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RESUMO 
 

 

Desde meados da década de 1970 o mundo vem passando por transformações 
significativas, entra em cena uma nova etapa de acumulação mundial do capital, 
inicia-se a chamada reestruturação produtiva. Essa reestruturação materializa-se 
espacialmente através da reconfiguração dos territórios, redefinindo seus usos e 
propiciando uma nova estruturação espacial. No que se refere ao território potiguar, 
observa-se, a partir dos anos de 1980, a emergência de novas atividades 
econômicas, dentre as quais se destacam o turismo, que passam a ser estimuladas 
a partir de políticas governamentais. Dentro desse contexto tem se destacado o 
litoral leste do estado, pois suas praias têm reconhecido apelo paisagístico e 
qualidade ambiental. Tendo em vista essa oportunidade de negócios, os investidores 
internacionais acabaram investindo nessa porção do território potiguar, 
principalmente ao longo da última década. A expansão desse processo, em direção 
ao litoral norte, implicou na emergência de uma intensa dinâmica imobiliária nos 
municípios de Maxaranguape e Rio do Fogo. O baixo valor das terras e das 
edificações, comparativamente ao mercado europeu e a disponibilidade dos imóveis, 
constituíram os principais fatores que explicam a atração de tais investidores, que 
passam a ser observados como novas oportunidades de negócios, com altas taxas 
de lucratividade, em áreas tropicais, até então, periféricas do sistema econômico. 
Sendo assim, o objetivo da pesquisa é analisar em que medida os Investimentos 
Internacionais promoveram a valorização dos imóveis nos municípios de 
Maxaranguape e Rio do Fogo. O recorte temporal compreende o período entre 
2000-2013. A metodologia consistiu nos seguintes procedimentos: levantamentos e 
análise dos dados coletados nos Cartórios de Registros de Imóveis dos municípios 
de Maxaranguape e Rio do Fogo; realização de entrevistas junto aos agentes 
públicos e privados que se mostraram importantes para a análise das 
transformações espaciais e da valorização dos imóveis que ocorreu nos municípios 
estudados; levantamento de dados secundários junto aos órgãos oficiais, tais como: 
IBGE, MTUR, SETUR, BNB etc. Analisando as informações e os dados que foram 
catalogados, concluíu-se que tais investimentos estão reforçando antigas práticas de 
lazer e turismo existentes preteritamente nesses territórios e transformando (criando 
novos arranjos territoriais) boa parte da zona costeira oriental do estado. Outra 
consequência ligada a esse recente fenômeno refere-se à valorização dos 
imóveis que vem ocorrendo nessa porção do estado, episódio que está diretamente 
ligado a esse evento. Dessa forma, compreende-se que a expansão e a 
incorporação de territórios pelo capital revelam, em parte, as estratégias do modo de 
produção capitalista, as quais se evidenciam na busca por melhores condições de 
acumulação, ampliando as alternativas de uso do território que ocorre de forma 
seletiva e desigual no espaço geográfico. Observa-se que os mecanismos que o 
capital lança mão para impor suas práticas podem ocorrer através da valorização do 
mercado de terras, significando, dessa forma, que a reprodução das desigualdades 
acontece, muitas vezes, através da especulação fundiária acentuada com a rápida 
valorização dos imóveis. 
 
Palavras-chave: Investimentos internacionais. Mercado imobiliário. Lazer e turismo. 

Maxaranguape e Rio do Fogo. 

 



 

 

 

 

 
ABSTRACT 

 
Since the middle of 1970´s the world has been undergoing significant 
transformations, comes in a new era of global capital accumulation, and starts the 
called productive restructuring. This restructuring is materialized spatially through the 
reconfiguration of territory, redefining its uses and providing a new spatial structure. 
With regard to native of Rio Grande do Norte territory, there is, from the 1980s, the 
emergence of new economic activities, among which stand out tourism, which 
become stimulated from government policies. In this context, has stood the east 
coast of the state, because its beaches have recognized scenic appeal and 
environmental quality. Therewith business opportunity, international investors ended 
up investing in this portion of Rio Grande do Norte´s territory, especially over the last 
decade. The expansion of this process, to the north coast, resulted in the emergence 
of intense property dynamics in the municipalities of Maxaranguape and Rio do 
Fogo. The low value of the property and buildings, compared to the European market 
and the availability of real property, were the main factors that explain the attraction 
of such investors, who are now seen as new business opportunities with high rates of 
profitability, in tropical areas, hitherto remote geographical location of the economic 
system. Therefore, the objective of the research is to analyze to what extent the 
International Investment promoted the appreciation of property in the municipalities of 
Maxaranguape and Rio do Fogo. The time frame covers the period among 2000-
2013. The methodology consisted of the following proceedings: surveys and analysis 
of data collected in the property registry office of the Maxaranguape and Rio do Fogo 
municipalities; interviews with  public and private officials that were important for the 
analysis of spatial transformations and the recovery of the property that occurred in 
the municipalities studied; collection of secondary data from official bodies, such as 
IBGE, MTUR, SETUR, BNB etc. Analyzing the information and data that have been 
cataloged, it was concluded that this investments are reinforcing old leisure and 
tourism practices existing in the past in those territories and, shifted (creating new 
territorial arrangements) a significant part of the eastern coast zone areas of the 
state. Another consequence connected to this recent phenomenon refers to 
property’s increase in value that has occurred in this part of the state, episode which 
is directly connected to that event. Therefore, it is realize that the expansion and the 
incorporation of the capital territories reveal, in part, the strategies of the capitalist 
mode of production, which are evident in the search for better conditions of 
accumulation, expanding the alternative of  use of the properties which occurs in 
selective way and uneven in the geographic space form. It is observed that the 
mechanisms that capital makes use to impose their practices can happen through 
the property’s increase in value market, meaning, thereby, that the reproduction of 
imbalances happens, often, through the marked property speculation with the fast 
increase in value of properties.  
 
