 

secundárias (BRITO et al, 1993). Esses domicílios eram de propriedade de 

políticos, funcionários públicos e comerciantes do próprio estado, que 
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gozavam de certa condição econômica.  

A primeira residência secundária na praia de Búzios, litoral de Nísia 

Floresta, foi construída pelo natalense Alberto Lopes considerado posseiro 

dessas terras, na década de 1960. Para facilitar seu acesso, Alberto Lopes 

abriu uma estrada de barro batido, com percurso de aproximadamente 

1.200m de comprimento, com margem de rolamento de 3m. A estrada 

circundava a beira mar, tendo passagem apenas quando a maré estava 

baixa. Essa primeira estrada foi completamente destruída pela força das 

ressacas marinhas, mas os veranistas, entre eles Alberto Lopes, construíram 

outra, beirando a ribanceira para evitar que a maré a comprometesse 

(BRITO et al, 1993).  

Entre o final da década de 1970 e início da década de 1980, houve 

um boom imobiliário significativo nesse período na praia de Búzios. Entre os 

anos de 1977 e 1983, foram registrados 22 loteamentos nessa praia, sendo 

que em 7 deles o vendedor foi simultaneamente o loteador das terras; em 6 

casos, o vendedor somente vendeu terras; em 2 casos de pessoas jurídicas, 

o vendedor representou concomitantemente a condição de vendedor e 

loteador. Constata-se também que em duas situações, terras pertencentes 

ao Estado e a União, foram doadas e posteriormente loteadas. O Jardim 

Atlântico, com 582.223,50m², loteado pela Imobiliária Atlântico Ltda, em 

1979, foi o loteamento com maior área quadrada registrada em cartório, no 

qual constam cadastrados 800 lotes (BRITO et al, 1993). 

Muitos problemas alusivos aos encaminhamentos legais de tais 

loteamentos foram observados no estudo desenvolvido por Brito et al (1993), 

entre outros, destacam-se: a) erros na localização dos loteamentos em 

relação aos pontos cardeais; b) falta de informações adequadas sobre dados 

relevantes dos loteamentos; c) ausência de croquis e de informações para 

detecção do loteamento na planta.  

A pesquisa de Brito et al (1993) observou a existência de vários 

“desmembramentos” na praia de Búzios e Tabatinga, evidenciando a 

flagrante negligência do poder público municipal no controle do uso e 

ocupação do solo urbano. Tais desmembramentos não devem ser 

considerados legalmente, por se tratarem de iniciativa sem a observância 

mínima das exigências legais referentes ao parcelamento do solo, não 
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estando registrado em cartório e, portanto, se constituindo em infração à Lei 

6.766/79 que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano. 

Até o inicio da década de 1980, o acesso para o litoral de Nísia Floresta 

era precário, sendo feito por via carroçável. O Departamento de Estradas e 

Rodagens do Rio Grande do Norte-DER/RN só começou a construção da 

RN-063 ligando Natal à Barra de Tabatinga em 1980, concluindo a obra 

apenas em 1985. A Companhia de Serviços Energéticos do Rio Grande do 

Norte–COSERN, somente começou a instalação da rede de distribuição de 

energia elétrica, em outubro de 1980, da praia de Búzios até Barra de 

Tabatinga (BRITO et al, 1993). A ocupação por residências secundárias se 

deu em lotes totalmente irregulares, sobre áreas de paleodunas sem 

qualquer critério urbanístico, resultando em sérios danos paisagísticos e na 

apropriação de áreas da marinha. Em 1992, já eram, segundo levantamento 

de campo realizado por Brito et al (1993), cerca de 2.000 imóveis ocupando 

a praia de Búzios, entre residências secundárias, hotéis, bares e 

restaurantes, resultado da intensa especulação imobiliária nesse trecho do 

litoral de Nísia Floresta.     

Em matéria publicada pelo jornal Tribuna do Norte, a população da 

praia de Búzios denunciou empresas do setor imobiliário por construções de 

empreendimentos residenciais e turísticos em áreas de dunas, reforçando os 

apontamentos acima colocados que a ocupação desse trecho do litoral 

potiguar deu-se de forma desorganizada (TRIBUNA DO NORTE, 2007a). 

Por falta de controle e fiscalização do poder público municipal, a expansão 

de residências secundárias tem sido responsável pela redução da vegetação 

que fixa os sedimentos, de forma que os ventos carreiam os grãos de areia, 

depositados ao longo da via de circulação de veículos e de pedestres, como 

também nas casas dos moradores e veranistas da referida praia, sendo um 

dos motivos de insatisfação de ambos os agentes sociais. 

 A implantação à beira mar dessas residências secundárias, conforme 

Lopes Junior (2000, p. 41), deu-se de forma “ambientalmente desastrosa”, 

implicando a ocupação de áreas frágeis, como de mangues, dunas e lagoas. 

Para Lopes Junior (2000, p. 40-41), as “casas de veraneio” são a marca da 

ocupação do litoral brasilerio, consideradas também por Moraes (2007, p. 
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38), como “o fator numericamente mais expressivo da urbanização litorânea” 

do país.  

Na década de 1980, a presença de residências secundárias manifesta-

se de forma mais intensa, avançando ao longo do litoral de Nísia Floresta. 

Lopes Junior (2000, p. 41), afirma que a partir da praia de Ponta Negra 

seguindo em direção as praias de Cotovelo, Pirangi do Norte, Pirangi do Sul, 

Búzios até Tabatinga, uma “franja” de casas de praia disputa o território 

litorâneo, impondo uma nova dinâmica social às vilas de pescadores 

localizadas no entorno desses dois novos núcleos de residências 

secundárias.  

Com o início do século XXI, investimentos internacionais são 

canalizados para a produção de residências secundárias, associando o setor 

turístico com o imobiliário. Ferreira e Silva (2007) colocam que, o antigo 

padrão de ocupação e uso do litoral por “casas de veraneio”, começou a ser 

substituído nos meados da década de 1990, por empreendimentos 

imobiliários fechados, atendendo a demandas externas.  

Três fatores que contribuíram para a entrada do capital imobiliário 

internacional na produção de residências secundárias no litoral oriental 

potiguar são apontados por Fonseca (2007): o primeiro - técnico, por motivo 

do encurtamento das distâncias, na medida em que os meios de transportes 

tornaram-se mais rápidos; bem como a maior facilidade no acesso à 

informação possibilitando a divulgação dos produtos turísticos colocados no 

mercado e a diminuição nos custos das viagens; e o segundo - econômico 

em razão da reestruturação econômica que implicou no desenvolvimento de 

serviços que se caracterizam pela sua imaterialidade e intangibilidade, em 

que se inclui grande parte dos serviços oferecidos pelo segmento turístico; e 

o terceiro - político quando se observa a proliferação de políticas públicas 

com a finalidade de alavancar a atividade turística. 

Essa nova dinâmica que associou o setor turístico e imobiliário ocorreu 

favorecida pelos investimentos do PRODETUR/RN em obras estruturantes 

como, por exemplo, o Aeroporto Internacional Augusto Severo e os eixos 

viários que facilitaram o acesso turístico às praias do litoral oriental potiguar, 

ao sul de Natal. Inicialmente, esses investimentos migraram para 

Parnamirim e Nísia Floresta, em razão da escassez do solo urbano da 
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capital, onde o litoral se encontrava saturado13. Segundo Ferreira e Silva, 

(2007), a promulgação da Lei 027/00, que criou uma Zona Adensável em 

Ponta Negra favorecendo o mercado imobiliário e o fim das obras de 

urbanização do bairro, elevaram o preço do m² dos terrenos e provocaram 

uma corrida por edificações, consequentemente implicando na escassez de 

solo à beira mar disponível para a construção civil em Ponta Negra. 

Ferreira e Silva (2007) identificaram 376 empreendimentos imobiliários 

– loteamentos, condomínios fechados, flats, resorts – em licenciamento, já 

licenciados e/ou em execução14, referentemente ao ano de 2006. O 

município de Nísia Floresta, nesse mesmo ano, de acordo com Ferreira e 

Silva (2007), contava com 74 desses empreendimentos de residências 

secundárias localizados no litoral.  

Fonseca (2007), analisando a distribuição espacial dos investimentos 

turísticos previstos ou em execução para o ano de 2005, no Rio Grande do 

Norte, chamou a atenção para o fato que a totalidade desses investimentos 

concentrava-se no litoral potiguar, especialmente em sua porção ao norte, 

nos municípios de Touros, Rio do Fogo, Maxaranguape e Ceará-Mirim, onde 

se encontravam 73,1% desses investimentos, enquanto no litoral oriental ao 

sul de Natal e em Natal estavam 19,5% e 7,3%, respectivamente, do total 

identificado, conforme se observa na Figura 17. 

                                                 
13 Ponta Negra constitui-se atualmente em bairro onde se concentra significativa quantidade de 
residências secundárias de estrangeiros. 
14 Conforme Ferreira e Silva (2007), as fontes dos dados foram as licenças ambientais emitidas pelo 
IDEMA e prefeituras municipais. 
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Figura 17 - Distribuição dos investimentos turísticos estrangeiros e brasileiro e/ou 
brasileiro associado no Rio Grande do Norte, por nacionalidade (previstos ou em 
realização) - 2005 
Cartografia: Josué Alencar Bezerra, 2007. Org.: Maria A. P. Fonseca. 
Fonte: Secretária de Turismo no Rio Grande do Norte (SETUR/RN) 

 

Com relação à ocupação do litoral de Nísia Floresta, a praia de Búzios 

tem se destacado por apresentar um intenso avanço de residências 

secundárias, tanto individualizadas como também agrupadas na forma de 

condomínios fechados. Na Figura 18 se observa a intensa ocupação da 

praia de Búzios, por domicílios e condomínios de residências secundárias 

que se instalaram, a princípio, ainda na década de 1970, sem que o poder 
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público atentasse pelo ordenamento do solo urbano. As vias paralelas e 

perpendiculares a praia de Búzios, como nas demais praias de Nísia 

Floresta, tornaram-se territórios altamente especializados para a atividade 

turística, a partir da construção de residências secundárias.  

 

 
                    Figura 18 - Vista aérea da praia de Búzios: Séc. XXI 

         Imagem: Ocean Blue Paraíso (informe publicitário) 
 

Ainda com relação à ocupação da praia de Búzios, principal alvo dos 

empreendimentos imobiliários da área estudada, a pesquisa de Sousa 

(2005), coloca que da relação da Prefeitura em 2001, dos 28 loteamentos 

registrados, nenhum tem licença ambiental; dos 58 empreendimentos 

licenciáveis identificados em Búzios, em 2003, apenas 5 estão requerendo a 

licença ambiental; dos 1.030 processos requerendo licença ambiental no 

IDEMA/RN, entre 1980 e 2003, somente 8 são de Búzios, porém, nenhum 

tem a licença de operação. 

Entre os diversos empreendimentos localizados no litoral de Nísia 

Floresta, três são destacados pela pesquisa como amostra do processo de 

internacionalização do uso de residências secundárias: Paraíso de Búzios, 

Águas de Tabatinga e Arituba Spa Center. São empreendimentos de 

residências secundárias, dotados de serviços diversos, infraestrutura de 

lazer e entretenimento, destinados a público estrangeiro.  
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              Figura 19 – Condomínio Paraíso de Búzios 
               Imagem: Pesquisa de campo (03/09/09) 
 

O Condomínio Paraíso de Búzios, Figura 19, localiza-se na praia de 

Búzios, tem 22 unidades habitacionais e se constitui em empreendimento 

destinado “exclusivamente” a noruegueses. Ocupa trecho privilegiado do 

litoral de Búzios, favorecido por se localizar entre a rodovia e o mar. No 

período de baixa estação, entre março a novembro, praticamente 

permanece desocupado.  

O Arituba Spa Center, Figura 20, em construção na praia de 

Camurupim,  tem orçamento calculado em R$ 35 milhões. Inicialmente, o 

empreendimento pertencia a empresa Feroe Brasil Investimentos 

Participações Ltda, que o vendeu a investidores noruegueses (TRIBUNA DO 

NORTE, 2008). O Arituba Spa Center está sendo construído numa área de 

33 mil metros quadrados, onde estão em construção 202 apartamentos, 

divididos em cinco blocos de residências secundárias, em uma área 

altamente valorizada pela especulação imobiliária. O Arituba Spa Center, 

introduz no litoral nisiaflorestense um modelo arquitetônico “arrojado”, 

sobrepondo-se ao entorno paisagístico com sendo  um “enclave” geográfico, 

associando serviços de hotelaria, residência secundária, fittnes, lazer e 

entretenimento. 
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Figura 20 - Arituba Spa Center 
Imagem:http://noticias.digi.com.br/turismo/2008/09/30/arituba-spa-center-recorrera-
de-decisao-de-embargo-das-obras Acesso em: 03/03/2010, ás 16h46min.  

 

O Águas de Tabatinga, na praia de Tabatinga, é outro empreendimento 

de residências secundárias localizado entre a Lagoa de Arituba e o oceano 

atlântico, conforme se observa na Figura 21, e que tem chamado a atenção 

por sua arquitetura inovadora distinguindo-se dos imóveis do seu entorno.  

A entrada do capital imobiliário internacional no mercado potiguar, de 

acordo com o que acima foi exposto teve nas políticas públicas um forte 

aliado, responsável por criar as condições materiais necessárias a 

comercialização no exterior, do produto Rio Grande do Norte. De acordo 

com Silva (2009), a construção da Rota do Sol (Rodovia RN-063), 

interligando Natal as praias de Parnamirim e Nísia Floresta, a partir da 

década de 1990, intensificou a produção de residências secundárias, 

beneficiando o setor imobiliário ao dotar com infraestrutura rodoviária, esse 

trecho do litoral oriental potiguar.   
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 Figura 21 – Empreendimento de residências secundárias 

       Imagem: http://www.aguasdetabatinga.com.br/fotos 
       Acesso em: 03/03/10, às 17h18min.  