Palavras-chave: International investments. Property market. Leisure and tourism. 
Maxaranguape and Rio do Fogo. 
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INTRODUÇÃO 
 

O turismo e o lazer são práticas sociais que emergem com o advento da 

Revolução Industrial, quando as migrações do campo para a cidade se 

intensificaram e outros ritmos foram impostos pela sociedade que se impunha. Esse 

episódio significou também a passagem do “tempo lento” para o “tempo rápido” e de 

uma postura de comportamento nos indivíduos que passaram a viver nas cidades. 

Entre as mudanças sociais mais profundas está o estabelecimento de um novo tipo 

de trabalho que significou, principalmente, numa conduta disciplinada. 

Para boa parte dos trabalhadores, o trabalho era algo cansativo e rotineiro, 

marcado por longas jornadas de trabalho que lhes eram impostas e que inibiam suas 

práticas de lazer. Diante de tal realidade, os trabalhadores começaram a reivindicar 

a redução da jornada de trabalho, embora os movimentos sindicais daí decorrentes 

viessem a ser violentamente reprimidos pelo Estado. 

Com o passar dos anos, certas reivindicações e direitos foram conquistados, 

como, por exemplo, um maior tempo livre das atividades laborais. Essa separação 

do tempo (também denominada divisão social do tempo), dedicado às dimensões da 

vida, possibilitou a institucionalização do tempo livre, com um sentido 

completamente novo na história da humanidade, o da ludicidade, denominado de 

lazer, isto é, tempo que deve ser aproveitado com atividades que proporcionam 

prazer e satisfação pessoal.  

Diante desse cenário, surgem novas atividades inseridas no tempo de não 

trabalho, dentre as quais destaca-se o turismo. Pode-se citar, como fatores 

impulsionadores para seu crescimento, o estímulo por parte dos burgueses e 

religiosos ao campo e ida às festanças populares que eram realizadas nos períodos 

de folga. Também contribuíram de forma significativa a expansão dos meios de 

transporte; o surgimento da mídia, principalmente do rádio e posteriormente a 

televisão; e a conquista da categoria lazer como um direito e uma necessidade do 

trabalhador (TAVEIRA; GONÇALVES, 2012). 
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Consonante a isso, percebe-se que o turismo é uma invenção social 

consequente da construção histórica do processo de desenvolvimento capitalista, 

acompanhando todas as suas transformações históricas e espaciais. Não obstante, 

o pioneiro em oferecer viagens com características turísticas, foi inaugurado 1840, 

pelo inglês Thomas Cook, que pôs em evidência os retornos econômicos que essa 

atividade econômica poderia gerar. Essa percepção ocasionou que o mercado 

passasse a investir na área, já que o apelo “viajar para descansar” passou a atrair a 

sociedade contemporânea, que começou a se interessar por atividades inseridas no 

rol do lazer. Pode-se dizer que no âmbito mercadológico criou-se uma necessidade 

turística, isto é, transformou-se em um ícone de status e de desejo (FOSENCA; 

LIMA, 2012). 

Dentro desse contexto, a comercialização das áreas de lazer é prática 

recorrente na dinâmica das sociedades atuais. O mundo capitalista encontra no 

lazer, no tempo do não trabalho mais uma forma de incremento da economia, sua 

apropriação para o lucro e forma de disseminação ideológica. 