 

Com o melhoramento da Rota do Sol e a construção do Binário15 

passando por fora do aglomerado urbano de Pirangi do Sul, Sousa (2005) 

afirma que se acelerou a incursão pelas praias adjacentes e a “ativação das 

fraudes fundiárias”, tendo em vista que os empreendedores perceberam a 

negligência e a omissão dos órgãos fiscalizadores, entre eles, a Prefeitura 

de Nísia Floresta. 

Com o gradativo loteamento da faixa litorânea de Nísia Floresta, os 

antigos moradores passaram a prestar serviços ligados às residências 

secundárias, como cuidar das casas no período da baixa estação e outros 

serviços relacionados a funções domésticas. Surgem assim, segundo Brito 

et al (1993), os primeiros pequenos comércios para atender as necessidades 

mais básicas dos moradores fixos e da população flutuante, como também 

os primeiros prestadores de serviços informais, tais como, “pastoradores” de 

carro16, vigias noturnos, e os caseiros das residências secundárias, etc. 

Essa realidade socioespacial ocorreu devido à baixa escolaridade dos 

moradores locais e em virtude da oferta de empregos temporários 

relacionados às residências secundárias, sobretudo, nos períodos de férias 

anuais e da alta estação, de dezembro a fevereiro (FONSECA; TAVEIRA, 

2009). No período de veraneio surgem várias atividades comerciais nessas 
                                                 

15 Obras essas executadas com recursos do PRODETUR/RN I, onde somente em estradas em Nísia 
Floresta, foram gastos R$ 3.830.966,89 (FONSECA, 2005). 
16 Atividade informal onde alguém se dedica a vigiar veículos estacionados em áreas públicos. 

Lagoa de Arituba 

Águas de 
Tabatinga 
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localidades litorâneas, abrindo diversos postos de trabalho temporário e 

aumentando a frequência do comércio informal nas áreas turísticas, 

notadamente nas praias de Pirangi do Sul e Búzios e nas lagoas localizadas 

próximo ao perímetro urbano de Nísia Floresta. 

 

 

4.2 A relevância da residência secundária em Nísia Floresta no 

contexto potiguar 

 

A população das áreas litorâneas do município de Nísia Floresta, 

constituída por cinco praias – Pirangi do Sul, Búzios, Tabatinga, Camurupim 

e Barreta, com cerca de 22 km de extensão litorânea – apresentou um 

relativo crescimento populacional entre os anos de 1996 a 2007, em função 

do turismo e da presença de residências secundárias que atraiu expressivo 

contingente populacional de moradores fixos, em busca de emprego.  

No ano de 1996, a população das praias de Pirangi do Sul e Búzios foi 

estimada em 965 habitantes, e para o ano de 2007, estimava-se a 

população dessas praias em 2.061 habitantes, representando um 

crescimento de 113%. As praias de Tabatinga, Camurupim e Barreta, juntas 

tinham 944 habitantes, em 1996. Sendo que em 2007, essas mesmas praias 

tinham 1.185 habitantes, portanto, não demonstraram o mesmo crescimento 

percentual comparado as praias acima citadas, para o mesmo período 

(1996-2007), segundo se observa no Gráfico 3. 

Gráfico 3 – Evolução da população de praia  
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                       Fonte: Dados do IBGE - 1996/2000 (FONSECA, 2005).  
                         Dados do IBGE – 2007 (IBGE, 2008).  Org. Kelson O. Silva 
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Analisando-se a totalidade dos dados referentes às residências 

secundárias no Rio Grande do Norte, conforme se observa no Gráfico 4, a 

quantidade dos “domicílios de uso ocasional” tem sido crescente ao longo dos 

três censos realizados pelo IBGE (1991, 2000, 2007). Em 1991, eram 19.576 

residências secundárias, no ano de 2000 esse tipo de alojamento extra-

hoteleiro subiu para 33.321 unidades, portanto, apresentando um crescimento 

de cerca de 58% ao longo de 9 anos. Em 2007 eram 44.130 residências 

secundárias, apresentando um crescimento de cerca de 75% em apenas 7 

anos, superior ao período censitário anterior (1991-2000). 

 
Gráfico 4 – Residências secundárias no Rio Grande do Norte 
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                   Fonte: Dados IBGE – 1991/2000 (DANTAS, 2008) 
                       Dados IBGE – 2007 (IBGE, 2008) 
 

Fonseca (2005), afirma que na década de 1990, paralelo ao 

crescimento da produção de residências secundárias no litoral norte-rio-

grandense, verificou-se também um aumento de domicílios permanentes nas 

áreas antes ocupadas por veranistas. Eram residências de uso para lazer 

nos fins de semana e férias, substituídas por residências permanentes, 

principalmente no litoral de Parnamirim, em função da proximidade com 

Natal e da melhoria da RN-063 (Rota do Sol), obra essa financiada com 

investimentos do PRODETUR/RN. 

Conforme se observa no Gráfico 5, Nísia Floresta detém a maior 

quantidade de residências secundárias entre os municípios da RMN, com 

4.971 “domicílios de uso ocasional”, superando até Natal que detinha 4.357 

imóveis de uso sazonal, no ano de 2007. Extremoz, Parnamirim e Ceará-
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Mirim, tinham 2.768, 2.645, e 1.486, respectivamente. Juntos, os municípios 

da RMN agrupavam 16.227 residências secundárias, o que representava 

37% de todos os “domicílios de uso ocasional” recenseados pelo IBGE no 

Rio Grande do Norte, referente ao ano de 2007. Esse fato reforça a 

centralidade dos municípios beneficiados pelas políticas de turismo que 

dotaram algumas cidades litorâneas da Região Metropolitana de Natal e 

Pipa, em Tibau do Sul, com infraestrutura urbana, investimentos esses 

majoritariamente aplicados na capital potiguar. 

 

Gráfico 5 – Municípios litorâneos da RMN 
Distribuição de residências secundárias - 2007 
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                 Fonte: IBGE (2008).   
                 Org. Kelson O. Silva 

 

Observando-se a Figura 22, verifica-se que as residências secundárias 

no litoral oriental potiguar estão predominantemente concentradas no 

entorno metropolitano de Natal, principal pólo emissor dos 

consumidores/usuários desses domicílios, destacando-se Nísia Floresta, 

Natal e Extremoz, Parnamirim e Ceará-Mirim com maior percentual de 

residências secundárias. Esse fato está associado a infraestrutura urbana de 

Natal realizada com investimento do PRODETUR/RN, atraindo investimento 

privados que se associaram ao setor turístico na produção de residências 

secundárias. 

Com a expansão urbana de Natal em direção ao sul da cidade e com a 

melhoria da malha viária, ocorreu uma redefinição do uso de residências 

secundárias transformadas em permanentes, no entorno metropolitano de 
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Natal, conforme o modelo desenvolvido por Lundgren (CARVALHO et al, 

2009). Segundo Carvalho et al (2009), o modelo de Lundgren estuda a 

relação entre residências secundárias e metrópoles e está dividido em três 

fases.  Na fase I, a cidade, com certo porte, passa a ter residências 

secundárias em seu entorno imediato. Com o crescimento da aglomeração 

urbana (fase II), as residências secundárias serão transformadas em 

residências principais, o que vai provocar a implantação de novas 

residências secundárias em lugares mais distantes. Esta tendência vai-se 

reproduzir na fase III, já com porte metropolitano, e assim sucessivamente, 

na forma de um ciclo de vida. 

Aplicando-se o modelo de Lundgren a ocupação e expansão de 

residências secundárias no litoral oriental potiguar, na primeira fase 

(décadas de 1960/1970), Natal se constituía no centro urbano emissor de 

veranistas, responsáveis pela ocupação inicial de residências secundárias 

em Parnamirim. Com o crescimento urbano de Natal, a partir da década de 

1980 em direção à zona sul e a melhoria da infraestrutura rodoviária, década 

de 1990, pelo PRODETUR/RN, interligando a capital ao litoral de Parnamirim 

e Nísia Floresta, inicia-se a segunda fase, quando antigas residências 

secundárias, principalmente localizadas em Pium e Cotovelo, são 

transformadas em permanentes, sendo “engolidas” pelo processo de 

metropolização de Natal.  
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        Figura 22 – Distribuição de residências secundárias: Litoral oriental potiguar - 2007 
        Dados: IBGE (2008) 
        Elaboração: Rosana Silva de França (2010) 
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Concomitante a esse processo, a expansão de residências secundárias 

nas praias de Nísia Floresta, intensifica-se, dando origem a novos núcleos 

de veraneio e ou reforçando os já existentes. Na terceira fase, com a 

consolidação do processo de metropolização e transformação das 

residências secundárias em permanente, na década de 1990 e início do 

século XXI, o litoral nisiaflorestense assume papel social de núcleo de 

residências secundárias da elite natalense, conforme Figura 23. Parnamirim, 

embora, mantenha núcleos de residências secundárias em Cotovelo e 

Pirangi do Norte, com a metropolização do litoral potiguar, esses núcleos 

entram em transição, onde de secundários, assumem a função de domicílios 

permanentes. 

 

 
       Figura 23 – Modelo de Lundgren aplicado a RMN 
        Fonte: Carvalho; Christine; Mello E Silva (2009). 
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Nessa terceira fase, com a entrada do capital internacional na produção 

de residências secundárias, um novo elemento urbano é introduzido no 

litoral oriental potiguar: o condomínio fechado, antes presente apenas na 

capital. Nessa fase, as residências secundárias começaram ser agrupadas 

em empreendimentos fechados, equipados para oferecerem entretenimento 

e lazer, serviços de hotelaria e restauração, desporto, academia e spa, e 

comércio. O outro agente imobiliário começa a atuar no setor turístico: 

administradoras de imóveis oferecendo serviços de manutenção e 

comercialização dos imóveis, ficando com a responsabilidade de vender, 

alugar e manter a residência secundária sob seus cuidados na ausência do 

proprietário.  

Com a crescente procura por residências secundárias no litoral oriental 

potiguar, o setor imobiliário assumiu nessa atual conjuntura socioespacial, 

papel propulsor sendo responsável pelo incremento econômico da 

construção civil local, fato esse que se intensificou a partir década 1990 e 

início do século XXI, com a entrada de investidores estrangeiros no mercado 

imobiliário potiguar (FONSECA, 2005), principalmente nos municípios 

beneficiados pelo PRODETUR/RN. Essa nova dinâmica que associou o 

setor turístico e o imobiliário reforçou o processo de urbanização e 

metropolização de Nísia Floresta, iniciado na década de 1990 com a 

intensificação da produção de residências secundárias no território 

nisiaflorestense. Ferreira e Silva (2008) corroboram com essa opinião, ao 

apontarem a integração metropolitana via orla marítima, do crescimento dos 

distritos e localidades periféricas em relação à sede municipal no litoral 

oriental potiguar, como consequência do processo de “turistificação” do 

litoral.  
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Figura 24 – Distribuição de residencias secundárias, por setor censitário – 2007 
Dados: IBGE (2009). Elaboração: Rosana Silva de França  

 

De acordo com a Figura 24, as praias de Pirangi do Sul e Búzios 

detinham 2.486 residências secundárias, enquanto Tabatinga, Camurupim e 

Barreta 2.016, em 2007, totalizando 4.50217 (IBGE, 2009). Considerando-se 

que o município de Nísia Floresta detinha um total de 4.971 residências 

secundárias (IBGE, 2008), pode-se afirmar que 91% desses domicílios estão 

concentrados no litoral nisiaflorestense, mensurando-se que o modelo sol e 

mar e a curta distância entre Nísia Floresta e Natal, são dois fatores que 

influenciam na escolha do litoral como lugar preferido para o veraneio. As 

praias de Pirangi do Sul e Búzios concentram 56% das residências 

secundárias localizadas no litoral de Nísia Floresta, de forma que como base 

nas observações da pesquisa, Búzios apresenta-se mais intensamente 

ocupada, enquanto Pirangi do Sul concentra significativa parte da população 

local, residente distante da primeira linha de mar. As demais praias, 

                                                 
17

 Os dados de Tabatinga/Camurupim/Barreta, correspondem ao setor 6; enquanto que os Pirangi do 
Sul/Búzios, dizem respeito aos setores 7 e 8 (IBGE, 2009). 
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Tabatinga/Camurupim/Barreta, apresentam uma ocupação mais espraiada 

em direção ao continente, agrupando alguns dos empreendimentos de 

residências secundárias de pequeno e médio porte. 

 

 

4.3 O usuário de residências secundárias – características gerais 

 

Com a finalidade de averiguarem-se algumas características do 

fenômeno da residência secundária no litoral de Nísia Floresta, aplicou-se 

aos consumidores/usuários desses domicílios sazonais, questionário18 

semiestruturado com perguntas abertas e fechadas. A análise dos 

resultados dos questionários contribuiu para a presente pesquisa na medida 

em que possibilitou reconhecer as especificidades do uso de residências 

secundárias e sua relação com a apropriação privada do espaço público 

litorâneo. 

Analisando o resultado dos questionários aplicados aos veranistas das 

praias de Pirangi do Sul e Búzios, nota-se que 83% deles são de 

nacionalidade brasileira, enquanto os demais são da Noruega e Portugal, 

representando 11% e 6%, respectivamente. No caso de Tabatinga, 

Camurupim e Barreta, 94% dos entrevistados são de nacionalidade 

brasileira e apenas 6% são de Portugal, de acordo o Gráfico 6.  