Neste sentido, vastas áreas vêm sendo incorporadas e anexadas às práticas 

do lazer e do turismo. Destacamos as regiões com maior apelo paisagístico e com 

reconhecida qualidade ambiental, tais como: praias desertas, serras, montanhas, 

florestas e locais “intocáveis” entre outros. A sociedade urbana e industrial tem 

buscado cada vez mais nesse tipo de locais achar descanso e relaxamento, dessa 

forma, se afastando do frenesi das cidades e dos locais associados ao trabalho 

cotidiano. 

Foi com essa justificativa que o Estado começou a incentivar o turismo, pela 

sua relevante posição de atividade econômica que o setor assumiu no início do 

século XX. Contudo, é importante ressaltar que a massificação das viagens só 

ocorreu efetivamente após 1936, quando os direitos trabalhistas foram conquistados 

na Europa e em parte do mundo subdesenvolvido (que estava incluído o Brasil na 

década de 1940), permitindo uma diminuição da jornada de trabalho e o 

estabelecimento das férias remuneradas. Só a partir desse momento é que se 

percebem atuações mais consistentes, seja na expansão da oferta do mercado 

turístico, seja de ações estatais incentivando o setor. 
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Embasado no discurso hegemônico de ser o turismo um aliado do 

desenvolvimento, pois geram renda, empregos e dinamizam as economias locais, o 

Estado, acabou criando políticas públicas para o setor tanto internacionalmente 

quanto no Brasil, o que ajudou na estruturação da atividade a nível mundial e de 

uma relevante expansão a partir da segunda metade do século XX. 

Observa-se também que a partir da segunda metade da década de 1980 o 

Brasil entra de vez no processo da reestruturação produtiva, com a passagem do 

capitalismo industrial para o financeiro ou monopolista. Nesse novo paradigma, 

revolucionam-se a tecnologia e a produção e uma nova organização do trabalho e 

do espaço.  

Esse processo acelera-se a partir dos anos 1990 sob o impulso das políticas 

neoliberais. Nesse percurso, ocorre a transnacionalização do sistema capitalista de 

produção e um novo momento do processo de acumulação entra em vigor. 

Verifica-se também a expansão e a globalização do setor de serviços, onde o 

turismo assume relevância incorporando, inclusive, áreas periféricas do sistema 

econômico. 

Dentro desse contexto, insere-se o nordeste brasileiro que com incentivos do 

Governo Federal (os governos estaduais atuaram quase sempre de maneira 

complementar aos programas federais de incentivo ao turismo) investiu fortemente 

na promoção das atividades turísticas nessa região do país, com destaque para os 

seguintes programas: PRODETUR I e II.  

Várias cidades nordestinas recebem investimento na ordem dos milhões, com 

programas direcionados a fornecer infraestruturas às localidades e aprimorar as 

estruturas turísticas das cidades que já eram detentoras de alguma atividade 

turística.  Dentre as melhorias destacam-se: a construção ou reforma das vias de 

acesso às localidades, saneamento básico, reforma e ampliação da infraestrutura 

urbana, entre outros. Dessa forma, o Estado age como promotor de muitas 

destinações e consequentemente dos investimentos. 

Com o impulso proporcionado pela atividade turística, o lugar torna-se 

também atrativo para a inserção do capital imobiliário internacional, devido às 
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facilidades de investimentos e abertura das fronteiras em decorrência da 

intensificação do processo de globalização. Tais investidores internacionais 

encontram espaço para sua inserção nas áreas além-mar, no Brasil, e o litoral 

nordestino torna-se uma área propensa e bastante receptiva a esse tipo de capital.  

A chegada desses investimentos no Brasil está vinculada à onda imobiliária 

internacional que se repercutiu em várias capitais do Nordeste brasileiro, mas 

também em algumas destinações turísticas litorâneas mais periféricas da região, 

como é o caso dos municípios de Maxaranguape e Rio do Fogo, localizados no 

estado do Rio Grande do Norte. 

Pode-se inferir, dessa forma, que os municípios de Maxaranguape e Rio do 

Fogo estão inseridos na lógica da expansão dos investimentos internacionais, que 

vão em busca de novas oportunidades de negócios, principalmente investimentos no 

setor imobiliário, na construção de segundas residências ou imóveis para as férias e 

descanso.  

A dinâmica das localidades é alterada devido aos investimentos e visitantes, 

os quais movimentavam a economia de serviços e, principalmente, o preço das 

terras e dos imóveis da região. Os estrangeiros tornam-se importantes para os 

municípios, na medida em que a sua presença reforça práticas espaciais 

preexistentes (construção de segundas residências destinadas ao lazer e turismo, 

por exemplo), alterando, mesmo que minimamente, as dinâmicas de emprego, 

renda, modo de vida, entre outros aspectos. A presença dos estrangeiros nos 

municípios de Maxaranguape e Rio do Fogo modificam não somente a economia, 

mas também o território, valorizando regiões e diferenciando espaços. 

Importante notar que o início dos anos 2000 até meados do ano de 2008 foi o 

período de auge dos investimentos internacionais em território potiguar, inclusive 

nos municípios de Maxaranguape e Rio do Fogo. Após a crise financeira 

internacional que ocorreu no ano de 2008, os investimentos internacionais passaram 

a minguar no território potiguar e a pesquisa conseguiu captar tal movimento, fator 

que comprova que hoje, até os locais mais periféricos são afetados pela dinâmica 

global do capitalismo contemporâneo. 
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Os estudos acerca dessa realidade são de extrema importância, devido a 

seus rebatimentos na configuração dos municípios em tela. As transformações 

ocorridas nos municípios enfocados na presente pesquisa vêm se delineando cada 

vez mais de acordo com o interesse do capital imobiliário (nacional e internacional).  

As teorizações propostas por Harvey (2005) auxiliaram bastante na 

compreensão dos aportes de capitais internacionais que ocorrem/ocorreram em 

território potiguar, com o auxílio do conceito da expansão geográfica do capital, 

percebemos que as crises capitalistas são cíclicas e inevitáveis, uma das formas de 

fugir delas é a expansão dos investimentos, os capitalistas investem nessa 

expansão pelo mundo, pois assim eles podem fugir da exacerbada concorrência que 

existe nos centros mais dinâmicos (tradicionais), investindo em novos mercados 

onde a concorrência é menor ou quase nula, possibilitando, dessa forma, o 

monopólio sobre a venda de determinado produto ou serviço, por algum tempo, 

fazendo a taxa de lucros subir às alturas. 

Essa expansão cria e redefine o espaço, causando profundas mudanças na 

paisagem e no seu conteúdo. No caso analisado, essas transformações têm como 

principal forma a transações de terras e de imóveis construídos destinados ao lazer 

e turismo. Estamos nos referindo às segundas residências, também denominadas 

pelo IBGE de Domicílio de Uso Ocasional (DUO).  

O uso desses imóveis, geralmente à beira mar, tem como finalidade a prática 

do ócio e lazer. Dessa forma, boa parte dessas construções, que se concentraram 

na faixa litorânea dos municípios de Maxaranguape e Rio do Fogo tem se 

constituído de forma difusa e dispersa pelos territórios desses municípios. Outra 

característica importante que emerge nessa realidade em função da recente 

dinâmica é que antigas práticas sociais passam a serem subvertidas. Os antigos 

vilarejos de pescadores e agricultores - lugar da produção da vida (valor de uso) – 

são substituídos pelo lugar da produção do espaço-mercadoria (valor de troca).  

Sendo assim, questões importantes que o trabalho pretende abordar referem-

se às transações de imóveis envolvendo estrangeiros, bem como os processos e as 

dinâmicas espaciais impulsionadas por estas transações: Quem são os grandes 

grupos ou empresários que estão adquirindo terras nesses municípios? Quais são 
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os tipos de empreendimentos que estes investidores estão se propondo a instalar 

em território potiguar? Qual é a origem desses capitais? Qual a magnitude destes 

investimentos em termos de áreas adquiridas? Em que medida tais investimentos 

provocaram um processo de valorização dos imóveis nos municípios enfocados? Em 

que medida tais investimentos tem alterado a dinâmica socioespacial dos municípios 

de Maxaranguape e Rio do Fogo? Essas questões são fundamentais para se 

compreender o significado, a dinâmica e os fluxos de capitais que chegaram a essa 

região do estado.    

Dessa forma, é fundamental compreender como os fenômenos globais, tais 

como a crise, expansão do mercado financeiro e especulação imobiliária, tem seu 

reflexo no âmbito local/regional, alterando e dinamizando áreas e principalmente 

transformando localidades em diversos aspectos. Estudar, analisar e criticar as 

atitudes vigentes em uma proposta de contra movimento e de reflexão torna-se 

necessário para rever o modo como as localidades turísticas estão sendo geridas e, 

notadamente, as formas de viver. 

Para tanto se questiona: como os Investimentos Internacionais dinamizaram 

as práticas do lazer e do turismo e quais são os rebatimentos espaciais desse 

fenômeno nos municípios de Maxaranguape e Rio do Fogo? Tendo em vista a 

problemática delineada acima, o objetivo geral dessa pesquisa é analisar em que 

medida os investimentos internacionais desencadearam o processo de valorização 

dos imóveis ocorrido nos municípios de Maxaranguape e Rio do Fogo. 