 
Gráfico 6 – Nacionalidade do consumidor/usuário 
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           Fonte: Pesquisa de campo (2010) 

                                                 
18 Detalhamento do questionário no subcapítulo 1.6 Procedimentos metodológicos 
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Em relação à cidade onde se localiza a residência permanente dos 

veranistas de Pirangi do Sul e Búzios, nota-se que cerca de 61% dos 

entrevistados tem residência fixa em Natal/RN; 18% no exterior (sendo 11% 

em Oslo/NO e 7% em Lisboa/PO); 12% em outras cidades do Nordeste 

brasileiro (4% em Recife/PE, 3% em Caicó/RN, 5% em Parnamirim/RN);      

7% na região Centro-Oeste do Brasil (Brasília); e os demais 2% tem sua 

casa principal nas regiões Sul/Sudeste brasileiro (1% no Rio de Janeiro/RJ, 

1% em Joinville/SC), de acordo com o Gráfico 7. Nas praias de Tabatinga, 

Camurupim e Barreta, conforme se verifica no Gráfico 8, a maioria de 82% 

dos entrevistados tem residência fixa em Natal/RN. Portanto, um valor acima 

do percentual apresentado nas praias de Pirangi do Sul e Búzios. Os demais 

entrevistados se dividem da seguinte forma: 8% tem residência fixa em 

cidades da região Nordeste; 7% na região Centro-Oeste; e por fim, 2% nas 

regiões Sul/Sudeste. 

 

Gráfico 7 - Local da residência permanente: P. do Sul/Búzios 
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                     Fonte: Pesquisa de campo (2010) 

 

Essa questão se constitui importante, na medida em que corrobora com 

a idéia de Natal como pólo emissor de veranistas dos municípios 

metropolitanos, embora nessa atual fase da residência secundária, a 

participação de turistas de outros estados do Brasil e também de 

estrangeiros tem aumentado significativamente nessa última década, em 

razão dos desdobramentos do PRODETUR/RN e da conjuntura econômica 

mundial, favorável ao mercado europeu. A compra de uma residência 
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secundária no Brasil tornou-se uma opção relativamente “barata”, 

comparando-se os preços do mercado nacional com os da Europa. 

 
Gráfico 8 - Local da residência permanente: Tab./Cam./Barreta 
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                      Fonte: Pesquisa de campo (2010) 

 

Com relação à escolaridade dos veranistas de Nísia Floresta, verificou-

se que a maioria deles possui nível superior completo, apresentando 

percentuais acima de 80% do total de entrevistados. Entre os veranistas de 

Pirangi do Sul e Búzios, a ocupação/profissão que mais se destacou é a de 

funcionário público, representando 25% das respostas apresentadas. Em 

seguida vem a de empresário com 24%; a de professor com 20%; a de 

militar, com 9%; e, a de advogado com 5%, sendo que outras profissões 

representaram 16%. Em Tabatinga, Camurupim e Búzios, cinco profissões 

destacam-se entre os veranistas, a principal é a de funcionário público com 

28% dos entrevistados, em seguida a de empresário 22%, a de professor 

com 12%, a de militar com 9%, a de advogado com 6% e 22% representam 

outras profissões. 

Os dados acima colocados contribuem na apreensão da idéia do status 

atribuído a posse/uso de uma residência secundária, de forma que 

significativo percentual de seus usuários ocupam posições sociais 

relevantes, distinguindo-se dos moradores permanentes do litoral de Nísia 

Floresta, principalmente em função da sua condição financeira.  

Outro elemento recorrente no que diz respeito às características dos 

consumidores/usuários de residências secundárias em Nísia Floresta, 

particularmente com relação ao “proprietário”, é a faixa etária próxima aos 50 



 132

anos de idade. Dos veranistas entrevistados em Pirangi do Sul e Búzios, 

57% estão com idade igual ou superior a 51 anos de idade, percentual 

próximo ao apresentado nas demais praias de Nísia Floresta, onde 69% dos 

entrevistados tem aproximadamente 51 anos, como se pode observar no 

Gráfico 9, A aquisição de uma residência secundária permite ao seu 

proprietário investir em um imóvel destinado ao lazer, mas que também pode 

se constituir em uma fonte de rendimentos extras por meio de venda futura 

ou aluguel. Por isso, a procura de investimentos na compra desses imóveis 

tem sido crescente, principalmente entre aposentados que desejam aplicar o 

capital acumulado em bens duráveis e de retorno seguro. Esse fato ajuda a 

explicar o porquê de consumidores/usuários de residências secundárias, 

predominantemente estarem na faixa etária próxima aos dos 50 anos de 

idade. 

 

Gráfico 9 – Faixa etária dos veranistas 
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           Fonte: Pesquisa de campo (2010) 
 

Constatou-se por meio da pesquisa que entre esses 

consumidores/usuários, mais de 80%, afirmaram veranear sempre nas 

mesmas praias. Em relação à condição da propriedade do imóvel, no caso 

dos consumidores/usuários de Pirangi do Sul e Búzios, 65% são 

proprietários da residência secundária, enquanto os demais 35% são 

locatários. Com relação às praias de Tabatinga, Camurupim e Barreta, 

verificou-se que dos 32 veranistas entrevistados, 53% são locatário e os 

demais 47% são proprietários, ou seja, situação inversa da apresentada nas 
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duas primeiras praias, onde o maior percentual de consumidores/usuários 

eram proprietários dos imóveis, conforme o Gráfico 10.  

 
Gráfico 10 – Condição da propriedade da residência secundária 
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                      Fonte: Pesquisa de campo (2010) 

 

De acordo com o que se observa no Gráfico 11, a respeito do tempo de 

estadia anual na residência secundária, 81% dos veranistas de Pirangi do 

Sul e Búzios permanecem por um período de tempo igual ou inferior a 30 

dias na casa de praia. Outros 16%, ficam entre 30 a 60 dias em suas 

residências secundárias, e, apenas 1% ficam entre 60 a 120 dias.  

 

Gráfico 11 – Período de estadia na  
residência secundária no decorrer de um ano 
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                     Fonte: Pesquisa de campo (2010) 
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Em Tabatinga, Camurupim e Barreta, observa-se que 94% dos 

entrevistados costumam ficar menos de 30 dias, ao ano, na residência 

secundária e os outros 6%, costumam passar de 30 a 60. Analisando-se a 

curta temporada dos veranistas de Nísia Floresta, é possível mensurar que 

esse fato implique no processo de estagnação econômica dessas praias, 

provocando o que Lopes Junior (2000) e Clementino et al (2009), chamam 

de “cidades fantasmas”, em virtude do longo período anual em que essas 

praias ficam semidespovoadas. 

Economicamente, não somente o curto tempo de uso da residência 

secundária pode ser considerado um fator negativo para o desenvolvimento 

das comunidades litorâneas, por gerar empregos sazonais e sem vínculos 

empregatícios, mas, também o fato de que Natal se constitui local onde 

100% dos veranistas entrevistados realizam as compras de itens básicos19. 

Conforme o Gráfico 12, somente 9% dos veranistas de Pirangi do Sul e 

Búzios afirmaram que realizam compras no comércio local, enquanto 69% 

dos veranistas das demais praias, fazem compras em Natal e também na 

própria localidade.  

 

Gráfico 12 – Local onde os veranistas fazem supermercado 
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                Fonte: Pesquisa de campo (2010) 
 

Natal, por concentrar significativa rede de supermercados e devido a 

curta distância de cerca de 35 km em relação às praias de Nísia Floresta, se 

                                                 
19 Cereais, grãos, verdura, leite, frios, pão, legumes, carnes, peixes, massas, conservados, etc. 
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constitui em principal local onde os veranistas dos núcleos estudados 

realizam suas compras de itens básicos,  implicando com isso em perdas 

econômicas para as comunidades receptores de veranistas.  

Quanto ao emprego de mão de obra local, 56% dos veranistas de 

Pirangi do Sul e Búzios, disseram não contratar nenhum tipo de serviço e 

44% afirmaram contratar mão de obra local para serviços gerais. No que diz 

respeito às demais praias, 53% disseram não contratar nenhum tipo de 

serviço local e os demais 47% dos entrevistados contratantes, empregaram 

pessoas da comunidade para serviços gerais20. Dos entrevistados que 

afirmaram contratar mão de obra local, com relação a Pirangi do Sul e 

Búzios, 55% contratam uma única pessoa, 24% contratam duas e 21% 

costumam contratar mais de duas pessoas. Em Tabatinga, Camurupim e 

Barreta, dos entrevistados que afirmaram contratar algum tipo de serviço, 

87% contratam uma única pessoa e 13% contratam duas, conforme se 

observa no Gráfico 13.  

 

Gráfico 13 - Quantidade de mão de obra contratada 
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Os empregos gerados pelos veranistas de Nísia Floresta, de acordo 

com as entrevistas informais realizadas com os moradores permanentes, 

representam um complemento de renda para parte da população local 

desempregada, embora que apenas nos períodos de alta estação. Segundo 

                                                 
20 A mão de obra contratada pelos veranistas, diz respeito aos seguintes serviços: doméstica; 
jardineiro; carpinteiro; encanador; eletricista; vigia; caseiro; babá; cozinheiro; e faxineira, todos 
agrupados todos na categoria “serviços gerais”.  
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alguns dos moradores locais entrevistados, os veranistas normalmente 

contratam sempre as mesmas pessoas, em razão de vínculos pessoais que 

se estabelecem entre estes e os moradores permanentes. 

Em relação às condições da residência secundária na ausência do 

proprietário e/ou da sua família, verifica-se que 4% costumam manter a casa 

fechada sob os cuidados de um caseiro, 22% costumam alugar a casa, 20% 

emprestam para parentes ou amigos, 16% mantém a casa fechada sob os 

cuidados de imobiliárias e outros 10% deixam a casa fechada. Em 

Tabatinga, Camurupim e Búzios, 47% dos proprietários de residências 

secundárias, na ausência da família, costumam manter a casa fechada sob 

os cuidados de um caseiro, 27% costumam alugar a casa, 20% emprestam 

para parentes ou amigos, 7% mantém a casa fechada aos cuidados de 

imobiliárias e outros 33% deixam a casa fechada. 

No Gráfico 14, observa-se que 69% das residências secundárias 

localizadas nas praias de Pirangi do Sul e Búzios estão distribuídas 

isoladamente, e apenas 31% estão agrupadas em empreendimentos 

fechados. Em Tabatinga, Camurupim e Barreta, verifica-se que a maioria de 

91% dos veranistas entrevistados, possui residência secundária isolada, e 

apenas 9% possui em empreendimento fechado, conforme Gráfico 15.  

 

Gráfico 14 - Tipo da residência secundária: P. do Sul/Búzios 
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                     Fonte: Pesquisa de campo (2010) 
 

Portanto, pode-se afirma que nas duas primeiras praias 

percentualmente a quantidade de residências secundárias em 
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empreendimentos fechados é maior, sendo importante ressaltar que os 

entrevistados foram consultados aleatoriamente, sem que esse resultado 

represente a análise do total de residências secundárias localizadas no 

litoral de Nísia Floresta. 

 
Gráfico 15 - Tipo da residência secundária: Tab./Cam./Barreta 
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                     Fonte: Pesquisa de campo (2010) 

 

A pesquisa constatou que 88% dos consumidores/usuários de 

residências secundárias das praias de Pirangi do Sul e Búzios, escolheram 

essas praias como locais de veraneio, em função das belezas paisagísticas 

do lugar, conforme se observa no Gráfico 16.  

Outro fator levado em consideração tem relação com as condições 

climáticas do município, com 67%. O baixo preço do imóvel para 45% dos 

veranistas influenciou na compra da casa. Outro elemento muito importante 

considerado como motivo para aquisição da residência secundária nessas 

duas praias, com 51% de respostas, diz respeito à baixa violência urbana no 

município.  

Com relação a Tabatinga, Camurupim e Barreta, 97% dos 

consumidores/usuários de residências secundárias, apontaram as belezas 

paisagísticas das referidas praias como principal motivo pela escolha da 

localidade como local de veraneio. As condições do clima, o baixo índice de 

violência urbana, bem como o baixo preço dos imóveis aparecem com 75%, 

69% e 9%, respectivamente, como outros motivos que influenciaram na 

aquisição de um segundo imóvel para lazer nas praias acima citadas. 
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Gráfico 16 – Motivos da escolha do lugar de veraneio 
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                  Fonte: Pesquisa de campo (2010) 

 

De acordo com os dados levantados e apresentados acima, a 

paisagem litorânea se constitui em um dos atributos mais importância para o 

consumidor/usuário de residência secundária, quando da escolha do local de 

veraneio, o que implica afirmar que o controle e fiscalização do território 

nisiaflorestense deveria constituir-se em motivo de preocupação para o 

poder público, considerando-se que a depredação desse elemento poderá 

influenciar na redução dos fluxos de turistas e veranistas, consequentemente 

diminuindo a arrecadação de tributos para o município. 

 

 

4.4 Formas de apropriação privada do espaço público 

 

Ao longo de todo litoral nísiaflorestense, constatou-se formas diversas 

de apropriação privada do espaço público, principalmente por residências 

secundárias, tornando dificultoso o livre acesso à praia e em alguns casos, 

impedindo a passagem de não-residentes desses domicílios. As formas de 

apropriação privada dos espaços públicos litorâneos observadas pela 

pesquisa são: decks; piquetes; muretas; construções de residências 

secundárias e barracas em áreas públicas; correntes e cercas; acessos 

estreitos e/ou a ausência dessas vias, distribuídos no litoral de Nísia Floresta 

conforme se pode perceber na Figura 25. 



 139

 
    Figura 25 – Tipos de apropriação privada do espaço público litorâneo  
     Fonte: Pesquisa de campo (2010). Ilustração: Rosana Silva de França. Org. Kelson O. Silva 
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Entre as formas de apropriação privada dos acessos públicos da praia, 

a pesquisa identificou a edificação de decks nos quais os proprietários de 

residências secundárias estendem “sua propriedade” construindo 

plataformas com jardins, mesas com bancos, energia elétrica, água e 

iluminação de usos restritos aos seus proprietários.  