A partir do objetivo geral foram definidos alguns objetivos específicos, tais 

como:  

a) Analisar como as políticas públicas viabilizaram e atraíram investimentos 

privados internacionais nos municípios de Maxaranguape e Rio do Fogo;  

b) Identificar os fatores locacionais que possibilitaram a atração de tais 

investimentos;  

c) Caracterizar e mensurar a magnitude dos investimentos internacionais 

realizados nos municípios em questão;  
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d) Analisar como os imóveis adquiridos por investidores estrangeiros estão 

sendo usados e ocupados; 

e) Dimensionar o processo de valorização dos imóveis que ocorreu nesses 

territórios. 

  O presente trabalho está dividido em cinco capítulos. No capítulo um 

são expostos os procedimentos metodológicos adotados para a elaboração da 

pesquisa e, posteriormente caracterizados a área de estudo. No capítulo dois são 

apresentados os fundamentos teórico-conceituais que guiaram o trabalho. No 

terceiro capítulo é abordado como o Estado atuou na construção das infraestruturas 

mínimas para a promoção do imobiliário-turístico no litoral norte do estado, e mais 

especificamente, nos municípios de Maxaranguape e Rio do Fogo. No capítulo 

quatro foi realizada uma descrição e caracterização dos Investimentos Internacionais 

que chegaram a essa região do estado. Por fim, no capítulo cinco, discute-se a 

dinamização do mercado imobiliário na área foco desta pesquisa e a forte 

valorização dos imóveis que houve na região. 
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CAPÍTULO 1   PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E 
CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO  

Os procedimentos metodológicos e técnicos para a elaboração do projeto  

constituíram-se nas seguintes ações aqui propostas: construção do aporte teórico, 

que visava à apreensão do tema em questão; levantamento de dados e análise de 

documentos que auxiliaram na compreensão de como vem ocorrendo à apropriação 

dos territórios dos municípios de Maxaranguape e Rio do Fogo pelos investimentos 

imobiliários; levantamento de dados primários por meio de questionários e 

entrevistas com os agentes sociais dos municípios em foco; ainda no que se refere 

aos dados primários, foi realizado levantamento dos registros cartoriais nos cartórios 

de registro de imóveis dos municípios em questão; registros fotográficos, na 

tentativa de mostrar onde se encontram e como estão configuradas as 

materialidades que foram implantadas pelo imobiliário-turístico; elaboração de 

gráficos e quadros para sistematização dos dados levantados; e, por fim, a 

confecção de mapas para a melhor compreensão da localização e dos fenômenos 

espaciais que ocorreram/ocorrem nos municípios em questão. 
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1.1 LEVANTAMENTO DE DADOS PRIMÁRIOS 

 O recorte espacial da pesquisa em foco é delimitado pelos municípios de 

Maxaranguape e Rio do Fogo, localizados no Rio Grande do Norte e pertencentes 

ao litoral oriental norte do referido estado. Esse recorte espacial se justifica na 

medida em que estudos anteriores realizados por pesquisadores locais, 

principalmente vinculados à Universidade Federal do Rio Grande do Norte – 

(UFRN), mostrarem a grande quantidade de capitais que chegaram a essa região do 

estado.  

Mapa 1 – Localização da área de estudo. 

 

Elaboração: Pedro Freitas. 

Organização: Autor. 

Segundo informações levantadas por Fonseca e Silva (2012), em Rio do Fogo 

foram construídos três condomínios fechados (finalizados e em funcionamento), na 

praia de Zumbi, destinados a Noruegueses. Já em Maxaranguape foram 

encontrados 7 condomínios fechados, sendo 3 destinados a noruegueses, 2 a 

suecos, 1 a portugueses e 1 a norte-americanos. Dois desses condomínios estavam 
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em fase de implementação, 3 estavam parcialmente em funcionamento e 2 estavam 

funcionado plenamente no ano de 2012. Fato que comprova a pertinência do estudo 

da área acima citada. 

Para caracterizar e dimensionar a magnitude dos investimentos internacionais 

identificados nesses municípios realizou-se uma pesquisa documental nos cartórios 

de registros imobiliários dos municípios em foco da pesquisa, utilizando informações 

em estado bruto. Esse tipo de pesquisa evita em grande parte a influência do 

pesquisador, uma vez que deve registrar e refletir as informações concretas obtidas 

a partir dos documentos analisados.  

Conseguir ter acesso aos dados cartoriais não foi tarefa fácil, apesar de existir 

a lei 12.527/20111 que regulamenta o acesso a essas informações, que são 

públicas. Foi necessário vencer uma verdadeira maratona para se ter permissão ao 

acesso das fichas cartoriais que registravam a movimentação de compra e venda 

dos imóveis dos municípios em questão. Precisou-se de muita persistência, 

paciência e contar com a influência e o livre trânsito de um dos ex-orientandos da 

professora Pontes, o senhor Cleber. E, por último, e não menos importante, a ativa 

participação junto a todo processo (inclusive indo aos cartórios de registro de 

imóveis dos municípios para conversar com os tabeliães responsáveis sobre a 

pesquisa que se iria desenvolver) da Professora Doutora Maria Aparecida da 

Fonseca Pontes. Com toda sua educação e claros argumentos, aliados ao nome de 

uma instituição de muita credibilidade junto à sociedade potiguar: a UFRN. Tudo isso 

abriu as portas dos cartórios. Sem esse conjunto de fatores atuando de maneira 

complementar e integrada, provavelmente seria impossível ter acesso às 

informações em tempo hábil para se conseguir realizar a presente pesquisa. 