Esses decks servem de mirantes dos proprietários desses domicílios de 

verão, sendo o local onde a família e seus amigos mais íntimos se reúnem 

nos finais de semanas, feriados e férias. Em alguns casos, observou-se a 

presença de cercas, muretas e portões com cadeados impedindo a entrada 

de “estranhos” a esses espaços públicos privatizados. 

Identificou-se a presença desses decks ao longo de todo o litoral 

nisiaflorense, onde de modo geral, constituem-se em barreiras físicas ao 

livre acesso ao mar, em flagrante desacato a legislação brasileira, como se 

pode observar na Figura 26, onde um deck localizado na praia de Búzios, foi 

costruído sobre a via de passagem dos pedestres. 

 

 
                  Figura 26 – Deck sobre área pública 
                   Imagem: Pesquisa de campo (20/02/10) 

 

Na Figura 27, observa-se a presença de outros decks na praia de 

Pirangi do Sul, onde as setas em vermelho indicam a presença de portões 

impedindo a passagem de estranhos não-detentores de residências 

secundárias. Nesse caso, os decks ocupam um extenso cordão de duna a 

beira mar, próximo a igreja católica da comunidade, onde muretas, canteiros 

e piquetes instalados para demarcarem as áreas privatizadas pelas 
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residências secundárias, inibem a presença de não-residentes desses 

domícilios. O decks em questão tem 4,20m de extensão, e embora, possa se 

imaginar que essa área seja um lugar visitado pela comunidade, em se 

tratando de um lugar agradável, permanece semivazio por todo o período da 

baixa estação. 

 

 
                  Figura 27 – Decks de uso restrito das residências secundárias 
                    Imagem: Pesquisa de campo (03/09/09)  

 

Em Tabatinga, Camurupim e Barreta, embora não se tenha observado 

a presença de correntes e cercas fechando a passagem de pedestres; 

residências secundárias e barracas construídas em àreas públicas, muros, 

acessos estreitos e mal conservados, bom como a ausência deles, decks e 

muretas são as formas de privatização do espaço público litorâneo, 

identificadas pela pesquisa nessas três praias. 

Na Figura 28, luxuosa residência secundária apropriou-se 

privadamente de trecho da praia de Búzios construíndo um jardim gramado 

e cercado, com coqueiros e uma cobertura de piaçava utilizada para o lazer 

restrito do seu proprietário e convidados. Os decks são territorialmente as 

áreas dos veranistas, de forma que os moradores locais não ultrapasam as 

barreiras físicas ou imaginárias, impostas pelos proprietários de residências 

secundárias. No litoral norte de São Paulo, segundo estudo de Luchiari 

(2002), as residências secundárias também foram responsáveis pela 

apropriação do espaço público litorâneo, expulsando os moradores locais 

das áreas de praia.  

4,20m de extensão 
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A ausência de segurança pública é uma das principais reclamações 

dos veranistas e moradores locais, todos insatisfeitos com a situação de 

descaso e abandono do poder público. Os moradores locais reclamam que o 

patrulhamento policial somente ocorre no período de veraneio, atendendo 

apenas as praias; por sua vez, os veranistas alegam que o policiamento é 

ineficiente e não atende as necessidades de toda costa de Nísia Floresta. 

 

 
         Figura 28 - Deck – extensão ilegal sobre o espaço público 
         Imagem: Pesquisa de campo (20/02/10) 
 

O jornal Tribuna do Norte, de 15 de novembro de 2009, expôs a 

situação precária em que se encontra a segurança pública nas praias 

potiguares mais visitadas por veranistas na alta estação, incluindo as praias 

de Búzios, Tabatinga e Barreta (TRIBUNA DO NORTE, 2009). Segundo a 

matéria, apenas uma viatura e três policiais fazem o patrulhamento de todo o 

trecho que vai da praia de Búzios até Barreta, existindo um único posto 

policial para todo esse trecho de costa.  

 Em razão da precariedade do serviço de segurança pública nessas 

praias, os proprietários de residências secundárias tomam como medida de 

prevenção, o confinamento em condomínios fechados, ou equipando a casa 

de praia com um aparato de equipamentos de segurança patrimonial. A 

Figura 29 ilustra bem os meios pelos quais alguns veranistas de Nísia 

Floresta procuram preservar seus domicílios de verão contra roubos e 

assaltos, em virtude da ausência de um patrulhamento efetivo e eficiente.  
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O proprietário dessa residência secundária se vale de circuito interno 

de TV e segurança particular para monitorar os transeuntes que utilizam a 

rua “privatizada” de acesso á praia, de forma que por ocasião do trabalho de 

campo desta pesquisa, o autor foi abordado e questionado a respeito do que 

estaria ali fazendo. Embora a iniciativa de “confinamento” tenha como 

justificativa a preservação do patrimônio particular e a integridade física dos 

veranistas, seja por meio de um aparato de segurança ou outro qualquer, a 

condição pública das ruas é inalienável e, portanto, não pode ser ferida. 

 

 
Figura 29 - Rua monitorada por circuito interno de TV e segurança particular 
Imagem: Pesquisa de campo (03/09/09) 

 

A pesquisa constatou que entre os moradores e consumidores/usuários 

de residências secundárias de Nísia Floresta, existe uma relação de conflito, 

marcada pela diferença social que os distingue uns dos outros. As áreas de 

uso frequente dos veranistas não são as mesmas dos moradores locais, que 

por sua vez, se queixam dos transtornos provocados pelos veranistas. Os 

motivos de insatisfação dos moradores não estão associados à apropriação 

privada dos espaços públicos de acesso à praia, de acordo com as 

entrevistas informais, as principais queixas, relacionadas com os veranistas, 

 

1.10cm 
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são: arruaças tarde da noite e madrugada; carros e quadricíclos particulares 

transitando livremente nas praias; e lixo deixado nas ruas e praias. 

Os moradores permanentes da praia de Pirangi do Sul, ocupam 

predominantemente as áreas próximas da desembocadura do rio Pirangi, 

dispondo apenas de uma única via oficial de acesso à praia. Via essa em 

condições de acessibilidade comprometidas em razão de ser estreita, mal 

conservada, sem sinalização visual com informações de interesse público, 

com iluminação pública precária, e suja, conforme se observa na Figura 30. 

As setas da ilustraçãoo indicam a direção do mar. No perído da alta estação, 

essa via de acesso torna-se congestionada em razão do grande fluxo de 

veranistas, turistas e moradores locais transitando em busca da praia. As 

condições de estacionamento para veículos é limitada e a rua não tem 

pavimentação em todo o trecho até a praia. 

 

 
                Figura 30 – Acesso público à praia de Pirangi do Sul 
                 Imagem: Pesquisa de campo (20/02/10) 

 

Outros meios de acesso à praia são feitos de forma “clandestina”, por 

dentro de propriedades particulares, e ou por dentro de áreas alagadas de 

mangue, onde os moradores traçaram “veredas” para encurtar o caminho 

até o mar. Essa dificuldade de acesso à praia não é enfrentada pelos 

proprietários desse trecho do litoral de Nísia Floresta, considerando-se que 

as residências secundárias estão predominantemente localizadas na 
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primeira linha de mar, de forma que acessam o imóvel pelas ruas de trás, 

dispondo do privilégio da vista do oceano atlântico. 

Os veranistas não consideram a dificuldade de acesso à praia ou a 

privatização do espaço público litorâneo como problema presente em Pirangi 

do Sul, conforme se observou por meio de conversas informais. Alguns 

apontaram que a limitação de acessos públicos à praia seria um fator 

positivo na medida em que mantinha as praias com número reduzido de 

banhistas. Essa opinião reforça a idéia da existência de conflito social entre 

os moradores permanentes e veranistas. 

Observa-se no Gráfico 17 que mais de 85% dos veranistas de Nísia 

Floresta não consideram que o morador permanente tem o acesso 

dificultado às áreas de praias, em razão de algum tipo de privatização do 

espaço público. Em relação à opinião dos veranistas quanto à possível 

dificuldade que os mesmos teriam de acesso à praia, devido à privatização 

do espaço público litorâneo, mais de 87% afirmaram que não tem 

dificuldades de acesso às áreas de praias. Os que se manifestaram 

positivamente a respeito dessa questão alegam que as principais 

dificuldades são: poucos acessos à praia; ruas mal conservadas e em 

condições de circulação comprometidas. 

 

Gráfico 17 – Opinião dos veranistas  
quanto a apropriação privada do espaço público 
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                      Fonte: Pesquisa de campo (2010) 
 

O processo de ocupação do litoral de Nísia Floresta se intensifica a 

partir da década de 1990, sem que o poder público regulasse as formas de 

ocupação e uso das praias pelo capital imobiliário. Na Figura 31 observa-se 
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a ocupação da praia de Tabatinga, onde as residências secundárias se 

concentram principalmente na primeira faixa de mar, espraiando-se em 

direção ao continente.  

Conforme se verificou na pesquisa, os loteadores não traçaram ruas 

planejadas, adequadamente abertas e com as medidas compatíveis aos 

padrões urbanos exigidos, visando com isso ampliar lucros em função da 

multiplicação da área disponível à venda. Embora, o Plano Estadual de 

Gerenciamento Costeiro do Rio Grande do Norte somente tenha sido 

promulgado na década de 1990, pela Lei Nº 6.950/96, o Plano Nacional de 

Gerenciamento Costeiro, instituído pela Lei 7.661/88, já definia parâmetros 

urbanísticos para as áreas costeiras, resguardando as praias como “bem 

público”. 

 

 
                  Figura 31 – Vista aérea da praia de Tabatinga (Séc. XXI) 
                    Imagem: Informe publicitário do Condomínio Águas de Tabatinga 
 

Em razão do que acima está exposto, os acessos à praia, de modo 

geral, apresenta-se com ruas estreitas, mal distribuídas forçando os 

transeuntes não-residentes de casas de praia, a se submeterem a 

deslocamentos longos e cansativos até encontrarem passagem aberta de 

acesso à praia, característica essa presente ao longo de toda costa de Nísia 

Floresta, principalmente nas praias de Pirangi do Sul e Búzios, onde a 

ocupação se deu de forma mais intensa e desordenada.  

Conforme a Figura 32 se percebe o estado físico de uma dessas vias, 

onde neste caso, a “rua” tem apenas 0,90cm de largura, estrangulada entre 
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duas residências secundárias, sem iluminação pública, piso desgastado e 

sem qualquer sinalização visual que possa indicar a existência de via pública 

de acesso à praia. De modo geral, esses logradouros públicos são pouco 

utilizados pelos moradores permanentes, em razão da conotação de 

propriedade privada atribuída pelos proprietários de residências secundárias. 

Mesma situação se aplica a determinados trecho do litoral nisiaflorestense, 

onde o uso das praias está subordinado a condição social dos seus 

frequentadores.  

 

 
                         Figura 32 – Acesso à praia de Pirangi do Sul 
                           Imagens: Pesquisa de campo (03/09/09) 
 

Na praia de Pirangi do Sul, no trecho próximo a Barraca do Edilson, 

onde atracam as lanchas e as pequenas embarcações dos pescadores, 

nota-se a presença de moradores locais e a circulação de alguns poucos 

veranistas apenas caminhando a beira mar. Nas praias de Búzios, 

Tabatinga, Camurupim e Barreta, as áreas de praias são 

predominantemente o reduto de lazer dos veranistas, ressaltando-se que a 

população permanente residente no litoral, em sua grande maioria, mora em 

Pirangi do Sul. 

0,90cm 

 
Destaque para as 
condições do piso 
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Outra forma de apropriação dos espaços públicos litorâneos é 

impedindo a passagem de não-residentes de casas de veraneio, fechando a 

rua com correntes, de acordo com o que se observa na Figura 33. Em outra 

situação, os proprietários de residências secundárias, impedem a passagem 

de estranhos fechando a rua com cerca de arame farpado. Consultando o 

motivo do fechamento do acesso acima citado, um dos caseiros das 

residências secundárias, respondeu que “não estava fechado não”, segundo 

ele, qualquer pessoa poderia entrar ou sair. Acrescentando que a corrente 

servia apenas para evitar tentativas de estacionarem carros naquela rua. 

 

 
                 Figura 33 – Acesso à praia fechado com corrente 
                 Imagem: Pesquisa de campo (20/02/10) 

 

Mesmo os veranistas proprietários ou locatários de residências 

secundárias localizadas em ruas distantes da linha de mar, manifestaram-se 

“indignados” com a falta de acessos públicos à praia, os obrigando a 

transitarem em passagens abertas pelos moradores, por dentro de 

propriedades privadas. Na praia de Pirangi do Sul, um terreno particular 

semimurado, serve de “rua” de acesso para veranistas e moradores que 

precisam chegar à praia. A propriedade retratada na Figura 34 trata-se de 

terreno de antiga residência secundária que se encontra em ruínas, os 

muros estão parcialmente demolidos, e o terreno tem duas frentes, uma com 

acesso para a avenida principal (aos fundos) e a outra para a praia.  
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         Figura 34 – Terreno particular usado como acesso à praia 
          Imagem: Pesquisa de campo (20/02/10) 
 
Sr. Edilson R. Silva, morador permanente e proprietário da Barraca do 

Edilson, reside a 31 anos na praia de Pirangi do Sul. Consultado a respeito 

dos problemas provocados pelos veranistas, respondeu que a lei não se 

aplica a todos. Segundo Sr. Edilson R. Silva, “Os donos de casas de praias 

pertubam os moradores com arruaças, bebedeira, dirigem seus veículos na 

beira mar, e nada é feito”. Afirmou também que quando chegou na 

comunidade, entrou em atrito com o dono de uma casa de praia pela posse 

de um terreno que o veranista alegava ser seu. Por sua vez, Sr. Edilson R. 

Silva, afirma que comprou legalmente o terreno e que por isso não 

desocupou o lote, onde atualmente mora e trabalha no seu comércio à beira 

da praia (Figura 35). 

 

 
          Figura 35 – Acesso à praia de Pirangi do Sul 
           Imagem: Pesquisa de campo (20/02/10) 

Barraca do Edilson 
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         Figura 36 – Convivência conflituosa entre distintos níveis socioespaciais           
          Imagem: Pesquisa de campo (20/02/10) 
 
Próximo a Barraca do Edilson, atracam as luxuosas lanchas dos 

veranistas ao lado da pequenas “catraias” dos pescadores de Pirangi do Sul, 

conforme se observa na Figura 36. O uso do território litorâneo de Nísia 

Floresta é delimitado pelo status social dos veranistas que ocupando uma 

condição distinta dos moradores, utilizam lanchas para o passeio no mar. 

Quando existe necessidade de aproximação entre os ricos e pobres – 

veranistas e moradores fixos - esse encontro somente ocorre em 

decorrência de se contratar algum tipo de serviço, como por exemplo, de 

faxina, cozinha, limpeza de piscina, entre outros. 

 

 
          Figura 37 – Piquetes sobre logradouro público  
           Imagem: Pesquisa de campo (03/09/09) 
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Uma das formas de inibir a presença de “estranhos” nas áreas públicas 

litorâneas, é por meio da instalação de piquetes em pontos estratégicos. 

Embora que os piquetes não impeçam a circulação e passagem dos 

transeuntes, constitui-se em delimitação territorial de uma área pública, em 

benefício de particulares, conforme se observa na Figura 37. Essa função 

está reservada ao poder público e na medida em que os proprietários de 

residências secundárias tomam essa iniciativa, torna evidente a fragilidade 

do Estado no controle do espaço público que lhe foi confiado.  

 

 
         Figura 38 – Residência secundária mar à dentro 
          Imagem: Pesquisa de campo (03/09/09) 
 

Na Figura 38, observa-se uma residência secundária na praia de 

Búzios que avançou mar adentro, impedindo a livre circulação dos 

transeuntes pela beira mar. Na maré alta, o nível das ondas de arrebentação 

bate no alicerce dessa casa e impossibilita a passagem por qualquer 

cidadão. Nessa mesma praia, outra residência secundária que avançou 

sobre os limites estabelecidos pela legislação, foi demolida pela força da 

maré alta, resultando em prejuízo financeiro e na degradação paisagística do 

lugar, conforme se observa na Figura 39. 
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                  Figura 39 – Tentativa frustrada de avançar sobre área pública 
                    Imagem: Pesquisa de campo (03/09/09) 
 

O descaso com os acessos à praia, por parte do pode público municipal 

não se restringe apenas a preservação do direito de livre acesso ao mar. Por 

falta de manutenção sistemática, “ruas” como a da Figura 40 estão 

completamente sujas, não possuem piso, calçadas e cobertas de mato por 

não ser feita a devida manutenção, regularmente.  

 

 
                              Figura 40 - Acesso à praia de Búzios 
                                 Imagem: Pesquisa de campo (03/09/09) 
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Segundo se constatou nas entrevistas realizadas com os veranistas, 

eles mesmos contratam particulares para fazerem a limpeza das ruas 

algumas semanas antes do período de férias. A coleta de lixo no litoral é 

deficiente e não ocorre com regularidade, constrangendo o veranista a se 

submeter a jogar seu lixo nos terrenos baldios ou levar o lixo até um coletor 

público mais próximo. Essa opinião também é compartilhada com os 

moradores permanentes, embora que nas praias de Pirangi do Sul, a coleta 

de lixo ocorra três vezes por semana, segundo os moradores entrevistados. 

Próximo ao posto de salvamento do Corpo de Bombeiro, outro abuso 

contra o espaço público litorâneo ocorre sem que o poder público tome as 

devidas providências. Um estabelecimento privado ocupa uma área de praia, 

conforme se observa na Figura 41. A referida barraca é frequentada por 

moradores, veranistas e turistas que passam a caminho das lagoas ou 

praias mais próximas. Ocupa uma área privilegiada sobre o rio Doce no 

encontro com a praia de Búzios. 

 

 
                   Figura 41 – Estabelecimento privado sobre área pública 
                     Imagem: Pesquisa de campo (03/09/09) 
  

Na praia de Búzios, ao lado do Condomínio Paraíso de Búzios, uma rua 

termina abruptamente em um muro de cerca de 2 metros de altura, sem que 

ninguém soubesse de quem se tratava a propriedade murada, e que desvia 

o percurso dos banhistas que desejam se deslocar até a praia, conforme se 

observa na Figura 42. Situações como essa são recorrentes: ruas que não 
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parecem ruas, ruas que não são ruas, de forma que se pode afirmar que se 

trata da esfera privada e pública que não mais se distinguem uma da outra. 

Analisando-se casos como o acima citados, levanta-se a seguinte questão: 

será mesmo uma propriedade privada ou se trata de áreas públicas 

privatizadas? 

Conforme se observou, os espaços públicos litorâneos de Nísia 

Floresta não estão recebendo o devido e necessário cuidado por parte do 

poder público, ente institucional responsável pelo ordenamento territorial da 

cidade. Ruas estreitas, tortuosas, obstruídas, sujas, cobertas por matagal, 

sem iluminação pública adequada, sem calçadas, pisos desgastados ou 

inexistentes e, sobretudo, privatizadas por residências secundárias, seja por 

meio de obstáculos físicos ou ações inibidoras que desmotivam a passagem 

de não-residentes dessas casas de praia. 

 

 
       Figura 42 – Acesso à praia obstruído 
       Imagem: Pesquisa de campo (03/09/09) 
 

No próximo subcapítulo será apresentado a análise da atuação do 

poder público no controle e fiscalização do espaço público litorâneo, 

tomando-se como referencial alguns dos instrumentos jurídicos pertinentes a 

questão-problema da pesquisa: espaço público.  Por meio dessa análise foi 

possível reconhecer em que medida o poder público tem se colocado diante 

da ocupação do litoral nisiaflorestense. 
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4.5 A atuação do poder público 

 

A produção de residências secundárias é responsável em grande parte, 

pela forma de ocupação irregular do litoral nisiaflorestense onde se observou 

formas diversas de privatização do espaço público, principalmente na 

primeira faixa de praia. O Plano Diretor de Nísia Floresta (2007, p. 6), 

embora tenha como proposta “alcançar uma cidade mais justa e democrática, 

na qual a sua função social é plenamente garantida por meio da promoção do 

acesso de todos aos bens e serviços públicos”, observa-se que esse 

fundamento não está sendo respeitado enquanto instrumento regulador à 

expansão urbana local.  

Considerando-se os interesses envolvidos na produção de residências 

secundárias e os benefícios tributários para o gestor municipal, o Plano 

Diretor, em seu art. 38, estabeleceu uma área especial destinada a fins de 

residências secundárias, com o propósito de “estímulo de novas 

centralidades e à dinamização da economia do município”. Esse fato 

expressa a relação entre o poder público e o setor imobiliário beneficiado, na 

medida em que determinadas áreas do município estão legalmente 

passíveis de ocupação por esse tipo de domicílio de uso sazonal.  

A responsável pela Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, consultada 

a respeito se o município tinha interesse na produção de residências 

secundárias, respondeu que “sim”, considerando que os investimentos no 

mercado imobiliário local representavam aumento na arrecadação de 

tributos. Essa mesma opinião é compartilhada pela Secretaria de Tributação, 

que por meio de entrevista a responsável pela fiscalização da referida 

secretaria, também respondeu que “sim”, acrescentando que no período de 

pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano-IPTU, “um grande 

contingente de veranistas, inclusive estrangeiros, comparece para efetuar o 

pagamento do referido imposto”. 

Embora, a residência secundária se constitua em importante fonte de 

tributos para Nísia Floresta, o poder público precisa considerar algumas 

normativas reguladoras, evitando formas indevidas de apropriação privada 

do espaço público, o que implica no comprometimento da cidadania dos 

seus munícipes. Quanto a essas normas reguladoras, o art. 96, do Plano 
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Diretor de Nísia Floresta, determina que é de competência do poder público 

municipal, em conjunto com o órgão gestor do patrimônio da união e o órgão 

estadual do meio ambiente, que deverá assegurar - no âmbito do 

planejamento urbano - o acesso às praias e ao mar, com exceção das áreas 

de segurança nacional ou áreas protegidas por legislação específica. No 

inciso I, desse mesmo artigo se estabelece que “nas áreas a serem 

loteadas, o projeto do loteamento identificará os locais de acesso”, ou seja, 

as vias públicas que permitam o deslocamento dos transeuntes e veículos.  

Com o intuito de evitar a ausência de acessos à praia e ao mar, o 

Plano Diretor de Nísia Floresta, no inciso II, do art. 96, consta que “deverão 

ser mantidos acessos às lagoas e praias, a cada 250m”. No entanto, esse 

ponto não tem sido considerado, na medida em que na orla de Nísia 

Floresta, uma longa linha perpendicular ao mar, tem se constituído em 

barreira de residências secundárias, com poucos acessos e sob condições 

precárias de manutenção.  

 Ainda que, a ocupação do litoral oriental potiguar tenha começado 

antes da criação de uma legislação específica, permitindo assim a 

construção desses domicílios ao longo da costa norte-rio-grandense, 

particularmente no caso de Nísia Floresta, o Plano Diretor de 2007, no seu 

inciso III, do art. 96, dispõe que nas áreas já ocupadas à beira mar, sem 

acesso à praia, “o poder público municipal, em conjunto com o órgão gestor 

do patrimônio da união e o órgão estadual do meio ambiente21, definirão as 

áreas de servidão de passagem”, ficando sob a responsabilidade desses 

órgãos a implantação desses acessos. No art. 96, também ficou estabelecido o 

prazo de um ano, a partir da vigência do Plano Diretor (2007), para que sejam 

cumpridas as normas de abertura dessas vias de acesso à praia e ao mar. 

Porém, a única medida tomada, diz respeito a demolições de algumas 

construções irregulares sobre áreas públicas executadas pela GRPU/RN.  

O art. 168 considera como infrações graves a ocupação indevida de 

áreas públicas, seja por residências secundárias, quiosque, bancas, trailer, 

ou qualquer outro equipamento instalado ou construído, aplicando a multa 

de 1.001 a 5.000 Unidade de Referência Fiscal-UFIRs, conforme 

estabelecido no art. 170. 

                                                 
21 Prefeitura Municipal de Nísia Floresta, GRPU/RN e IDEMA/RN. 
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No entanto, por falta da aplicação da legislação existente e da 

fiscalização do litoral de Nísia Floresta, as praias continuam sendo ocupadas 

indevidamente, onde os órgãos competentes e responsáveis pelo espaço 

público litorâneo, não estão atuando de forma eficiente. De acordo com 

Sousa (2005), os órgãos públicos responsáveis por conceder a licença 

ambiental para a construção de empreendimentos no litoral de Nísia 

Floresta, diante do assédio do capital imobiliário, foram “maleáveis” com as 

exigências legais, comportando-se de forma duvidosa “em nome do 

progresso e do desenvolvimento sustentável”.  

Sousa (2005) afirma que, a legislação é bem formulada, mas os 

impactos ambientais, de modo geral, são o ônus da falta de controle e do 

licenciamento ambiental que permitem loteamentos sem áreas para 

equipamentos comunitários, desmonte de dunas, nascentes de rios 

depredadas, e ocupação de locais de uso público.  

Os instrumentos legais, considerados como avanços no campo do 

licenciamento ambiental, apontados por Sousa (2005), são: Plano de 

Desenvolvimento Sustentável do RN (1997); Plano Estadual de 

Gerenciamento Costeiro (1996); Plano Diretor (Natal, Parnamirim, Ceará 

Mirim, Nísia Floresta, Tibau do Sul e Extremoz); Plano Nacional de 

Gerenciamento Costeiro (1998); Parcelamento do Solo Urbano (1979); e 

a Lei de Crimes Ambientais (1988).  

O primeiro Plano Diretor de Nísia Floresta foi elaborado por ocasião do 

PRODETUR/RN, em sua primeira fase, entrando em vigor no ano de 2000, e 

submetido a uma revisão com a participação de vários seguimentos sociais, 

em 2007. O Plano Diretor de Nísia Floresta tem sido um dos instrumentos 

jurídicos utilizados no processo de ordenamento do Município, 

complementado pelo Código de Meio Ambiente, e o Código de Obras e 

Posturas.  

A omissão e a negligência do poder público municipal, apresenta-se 

recorrente em todo o litoral pesquisado, motivo pelo qual tanto moradores 

permanentes como consumidores/usuários de residências secundárias, 

dizerem-se “abandonados” pela Prefeitura. Quando questionados sobre a 

atuação do poder publico no controle do uso e ocupação dos espaços 

públicos de acesso às praias de Pirangi do Sul e Búzios, 96% dos veranistas 
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afirmaram que não há qualquer forma de atuação por parte da Prefeitura em 

defesa dessas áreas. Em relação aos veranistas de Tabatinga, Camurupim e 

Barreta, 97% também consideram a Prefeitura negligente no que diz respeito 

ao controle do uso e ocupação dos espaços públicos, conforme se observa 

no Gráfico 18.  

O processo de liberação dos empreendimentos de residências 

secundárias em Nísia Floresta, segundo se observou por meio das 

entrevistas a GRPU/RN, IDEMA/RN, e Prefeitura, é marcado por conflitos 

entre esses diferentes órgãos. O Cartório do município, por sua vez, registra 

documentos referentes aos terrenos litorâneos, sem consultar previamente a 

autorização da GRPU/RN, a quem é de competência definir as áreas de 

praia passíveis de ocupação. Fato esse questionado na entrevista à chefe 

de Fiscalização da GRPU/RN, que respondeu expressando a dificuldade de 

entrosamento entre os diferentes órgãos responsáveis pelo espaço público 

litorâneo, na fiscalização e controle do uso das praias potiguares. 