O trabalho dentro do cartório foi extremamente exaustivo e complexo, pois se 

teve que analisar manualmente, uma por uma, aproximadamente 5.000 fichas 

cartoriais (1.500 fichas em Rio do Fogo e 3.500 fichas em Maxaranguape). 

Importante notar que em Maxaranguape do total das 3.500 fichas existentes até 

aquele momento no cartório de registro de imóveis, 679 fichas (19% do total) foram 

cadastradas como sendo investimentos internacionais. Já em Rio do Fogo do total 

                                                
1
 Lei de acesso à informação. 
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de 1.500 fichas cartoriais que foram analisadas, 285 fichas (coincidentemente 19% 

do total) foram cadastradas como sendo investimentos internacionais. Para otimizar 

a armazenagem e posteriormente analisar os dados cartoriais, construiu-se um 

banco de dados em Excel (apêndices) que auxiliou ulteriormente de maneira 

significativa na construção de tabelas, gráficos, quadros e mapas. 

 Frisa-se também que, de acordo com a Lei nº 4.591/64, todas as 

incorporações imobiliárias devem ser registradas antes que se anuncie a venda das 

unidades autônomas. A partir dessa obrigatoriedade percebe-se que os cartórios 

seriam uma fonte única, pública e razoavelmente confiável. Razoavelmente porque 

boa parte das informações à disposição nos processos é produzida pelas 

incorporadoras e podem sofrer algumas distorções. Porém, como se tratam de 

documentos oficiais, que podem ser solicitados por qualquer cidadão para efeito de 

contestação, devem estar o mais próximo possível da verdade. 

Duas críticas são comuns quando se trata de analisar documentos. A principal 

delas diz respeito à representatividade, ou seja, quantos documentos seriam 

necessários para garantir a confiabilidade das conclusões alcançadas. A segunda 

diz respeito à subjetividade dos documentos, tendo em vista que sendo elaborados 

por agentes humanos podem estar carregados de subentendidos que contaminariam 

os resultados. 

No tocante a representatividade é importante frisar que a pesquisa foi 

realizada como um censo e tentou cadastrar o máximo possível dos dados 

disponíveis nos cartórios, tendo como objetivo analisar todos os investimentos 

internacionais que foram registrados nos municípios de Maxaranguape e Rio do 

Fogo no período estudado: 2000 a 2013. Importante ressaltar que esse intervalo de 

tempo escolhido em nosso estudo segundo bibliografia especializada levantada 

anteriormente (FONSECA, 2012) é o que mais recebeu investimentos internacionais 

no imobiliário-turístico em toda a recente história do Rio Grande do Norte. 

Circunstância que comprova a relevância do estudo nesse específico período. Em 

Rio do Fogo o período analisado foi um pouco menor: 2004 a 2013, pois o cartório 

de registro de imóveis da cidade começou a funcionar no ano de 2004, 

anteriormente toda a movimentação de compra e venda de imóveis da cidade era 

registrada no cartório do município de Maxaranguape.  



24 

 

 

 

Quanto à subjetividade procurara-se trabalhar com o máximo de variáveis 

objetivas – localização, datas, custos, áreas entre outras, muitas vezes confirmando-

as por mais de um caminho. Dessa forma, além de se trabalhar com informações 

essencialmente objetivas procurou-se confrontá-las entre os vários documentos 

existentes no registro de incorporação. 

Para identificar os fatores locacionais que possibilitaram a atração dos 

investimentos internacionais e analisar em que medida tais investimentos 

desencadearam o processo de valorização dos imóveis nos municípios, foram 

realizadas entrevistas junto a representantes do setor imobiliário, estrangeiros 

usuários das segundas residências e poder público. Com relação aos questionários, 

foram construídos quatro planos amostrais: um direcionado aos agentes promotores 

do imobiliário-turístico (incorporadores, construtores, corretores de imóveis etc.), 

outro direcionado aos usuários (estrangeiros) de segunda residência, mais um 

aplicado ao poder público local.  