 

Gráfico 18 - Atuação do poder público no  
controle do uso e ocupação do espaço público litorâneo  
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                     Fonte: Pesquisa de campo (2010) 
 

Algumas iniciativas tem sido tomadas para coibir os abusos contra o 

espaço público litorâneo. No jornal Tribuna do Norte, em matéria com o 

título: “Construções irregulares estão na mira da União”, do dia 31 de janeiro 

do presente ano (TRIBUNA DO NORTE, 2010), a GRPU/RN, informou que 

existe cerca de 435 processos ativos sobre ocupações irregulares nos 

terrenos costeiros pertencentes à União. Entre estas construções, 143 estão 
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destinadas a futuras demolições que serão executadas por esse orgão 

federal. Conforme a matéria, são residências secundárias e permanentes, 

empreendimentos turísticos de pequeno e médio porte, que passaram dos 

limites e invadiram o espaço público litorâneo.  

A chefe de fiscalização da GRPU/SPU/RN, por ocasião de entrevista 

para a presente pesquisa, afirmou que entre as irregularidades encontradas 

ao longo do litoral norte-rio-grandense, destacam-se construções irregulares 

em áreas de domínio público e sobre falésias, infrações essas, tanto 

cometidas por veranistas e empresários, como também, por moradores das 

localidades litorâneas.  

Nas praias de Nísia Floresta, a GRPU/RN, em entrevista ao referido 

orgão, o número de ocorrência é bastante significativo, embora não se limite 

a esse município. Em todo o litoral potiguar, em 2009, conforme dados 

fornecidos pela GRPU/RN, ocorreram 215 notificações de ocupações 

irregulares em áreas de uso comum do povo – não passível de ocupação. 

Especificamente em Nísia Floresta, entre os anos de 2005 e 2009, foram 

registradas 137 noticificações, sendo que 21 em 2005; 50 em 2006; 15 em 

2007; 28 em 2008; e, 23 em 2009.  

Conforme se observa no Quadro 1, mesmo nos anos de 2008 e 2009, 

quando já estava em vigor o Plano Diretor de Nísia Floresta (2007), a 

quantidade de ocorrências de infrações por apropriações indevidas do 

espaço público litorâneo, foi maior que no ano de 2007 e 2005. Sendo que 

no ano de 2006, o registro de irregularidades ao patrimônio público litorâneo 

foi o maior, com 50 ocorrências cadastradas pela GRPU/RN.  

Quadro 1 – Ocorrências de infrações  
contra o Patrimônio da União no litoral potiguar 

Litoral do Rio Grande do Norte 
Quantidade de ocorrências Ano 

215 2009 
Litoral de Nísia Floresta 

Quantidade de ocorrências Ano 
21 2005 
50 2006 
15 2007 
28 2008 
23 2009 

Total 137 
                  Dados: GRPU/SPU/RN (2010).  
                  Entrevista concedida pela GRPU/RN (29/10/09) 
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A chefe de fiscalização da GRPU/RN, em entrevista concedida para 

presente pesquisa, informou que em 2009, foram liberados 3 milhões de 

reais para custear demolições de obras irregulares no litoral potiguar, 

apontado o restrito número de apenas 3 fiscais como um fator limitante ao 

trabalho de fiscalização de toda a costa norte-rio-grandense. 

O jornal Tribuna do Norte, do dia 31 de janeiro de 2010, divulgou a 

demolição de um muro de propriedade do norueguês Allan Fredy, que 

invadia em mais de 10 metros a área de praia considerada pública, 

impedindo a passagem dos transeuntes em Camurupim (TRIBUNA DO 

NORTE, 2010). A GRPU/RN, se baseou no art. 6º, do Decreto-Lei nº 

2.398/87, com nova redação dada pelo art. 33 da Lei 9.636/98, onde a 

realização de aterro, construção ou obra, instalação de equipamento na 

praia, segundo o inciso I, será removido ou demolido a benfeitoria, sem 

aviso prévio.  

No entanto, ações do Estado em defesa do espaço público litorâneo, 

são isoladas e por não ocorrerem sistematicamente, os abusos 

permanencem e avançam por toda a costa potiguar, comprometendo a 

cidadania dos que não são proprietários de residências secundárias. 

Esse descaso e omissão do poder público, com as áreas e acessos 

públicos litorâneos, tem sido motivo de insatisfação dos contribuintes 

nisiaflorestenses, principalmente dos veranistas. Questionados a respeito 

das condições gerais dos acessos à praia22, os proprietários de residências 

secundárias de Nísia Floresta afirmaram que o piso, as calçadas para 

pedestres, a largura das vias de acesso e circulação, a sinalização visual23, 

bem como os serviços de iluminação, limpeza e segurança pública não 

atendem as exigências da população em geral, de forma que mais de 40% 

das respostas dadas, classificaram em “ruim”, os serviços e as condições 

físicas dos referidos espaços públicos, conforme se pode observar no 

Gráfico 19. Os veranistas de Tabatinga, Camurupim e Barreta, colocaram-se 

mais insatisfeitos com o poder público, de modo que os itens “segurança 

                                                 
22 Com relação aos acessos à praia, consideraram-se as condições gerais dos seguintes itens: pisos; 
calçadas para pedestres; iluminação, limpeza e segurança pública; largura e placas de sinalização 
dessas vias públicas. No questionário aplicado, os consultados podiam classificar os itens acima 
citados em “ótimo”, “bom”, “regular”, e, “ruim”. 
23 Placas com informações turísticas e/ou de utilidade pública e nome dos logradouros públicos. 
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pública”, “largura dos acessos” e “sinalização visual”, receberam 100% de 

“ruim”, de acordo com o que se pode analisar a partir do Gráfico 19. 

Portanto, conforme se constatou por meio da presente pesquisa, a 

ocupação desordenada do litoral de Nísia Floresta ocorreu em razão da não 

aplicação da legislação, por motivo da negligência e omissão do poder 

público. Essa forma de urbanização do litoral nisiaflorestense, condicionada 

à presença de residências secundárias, apresentou-se privatizando 

indevidamente as áreas e acessos públicos litorâneos. 

A metropolização dos municípios litorâneos da RMN - Nísia Floresta, 

Parnamirim, Natal, Extremoz, e Ceará-Mirim – teve na residência secundária 

um forte indutor, em razão dos fluxos de veranistas 

diretamente/indiretamente associados à capital norte-rio-grandense. E, 

conforme se verificou ao longo desta pesquisa, a residência secundária 

caracterizou-se como sendo o elemento mais marcante do processo de 

urbanização e metropolização da faixa litorânea de Nísia Floresta, 

responsável pela apropriação privada de suas praias. 

 
Gráfico 19 – Avaliação dos acessos públicos litorâneos 
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Fonte: Pesquisa de campo (2010) 

 

Diante do comprometimento do exercício pleno do direito de livre 

acesso às praias e ao mar, assegurado pelo art. 10, da Lei 7.661/88, coloca-

se a necessidade urgente de uma gestão do território municipal, pautada na 

concepção de que é de competência e responsabilidade do poder público 
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resguardar o direito do cidadão pelo uso dos espaços públicos litorâneos, 

seja ele usuário ou não de residências secundárias.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A residência secundária, presente no litoral natalense desde o final do 

século XIX, inicialmente ocupando os arrabaldes da cidade, com o advento 

da concepção do mar como local de lazer e restabelecimento da saúde, 

passaram a ocupar a costa potiguar, mais precisamente as praias de Areia 

Preta, Praia do Meio e Redinha. Porém, somente assumiu importância social 

nas ultimas décadas do século XX, quando as praias de Nísia Floresta e 

Parnamirim passam a se constituir em um novo reduto de veraneio para 

parte da sociedade natalense.  

Como se viu ao longo da pesquisa, no início do século XXI, a entrada 

de investimentos estrangeiros e/ou associados a brasileiros, aplicados no 

setor imobiliário e turístico na produção de residências secundárias, foi 

responsável pela intensificação da ocupação do litoral de Nísia Floresta; 

período esse quando também é introduzido no litoral, o “condomínio 

fechado” como modalidade habitacional predominantemente destinada para 

público estrangeiro. 

As diferentes formas de privatização dos espaços públicos litorâneos, 

identificadas nas praias de Pirangi do Sul, Búzios, Tabatinga, Camurupim, e 

Barreta - decks; piquetes; muretas; construções irregulares de residências 

secundárias e barracas em áreas não-passíveis de ocupação; correntes e 

cercas; acessos estreitos e/ou a ausência dessas vias – ocorrem sem que o 

poder público promova ações inibidoras e restritivas, capazes de resguardar 

o direito de qualquer cidadão de livremente transitar pela beira mar, seja 

consumidor/usuário de residências secundárias ou não. 

Em razão da ineficiência da atuação do poder público municipal, a 

presente pesquisa identificou que, determinadas vias de acesso às praias de 

Nísia Floresta, encontram-se em condições de conservação comprometidas, 

sem iluminação pública, sem calçadas para pedestres, sem calçamento e 

em alguns casos, transformadas em canteiros de lixo e vala de esgoto a céu 

aberto. 

Em relação a ocupação do litoral, por omissão e acolhendo critérios 

escusos e particularistas, os órgãos públicos não atendem a premissa social 

do Plano Diretor de Nísia Floresta, onde se estabelecem os padrões 
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normativos à expansão urbana, regulando territorialmente o uso e ocupação 

da cidade. Portanto, a apropriação do espaço público litorâneo em Nísia 

Floresta, ocorre em razão da não aplicação das normativas jurídicas 

existentes, considerando-se que o Plano Diretor do Município, dispõe de 

base legal a essa problemática. 

Embora existindo um aparato jurídico e administrativo, como o próprio 

PNGC, a GRPU/RN, IDEMA/RN, o Plano Diretor de Nísia Floresta, o Projeto 

Orla, e a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, não há uma gestão dos 

bens públicos eficiente para evitar a apropriação indevida das áreas e 

acessos litorâneos, colocando em evidência interesses escusos por parte de 

diferentes seguimentos sociais, em parcerias ilegais entre o poder público e 

o capital privado. Informações de domínio público, úteis para a análise 

geográfica da dinâmica imobiliária de Nísia Floresta, de interesse para a 

presente pesquisa, foram negadas pelo Cartório do Município, infringindo o 

inciso XIV do art. 5º, da Constituição Federal onde “é assegurado a todos o 

acesso à informação”, o que levanta a seguinte questão: porque e a quem 

interessa negar informações quanto ao loteamento do solo urbano de Nísia 

Floresta?  

Em razão do que acima encontra-se exposto, investidores 

internacionais associados ao setor imobiliário e turístico, encontram 

facilidades para a implantação e execução de projetos lucrativos, 

construindo empreendimentos de residências secundárias, alguns deles 

destinados “exclusivamente” ao mercado externo. Não se constituindo, 

porém, benefício tão somente aos setores imobiliários e turísticos, de forma 

que veranistas locais, também incorrem na infração de se apropriarem dos 

espaços públicos litorâneos, sem que o poder público tome parte no 

cumprimento de seu dever enquanto estância de poder e regulação. 

Ao longo da costa nisiaflorestense, residências secundárias 

individualizadas e agrupadas em empreendimentos fechados, ocupam o solo 

litorâneo, explicitamente colocando em evidência a fragilidade do poder 

público em exercer seu papel institucional de regulador dos espaços 

públicos. Considerando-se a forte tendência da atividade turística em se 

apropriar privativamente dos lugares eleitos como destino receptor, essa 

ingerência do Estado, se constitui motivo maior de preocupação, na medida 



 165

em que a Prefeitura de Nísia Floresta reconhece no turismo e no veraneio, 

“importantes atividades para os cofres públicos”. 

Em relação o direito de uso e livre acesso à praia, os moradores 

permanentes de Nísia Floresta, não encontram apoio institucional 

suficientemente capaz de resguardar o pleno exercício desse direito 

elementar, constitucionalmente garantido. Órgãos como, por exemplo, a 

GRPU/RN, responsável pelo patrimônio da União, dispõe apenas de três 

fiscais para patrulhar toda a costa potiguar, com mais de 400 km de 

extensão. O Projeto Orla, por meio do Comitê Gestor, constituído por 

diferentes seguimentos sociais – poder público municipal, estadual, federal e 

sociedade civil - não atua de forma eficiente, servindo apenas para atender 

exigências legais, sem, portanto, efetivamente agir para se fazer valer a lei. 

A degradação socioambiental e paisagística do litoral nisiaflorestense, 

entre outros aspectos negativos, também são consequência da ausência do 

poder público no gerenciamento do uso e ocupação da orla, implicando em 

perdas econômicas e sociais. Portanto, a ocupação de áreas de dunas, 

desmatamento de trechos de mata nativa, depredação dos mangues, e 

lagoas são algumas das implicações da ocupação irregular e abusiva do 

solo urbano, tanto com a finalidade de se construírem residências 

secundárias como também de uso permanentes. 

O uso especializado do litoral de Nísia Floresta, por residências 

secundárias, refuncionalizou e condicionou esse trecho do litoral potiguar, 

submetendo o entorno desses núcleos a atividade turística, seja no que diga 

respeito a mão de obra local ou ao uso das praias destinadas como lugar 

“exclusivo” de turistas e veranistas.  

Os serviços contratados pelos veranistas se caracterizam pela baixa 

especialização e nível escolar – faxina, eletricista/encanador, pedreiro, 

cozinha, babá, jardineiro, e caseiro – sujeitos ao período de veraneio, ou 

seja, considerando-se que a estadia de férias ocorre apenas entre os meses 

de dezembro a fevereiro, durante os demais 75% do ano, essas 

comunidades permanecem limitadas a atividades de subsistência e/ou se 

submetem a formas de ocupação diretamente dependentes de Natal.  

Pelo fato que o turismo e o veraneio são atividades sociais 

caracterizadas por sua sazonalidade, consequentemente, os vínculos com o 
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lugar receptor e os benefícios econômicos estão limitados ao curto período 

de tempo destinado as férias anuais, finais de semana e alguns poucos 

feriados nacionais. Conforme se observou por meio da pesquisa, os 

veranistas pouco contribuem com a economia local, principalmente em 

relação ao comércio varejista constituído basicamente por pequenos 

comerciantes, localizados próximos aos núcleos de residências secundárias.  

A curta distância entre Natal e Nísia Floresta, bem como a centralidade 

política, econômica e a infraestrutura urbana presente na capital potiguar, 

são fatores que implicam no fato que os veranistas preferem realizarem suas 

compras no comércio natalense. 

No que diz respeito aos conflitos entre veranistas e moradores 

permanentes pelo uso da praia, a apropriação privada dos espaços públicos 

litorâneos por residências secundárias, embora que de forma implícita, se 

constitui em fator inerente a distância social e física entre esses dois 

agentes.  

De forma que a precariedade infra-estrutural dos órgãos públicos 

responsáveis por garantir o direito à praia, a baixa escolaridade dos 

moradores permanentes e o alto status social dos veranistas, são limitantes 

à atuação política da população fixa do litoral de Nísia Floresta que, de modo 

geral sequer reconheciam a existência da apropriação privada da praia, 

como sendo um problema para a comunidade. 

Com base no fato que a atividade turística e a residência secundária se 

constituem em indutores de urbanização e metropolização das áreas 

apropriadas, pode-se afirmar que o processo de urbanização e a 

metropolização dos municípios litorâneos da Região Metropolitana de Natal, 

beneficiados pelo PRODETUR/RN – Ceará-Mirim, Extremoz, Natal, 

Parnamirim e Nísia Floresta - se deu impulsionado pelo turismo, a partir da 

década de 1990 e intensificando nos anos 2000, onde a residência 

secundária se constitui em um dos fatores desse processo. 

A partir das análises da presente pesquisa e com base na legislação 

pertinente, pode-se afirmar que a apropriação privada das áreas e acessos à 

praia, ao longo de todo litoral de Nísia Floresta, ocorreu por negligência e 

com a conivência do poder público, na inobservância da legislação. A falta 

de articulação entre as diferentes esferas municipal, estadual e federal, 
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implica em ações ineficientes, pontuais, e inoperantes de forma a favorecer 

a apropriação privada dessas áreas destinadas ao livre acesso e uso do 

cidadão.  

Portanto, diante do quadro em que se encontra o espaço público 

litorâneo de Nísia Floresta e o baixo grau de preocupação do poder público, 

cabe repetir a indagação de Milton Santos (1993. p 48), quanto a 

precariedade da cidadania no Brasil: “A quem pode um candidato a 

cidadão recorrer para pedir que se faça valer seu direito ao entorno, 

propondo um novo corpo de leis, decretos e regulamentos, ou velando 

pelo cumprimento da legislação já existente, mas desobedecida?”. 
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ANEXO I – Tabelas: Pirangi do Sul/Búzios  
 
Tabela 1 - Nacionalidade 

Nacionalidade Nº de pessoas % 
Brasileiros 62 82,67 
Noruegueses 08 10,67 
Portugueses 05 06,67 
Σ 75 100,00 
Fonte: Pesquisa de campo (2010) 
 
Tabela 1.1 - Naturalidade 

Cidade Nº de pessoas % 
Caicó/RN 05 08,06 
Currais Novos/RN 01 01,61 
Goianinha/RN 01 01,61 
Mossoró/RN 05 08,06 
Natal/RN 34 54,84 
Parnamirim/RN 01 01,61 
Patu/RN 01 01,61 
São João do Sabugi/RN 01 01,61 
São José do Seridó/RN 02 03,23 
Porto Alegre/RS 01 01,61 
João Pessoa/PB 01 01,61 
Joinville/SC 01 01,61 
São Paulo/SP 03 04,84 
Brasília/DF 04 06,45 
Rio de Janeiro/RJ 01 01,61 
Lisboa/PO 05 06,66 
Oslo/NO 08 10,66 
Σ 75 100,00 
Fonte: Pesquisa de campo (2010) 
 
Tabela 2 - Cidade da residência permanente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fonte: Pesquisa de campo (2010) 
 
 

Cidade Nº de pessoas % 
Parnamirim/RN 04 05,33 
Natal/RN 45 60,00 
Caicó/RN 02 02,67 
Recife/PE 03 04,00 
Rio de Janeiro/RJ 01 01,33 
Brasília/DF 05 06,67 
Joinville/SC 01 01,33 
Outros países 13 17,33 
Não respondeu 01 01,33 
Σ 75 100,00 
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Tabela 3 – Escolaridade 
Escolaridade Nº de pessoas % 
Sem alfabetização 00 00,00 
Fundamental incompleto 00 00,00 
Fundamental completo 00 00,00 
Médio incompleto 01 01,33 
Médio completo 05 06,67 
Superior incompleto 09 12,00 
Superior completo 60 80,00 
Σ 75 100,00 
Fonte: Pesquisa de campo (2010) 
 
Tabela 4 – Ocupação/Profissão 
Profissões Nº de pessoas % 
Advogado 04 05,33 
Empresário 18 24,00 
Funcionário Público 19 25,33 
Militar 07 09,33 
Professor 15 20,00 
Outras profissões 12 16,00 
Σ 75 100,00 
Fonte: Pesquisa de campo (2010) 
 
Tabela 5 – Faixa etária 
Faixa Etária Nº de pessoas % 
21 a 31 01 01,33 
31 a 41 07 09,33 
41 a 51 24 32,00 
51 ou mais 43 57,33 
Σ 75 100,00 
Fonte: Pesquisa de campo (2010) 
 
Tabela 6 – Veraneia sempre na mesma praia 
Veraneia mesma praia Nº de pessoas % 
Sim 67 89,33 
Não 08 10,67 
Σ 75 100,00 
Fonte: Pesquisa de campo (2010) 
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Tabela 6.1 – Outro lugar que costuma veranear 
Lugar Nº de pessoas % 
Barreta/RN 01 12,50 
Florida-EUA 01 12,50 
Muriú/RN 01 12,50 
Niterói/RJ 01 12,50 
Pirangi do Norte/RN 01 12,50 
Tibau do Sul/RN 01 12,50 
Não Respondeu 02 25,00 
Σ 08 100,00 
Fonte: Pesquisa de campo (2010) 
 
Tabela 7 – Proprietário ou locatário  
Próprio ou locatário Nº de pessoas % 
Proprietário 49 65,33 
Locatário 26 34,67 
Σ 75 100,00 
Fonte: Pesquisa de campo (2010) 
 
Tabela 8 – Tipo de residência 
Tipo de residência Nº de pessoas % 
Isolada 52 69,33 
Empreendimento fechado 23 30,67 
Σ 32 100,00 
Fonte: Pesquisa de campo (2010) 
 
Tabela 9 – Aquisição do imóvel 
Aquisição do imóvel Nº de pessoas % 
Escritório imobiliário 23 30,67 
Corretor autônomo 03 04,00 
Consulta pessoal 34 45,33 
Indicação amigo/parente 05 06,67 
Herança 01 01,33 
Não respondeu 09 12,00 
Σ 75 100,00 
Fonte: Pesquisa de campo (2010) 
 
Tabela 10 – Outra residência  
Outra residência secundária Nº de pessoas % 
Sim 02 02,67 
Não 73 97,33 
Σ 75 100,00 
Fonte: Pesquisa de campo (2010) 
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Tabela 11 – Motivos da aquisição do imóvel 
Motivo Sim % Não % ∑ 
Baixo preço 34 45,33 41 54,67 75 
Belezas paisagísticas 66 88,00 09 12,00 75 
Condições Climáticas 50 66,67 25 33,33 75 
Baixa Violência 38 50,67 37 49,33 75 
Fatores familiares 01 01,33 74 98,67 75 
Patrimônio Cultural 00 00,00 75 100,00 75 
Fonte: Pesquisa de campo (2010) 
 
Tabela 12 – Tempo que veraneia no município 
Tempo que veraneia (anos) Nº de pessoas % 
Menos de 1 06 08,00 
1 a 3 14 18,67 
3 a 5 15 20,00 
5 a 10 15 20,00 
10 ou mais 25 33,33 
Σ 75 100,00 
Fonte: Pesquisa de campo (2010) 
 
Tabela 12.1 – Veraneia na mesma praia  
Mesma praia Nº de pessoas % 
Sim 67 89,33 
Não 08 10,67 
Σ 75 100,00 
Fonte: Pesquisa de campo (2010) 
 
Tabela 13 – Tempo de uso da residência secundária 
Utiliza a residência (dias) Nº de pessoas % 
Menos de 30 61 81,33 
30 a 60 12 16,00 
60 a 90 01 01,33 
90 a 120 00 00,00 
Mais de 120 01 01,33 
Σ 75 100,00 
Fonte: Pesquisa de campo (2010) 
 
Tabela 14 – Condições da casa na ausência da família 

Na ausência da família Sim % Não % ∑ 
Aluga 11 22,45 38 77,55 49 
Empresta a amigos/ parentes 10 20,41 39 79,59 49 
Mantém fechada com caseiro 2 4,08 47 95,92 49 
Mantém fechada com imobiliária 8 16,33 41 83,67 49 
Mantém fechada 5 10,20 44 89,80 49 
Fonte: Pesquisa de campo (2010) 
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Tabela 15 – Compra de itens básicos 
Onde compra Sim % Não % ∑ 
Próximo, na comunidade local 07 09,33 68 90,67 75 
Longe, na comunidade local 00 00,00 75 100,00 75 
Natal 75 100,00 00 00,00 75 

Fonte: Pesquisa de campo (2010) 
 
Tabela 16 – Mão de obra local  
Emprega mão de obra Nº de pessoas % 
Sim 33 44,00 
Não 42 56,00 
Σ 75 100,00 

Fonte: Pesquisa de campo (2010) 
 
Tabela 16.1 – Mão de obra local  
Quantas pessoas empregam Nº de pessoas % 
Um 18 54,55 
Dois 08 24,24 
Mais de dois 07 21,21 
Σ 33 100,00 

Fonte: Pesquisa de campo (2010) 
 
Tabela 17 – Meios de transporte 
Meio de transporte Nº de pessoas % 
Próprio ou locado 71 94,67 
Próprio ou 
locado/Transporte coletivo 4 5,33 
Transporte coletivo 00 00,00 
Σ 75 100,00 

Fonte: Pesquisa de campo (2010) 
 
Tabela 18 – Dificuldades de acesso à praia 
Dificuldades de acesso Nº de pessoas % 
Sim 6 8,00% 
Não 69 92,00% 

Σ 75 100,00 
Fonte: Pesquisa de campo (2010) 

 
Tabela 19 – Atuação do poder público 
Existe atuação Nº de pessoas % 
Sim 3 4,00% 
Não 72 96,00% 

Σ 75 100,00 
Fonte: Pesquisa de campo (2010) 
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Tabela 20 – Acesso da população local às praias 
Existe acesso difícil  Nº de pessoas % 
Sim 11 14,67% 
Não 64 85,33% 

Σ 75 100,00 
Fonte: Pesquisa de campo (2010) 

 
Tabela 21 – Conhecimento do art. 10, Lei 7661/88 
Conhece o art.10, lei 7661/88  Nº de pessoas % 
Sim 09 12,00 
Não 66 88,00 
Σ 75 100,00 

Fonte: Pesquisa de campo (2010) 
 
Tabela 22 – Acesso da população local às praias 
Avaliação  Ótimo % Bom % Regular % Ruim % ∑ 
 
Piso do leito 2 2,67 3 4,00 35 46,67 35 46,67 75 
Calçadas 
laterais 0 0,00 3 4,00 24 32,00 40 53,33 75 
 
Iluminação 0 0,00 9 12,00 18 24,00 43 57,33 75 
Limpeza 1 1,33 5 6,67 10 13,33 59 78,67 75 
 
Segurança 0 0,00 3 4,00 9 12,00 63 84,00 75 
Largura da 
vias 1 1,33 2 2,67 20 26,67 52 69,33 75 
Sinalização 
das vias 0 0,00 20 26,67 9 12,00 46 61,33 75 
Fonte: Pesquisa de campo (2010) 
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ANEXO II – Tabelas: Tabatinga/Camurupim/Barreta 
 
Tabela 1 - Nacionalidade 
Nacionalidade Nº de pessoas % 

Brasileiros 30 93,75 
Portugueses 02 06,25 
Σ 32 100,00 
Fonte: Pesquisa de campo (2010) 
 
Tabela 1.1 - Naturalidade 
Naturalidade Nº de pessoas % 
Belo Horizonte/MG 01 03,33 
Caicó/RN 01 03,33 
Fortaleza/CE 02 06,25 
João Pessoa/PB 01 03,33 
Mossoró/RN 02 06,25 
Natal/RN 16 53,33 
Recife/PE 03 10,00 
São Paulo/SP 02 06,62 
Lisboa/PO 02 06,25 
Σ 32 100,00 
Fonte: Pesquisa de campo (2010) 
 
Tabela 2 – Cidade da residência permanente 
Cidade Nº de pessoas % 
Belo Horizonte/MG 01 3,13 
Brasília/DF 01 3,13 
Fortaleza/CE 02 3,13 
João Pessoa/PB 01 3,13 
Natal/RN 16 81,25 
Parnamirim/RN 01 3,13 
Lisboa/PO 02 3,13 
Σ 32 100,00 
Fonte: Pesquisa de campo (2010) 
 