 Com os agentes imobiliários foram realizadas entrevistas com a finalidade de 

analisar os motivos pelos quais os municípios de Maxaranguape e Rio do Fogo 

foram escolhidos para receberem esses empreendimentos (fatores locacionais). As 

dificuldades encontradas para a realização de tais empreendimentos, o uso que tem 

sido dado a estas propriedades adquiridas, a ação de poder público para efetivação 

de tais investimentos, e, por fim, discutir em que medida a dinâmica imobiliária tem 

promovido o processo de valorização dos imóveis. 

 Os usuários (estrangeiros) de segunda residência são figuras 

importantíssimas nesse processo, pois eles investiram uma significativa quantidade 

de capitais nos municípios de Maxaranguape e Rio do Fogo, além disso, segundo 

informações prévias obtidas com habitantes locais, eles chegam a passar de 3 a 4 

meses, em média, no Rio Grande do Norte, sem dúvidas, um significativo período de 

estadia. Saber as motivações de tais investimentos, a forma como eles conheceram 

a existência de tais empreendimentos em solo potiguar e a maneira como eles 

utilizam tais habitações, foram questões presentes nos questionários aplicados (em 

inglês) de maneira aleatória nos condomínios fechados de Rio do Fogo.  
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 O Estado tem o poder de lançar mão de estratégias para atrair, planejar ou 

até mesmo repelir novos investimentos que chegaram aos municípios que se 

pretende estudar. Compreender sua atuação como agente ativo no processo de 

promoção do imobiliário-turístico se faz necessário, e, as entrevistas se deram nesse 

sentido. Entrevistou-se o secretário de turismo de Rio do Fogo e outros agentes 

públicos que se mostraram importantes na construção da presente pesquisa.   

Já em relação às populações afetadas pela chegada do imobiliário-turístico, 

foram realizadas entrevistas, de maneira aleatória, com a população local, que 

tentaram compreender o quanto esses habitantes foram afetados positivo ou 

negativamente e, qual foi o sentimento deles em relação às novas dinâmicas 

geradas por esses investimentos. 

1.2 LEVANTAMENTO DE DADOS SECUNDÁRIOS 

Em relação aos dados secundários, trabalhou-se com consultas em órgãos 

públicos e em empresas privadas para o levantamento de informações sobre o 

crescimento da atividade turística e, mapeamento da extensão e da expansão dos 

investimentos imobiliários internacionais nos municípios de Maxaranguape e Rio do 

Fogo, bem como as repercussões deste processo no âmbito socioespacial.  

Auxiliou bastante nessa empreitada o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – (IBGE), com seus Censos de 2000 e 2010, apresentando o quadro 

evolutivo da segunda residência, dado importante para se avaliar em que medida o 

imobiliário-turístico vem interferindo no processo de urbanização dos já citados 

municípios do estado. Também foram levantados junto ao IBGE dados referentes à 

evolução populacional e à dinâmica socioeconômica dos referidos municípios. 

 Na Secretaria Estadual de Turismo foram obtidas informações sobre a 

evolução da expansão da atividade turística no Polo Costa das Dunas, fator que  

auxiliou na análise da correlação entre turismo e dinâmica da produção imobiliária.  

As Prefeituras Municipais de Maxaranguape e Rio do Fogo também foram 

fontes de pesquisas importantes na obtenção de dados gerais, particularmente 

sobre os antigos e novos usos das terras adquiridas pelos estrangeiros. Tornou-se 
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relevante obter informações sobre os novos usos que têm sido dados às terras 

adquiridas pelos investidores internacionais.  

No Departamento Estadual de Estradas e Rodagens (DNER) e no 

Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT), buscaram-se dados 

sobre a construção e melhoria da rede viária em direção ao litoral norte, com a 

finalidade de identificar como a ação do poder público tem propiciado o 

aparelhamento do território para atração de capitais. 

 Finalmente foram levantadas informações no principal banco de fomento ao 

turismo no nordeste brasileiro, o Banco Nordeste do Brasil (BNB) financiou o 

PRODETUR I e II, por isso, foi uma rica fonte de informações. Também se analisou 

a entrada de capitais estrangeiros que foram registrados no Banco Central do Brasil 

(BCB). 

1.3 REGISTROS FOTOGRÁFICOS 

 Construiu-se um banco de imagens fotográficas dos municípios estudados 

com o objetivo de analisar a paisagem, já que os fatores paisagísticos e ambientais 

se mostraram de grande relevância para atração dos investimentos internacionais 

nos municípios estudados. Outra questão importante refere-se à análise do processo 

de urbanização, com esse banco de imagens, puderam-se construir 

cartograficamente mapas mais precisos e compreender a dinâmica de expansão do 

imobiliário-turístico. 