Tabela 3 – Escolaridade 
Escolaridade Nº de pessoas % 
Analfabeto 00 00,00 
Fundamental incompleto 00 00,00 
Fundamental completo 00 00,00 
Médio incompleto 00 00,00 
Médio completo 03 09,38 
Superior incompleto 02 06,25 
Superior completo 27 84,38 
Σ 32 100,00 
Fonte: Pesquisa de campo (2010) 
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Tabela 4 – Ocupação/Profissão 
Profissões Nº de pessoas % 

Advogado 02 06,25 
Empresário 07 21,88 
Funcionário Público 09 28,13 
Militar 03 09,38 
Professor 04 12,50 
Outras profissões 07 21,88 
Σ 32 100,00 
Fonte: Pesquisa de campo (2010) 
 
Tabela 5 – Faixa etária 
Faixa Etária Nº de pessoas % 
21 a 31 00 00,00 
31 a 41 01 03,13 
41 a 51 09 28,13 
51 ou mais 22 68,75 
Σ 32 100,00 
Fonte: Pesquisa de campo (2010) 
 
Tabela 6 – Veraneia sempre na mesma praia 
Veraneia mesma praia Nº de pessoas % 
Sim 28 87,50% 
Não 04 12,50% 
Σ 32 100,00 
Fonte: Pesquisa de campo (2010) 
 
Tabela 6.1 – Outro lugar que costuma veranear 
Lugar Nº de pessoas % 
Itamaracá/CE 01 25,00% 
Iguape/CE 01 25,00% 
Praias do mediterrâneo 01 25,00% 
Recife/PE 01 25,00% 
Σ 32 100,00 
Fonte: Pesquisa de campo (2010) 
 
Tabela 7 – Proprietário ou locatário  
Condição  Nº de pessoas % 
Proprietário 15 46,88 
Locatário 17 53,13 
Σ 32 100,00 
Fonte: Pesquisa de campo (2010) 
 
 
 
 
 
 
 



 3

Tabela 8 – Tipo de residência 
Tipo de residência Nº de pessoas % 
Isolada 29 90,63 
Empreendimento fechado 3 09,38 
Σ 32 100,00 
Fonte: Pesquisa de campo (2010) 
 
Tabela 9 – Aquisição do imóvel 
Aquisição do imóvel Nº de pessoas % 
Escritório imobiliário   
Corretor autônomo 16 50,00% 
Consulta pessoal 13 40,63% 
Indicação amigo/parente 01 03,13% 
Herança 00 00,00% 
Não respondeu 02 06,25% 
Σ 32 100,00 
Fonte: Pesquisa de campo (2010) 
 
Tabela 10 – Outra residência  
Outra residência secundária Nº de pessoas % 
Sim 00 00,00 
Não 32 100,00 
Σ 32 100,00 
Fonte: Pesquisa de campo (2010) 
 
Tabela 11 – Motivos da aquisição do imóvel 
Motivo Sim % Não % ∑ 
Baixo preço 03 9,38 29 90,63 32 
Belezas paisagísticas 31 96,88 01 3,13 32 
Condições Climáticas 24 75,00 08 25,00 32 
Baixa Violência 22 68,75 10 31,25 32 
Fatores familiares 00 0,00 32 100,00 32 
Patrimônio Cultural 00 0,00 32 100,00 32 
Fonte: Pesquisa de campo (2010) 
 
Tabela 12 – Tempo que veraneia no município 
Tempo que veraneia (anos) Nº de pessoas % 
Menos de 1 05 15,63 
1 a 3 04 12,50 
3 a 5 08 25,00 
5 a 10 05 15,63 
10 ou mais 10 31,25 
Σ 32 100,00 
Fonte: Pesquisa de campo (2010) 
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Tabela 12.1 – Veraneia na mesma praia  
Mesma praia Nº de pessoas % 

Sim 32 100,00% 
Não 00 0,00% 

Σ 32 100,00 
Fonte: Pesquisa de campo (2010) 
 
Tabela 13 – Tempo de uso da residência secundária 
Utiliza a residência (dias) Nº de pessoas % 
Menos de 30 30 93,75 
30 a 60 02 06,25 
60 a 90 00 00,00 
90 a 120 00 00,00 
Mais de 120 00 00,00 
Σ 32 100,00 
Fonte: Pesquisa de campo (2010) 
 
Tabela 14 – Condições da casa na ausência da família 
Na ausência da família Sim % Não % ∑ 
Aluga 04 26,67 11 73,33 15 
Empresta a amigos/ parentes 03 20,00 12 80,00 15 
Mantém fechada com caseiro 07 46,67 08 53,33 15 
Mantém fechada com imobiliária 01 06,67 14 93,33 15 
Mantém fechada 05 33,33 10 66,67 15 
Fonte: Pesquisa de campo (2010) 
 
Tabela 15 – Compra de itens básicos 
Onde compra Sim % Não % ∑ 
Próximo, na comunidade local 22 68,75 10 31,25 32 
Longe, na comunidade local 00 00,00 32 100,00 32 
Natal 32 100,00 00 00,00 32 
Fonte: Pesquisa de campo (2010) 
 
Tabela 16 – Mão de obra local  
Emprega mão de obra Nº de pessoas % 
Sim 15 46,88 
Não 17 53,13 
Σ 32 100,00 
Fonte: Pesquisa de campo (2010) 
 
Tabela 16.1 – Mão de obra local  
Quantas pessoas empregam Nº de pessoas % 
Um 13 86,67 
Dois 02 13,33 
Mais de dois 00 00,00 
Σ 32 100,00 
Fonte: Pesquisa de campo (2010) 
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Tabela 17 – Meios de transporte 
Meio de transporte Nº de pessoas % 
Próprio ou locado 32 100,00 
Próprio ou locado/Transporte coletivo 00 00,00 
Transporte coletivo 00 00,00 
Σ 32 100,00 
Fonte: Pesquisa de campo (2010) 
 
Tabela 18 – Dificuldades de acesso à praia 
Dificuldades de acesso Nº de pessoas % 
Sim 04 12,50 
Não 28 87,50 
Σ 32 100,00 
Fonte: Pesquisa de campo (2010) 
 
Tabela 19 – Atuação do poder público 
Existe atuação Nº de pessoas % 
Sim 01 03,13 
Não 31 96,88 
Σ 32 100,00 
Fonte: Pesquisa de campo (2010) 
 
Tabela 20 – Acesso da população local às praias 
Existe acesso difícil  Nº de pessoas % 
Sim 04 12,50 
Não 28 87,50 
Σ 32 100,00 
Fonte: Pesquisa de campo (2010) 
 
Tabela 21 – Conhecimento do art. 10, Lei 7661/88 
Conhece o art.10, lei 7661/88  Nº de pessoas % 
Sim 05 15,63 
Não 27 84,38 
Σ 32 100,00 
Fonte: Pesquisa de campo (2010) 
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Tabela 22 – Avaliação dos acessos às praias 
Avaliação  Ótimo % Bom % Regular % Ruim % ∑ 

Piso do leito 00 
 

0,00 00 0,00 
 

03 
 

9,38 
 

29 
 

90,63 
 

32 
Calçadas 
laterais 00 

 
0,00 00 0,00 

 
03 

 
9,38 

 
29 

 
90,63 

 
32 

 
Iluminação 00 

 
0,00 00 0,00 

 
05 

 
15,63 

 
27 

 
84,38 

 
32 

Limpeza 00 
 

0,00 01 
 

3,13 
 

00 
 

0,00 
 

31 
 

96,88 
 

32 
 
Segurança 00 

 
0,00 00 0,00 

 
00 

 
0,00 

 
32 

 
100,00 

 
32 

Largura da 
vias 00 

 
0,00 00 0,00 

 
00 

 
0,00 

 
32 

 
100,00 

 
32 

Sinalização 
das vias 00 

 
0,00 00 0,00 

 
00 

 
0,00 

 
32 

 
100,00 

 
32 

Fonte: Pesquisa de campo (2010) 
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ANEXO III – Entrevista/questionário aos consumidores/usuários de 

residências secundárias  

 
1 Nome completo? 
 
2 Nacionalidade (país) e naturalidade (cidade)? 
 
3 Cidade da residência permanente? 
 
4 Escolaridade: 

a) Sem alfabetização (   ); 
b) Fundamental incompleto (   ); 
c) Fundamental completo (   ); 
d) Médio incompleto (   ); 
e) Médio completo (   ); 
f) Superior incompleto (   ); 
g) Superior completo (   ); 
h) Pós-Graduação (   ). 
 

5 Ocupação/profissão? 
 
6 Faixa etária: 

a) Entre 21 a 31 anos (   ); 
b) Entre 31 a 41 anos (   ); 
c) Entre 41 a 51 anos (   ); 
d) Acima dos 51 anos (   ). 

 
7 Veraneia sempre nessa mesma praia?  

a) Sim (   ); b) Não (   ). 
 
7.1 Em caso de “não”, qual (is), outro (s) local (is) costuma veranear? 
 
8 Proprietário ou locatário do imóvel?  

a) Proprietário (   ); b) locatário (   ). 
 
9 Residência secundária isolada ou agrupada em empreendimento fechado? 

a) Isolada (   ); b) Empreendimento fechado (   ). 
 

10 Forma de aquisição do imóvel: 
a) Escritório de venda e aluguel de imóveis (   ); 
b) Corretor de imóveis autônomo (   ); 
c) Consulta pessoal (   ); 
d) Indicação de amigos ou parente (   ); 
e) Herança (   ). 
 

11 É proprietário ou locatário de outra residência secundária? 
b) Sim (   ); b) Não (   ). 

 
11.1 Em caso de “sim”, onde? 
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12 O que levou a aquisição do imóvel nessa localidade? 

a) Baixo preço do imóvel, seja aluguel ou compra (   ); 
b) Belezas paisagísticas, tais como, praias, lagoas, rios, vegetação, 

relevo, etc. (   ); 
c) Condições climáticas agradáveis (   ); 
d) Ausência ou baixo índice de violência urbana (   ); 
e) Patrimônio cultural/histórico (   ); 
f) Herança (   ); 
g) Empréstimo (   ); 
h) Outro (s): ______________________. 
 

13 Tempo que veraneia no município: 
a) Menos de um ano (   ); 
b) Entre um a três anos (   ); 
c) Entre três a cinco anos (   ); 
d) Entre cinco a dez anos (   ); 
e) Mais de dez anos (   ). 

 
13.1 Na mesma praia? 

c) Sim (   ); b) Não (   ). 
 

14 Quantos dias ao ano, em média, usa a residência secundária? 
a) Menos de 30 dias (   ); 
b) Entre 30 a 60 dias (   ); 
c) Entre 60 a 90 dias (   ); 
d) Entre 90 a 120 dias (   ); 
e) Mais de 120 dias (   ). 
 

15 Condições da residência secundária na ausência da família: 
a) Aluga (   ); 
b) Empresta a amigos ou familiares (   ); 
c) Mantém fechada sob os cuidados de caseiro (   ); 
d) Mantém fechada sob cuidados de administradora imobiliária (   ); 
e) Mantém fechada (   ). 

 
16 Onde compra os itens básicos (cereais, grãos, verdura, leite, frios, pão, 
legumes, carnes, peixes, massas, conservados, etc.): 

a) Próximo, na própria comunidade (   ); 
b) Longe, no município mesmo (   ); 
c) Longe, em outro município (   ); 
d) Em Natal (   ). 

17 Emprega mão-obra local: 
a) Sim (   ); b) Não (   ). 

 
17.1 Em caso de “sim”, quantas pessoas são empregadas?  
 
17.2 Para quais funções? 

 
18 Meios de transporte (período de estada na residência secundária): 
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a) Apenas veículo próprio ou locado (   ); 
b) Veículo próprio ou locado e transporte coletivo (   ); 
c) Apenas transporte coletivo (   ). 
d) Pedestre (   ). 

 
19 Enfrenta dificuldades para circular nas áreas de praia, devido a 
apropriação privada? 

a) Sim (   ); b) Não (   ). 
 

19.1 Em caso de “sim”, de que forma e onde especificamente? 
 
20 Considera a atuante o poder público no controle do uso e ocupação dos 
espaços públicos de acesso à praia? 

a) Sim (   ); b) Não (   ). 
 
21 Considera que a população local tem o acesso dificultado às áreas de 
praia?  

a) Sim (   ); b) Não (   ). 
 
21.1 Em caso de “sim” por quê? 
 
22 Tem conhecimento do art. 10, Lei 7.661/88, que trata do direito de livre 
acesso as praias, consideradas como bens de domínio público? 

a) Sim (   ); b) Não (   ). 
 
23 Avaliação dos acessos á praia Condições de conservação 

23.1 Piso do leito dos acessos à praia (   ) Ótimo; 
(   ) Bom; 
(   ) Regular; 
(   ) Ruim.  

23.2 Calçadas laterais dos acessos à praia (   ) Ótimo; 
(   ) Bom; 
(   ) Regular; 
(   ) Ruim. 

23.3 Iluminação pública dos acessos à praia (   ) Ótimo; 
(   ) Bom; 
(   ) Regular; 
(   ) Ruim. 

23.4 Condições de limpeza das vias de acesso 
à praia 

(   ) Ótimo; 
(   ) Bom; 
(   ) Regular; 
(   ) Ruim. 

23.5 Segurança pública no trecho das vias de 
acesso à praia 

(   ) Ótimo; 
(   ) Bom; 
(   ) Regular; 
(   ) Ruim. 

23.6 Largura dos acessos à praia (   ) Ótimo; 
(   ) Bom; 
(   ) Regular; 
(   ) Ruim. 
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23.7 Sinalização visual dos acessos á praia 
(nomes das ruas, informações turísticas e de 
interesse público) 

(   ) Ótimo; 
(   ) Bom; 
(   ) Regular; 
(   ) Ruim. 

 