1.4 ELABORAÇÃO DE MAPAS 

 Os mapas auxiliaram na representação cartográfica das materialidades 

(segundas residências, restaurantes, pousadas, bares etc.) que fazem parte da 

dinâmica de atuação do imobiliário-turístico, além disso, eles também mostraram as 

territorialidades construídas e superpostas ao longo da produção desse espaço, 

realçaram também a espacialização dos fixos e dos fluxos que fazem parte dos 

movimentos cotidianos dos lugares, dando caráter eminentemente geográfico a esta 

pesquisa. Os mapas foram elaborados com base nos dados obtidos nos cartórios de 

registros de imóveis dos municípios e no banco de dados do IBGE (2014) 

disponíveis no site do instituto.  
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1.5 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO: O MUNICÍPIO DE       
MAXARANGUAPE 

As projeções feitas pelo IBGE (2014) mostram que o município de 

Maxaranguape tem aproximadamente 11.419 habitantes. Tendo o município uma 

área total de 131,316 km², também sendo considerado um município de pequeno 

porte se comparado a outros municípios do estado do Rio Grande do Norte. A área 

total de terras comercializadas nesse município feito pelos investidores 

internacionais foi de 14,2 km², no período de 2000 a 2013, o que evidencia um 

expressivo volume de terras negociadas, já que esse valor representa 11% do total 

da área do município.  

Conforme mostra o mapa 2, o município de Maxaranguape tem quatro 

distritos (área urbana de Maxaranguape, Caraúbas, Maracajaú e Dom Eugênio) 

sendo três litorâneos e um interiorano. Ressalta-se que nesse município não foi 

encontrado nenhum mapa administrativo na prefeitura da cidade que apresentasse o 

conjunto dos distritos com sua respectiva base territorial. As autoridades locais nos 

informaram que existia apenas um mapa geral mostrando a área urbana da cidade e 

os povoados que existem no município. Sendo assim, as representações 

cartográficas do presente trabalho têm por base as informações contidas no site do 

IBGE (2014) e as formas dos citados distritos foram aproximadas a realidade do 

estudo. 
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Mapa 2 – Distritos do município de Maxaranguape 

 

Fonte: IBGE (2014) Elaboração: Pedro Freitas. 

Organização: Autor. 

Outro fator importante refere-se ao Produto Interno Bruto (PIB) do município, 

que em 2011 era de aproximadamente R$ 57.156.000,00. As negociações feitas 

pelos investidores internacionais no ano de 2007, período de maior entrada de 

capitais estrangeiros nessa região do estado, somaram R$ 70.888.000,00, o que 

equivale a 1,24 vezes o PIB de Maxaranguape naquele ano, fato que comprova a 

elevada quantidade de capitais estrangeiros que chegaram nesse município.  

A renda per capita média anual do município era de aproximadamente R$ 

5.643,83 em 2012, o que representava uma renda média mensal de apenas R$ 

470,00, episódio que comprova o baixo rendimento em geral dos habitantes dessa 

localidade. Assim como Rio do Fogo, esse município, se comparado a média 

estadual (os norte-rio-grandenses ganhavam, em média, por mês, R$ 695,00 em 

2012) tem baixos rendimentos, já em relação ao Brasil a distância é ainda maior (os 

brasileiros ganhavam, em média, R$ 1.837 no ano de 2012). 

 Nos últimos dez anos, a população de Maxaranguape teve um acréscimo de 

2.440 novos habitantes, o que representou um acréscimo populacional de 30% 

quando comparamos a população residente no município nos anos 2000. A maior 
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parte da população maxaranguapense encontra-se no campo (Quadro 1), fato que 

também está ligado a importantes atividades econômicas para o município que são: 

a agricultura e a pesca (Quadro 2).  

Os números do IBGE (2010) indicam um significativo crescimento do PIB na 

última década, quando a soma de todas as riquezas geradas no município teve um 

crescimento na ordem de 379%. Essa clara evolução econômica teve contribuições 

das atividades turísticas que cresceram fortemente no município, no período 

relatado o setor de serviços cresceu 349% (em números absolutos). Entretanto, 

quando se relativizam os números e analisa-se a importância histórica das 

atividades econômicas, vê-se que a agropecuária cresceu sua participação no PIB 

do município, passando de 7% em 2000 para 13% no ano de 2010. Já a indústria 

perdeu 1 ponto percentual na década passando de 8% em 2000 para 7% do PIB no 

ano de 2010. O setor de serviços, apesar do crescimento absoluto constatado, 

apresentou uma queda de 7 pontos percentuais passando de 77% em 2000, para 

70% do PIB no ano de 2010. Fato que explica o pequeno aumento do percentual da 

população rural do município que ainda hoje é predominantemente rural (em dez 

anos essa população cresceu 1%).    

 

Quadro 1 - Evolução da população total, urbana e rural 
em Maxaranguape – 2000 / 2010 

Maxaranguape 

2000 2010 

Rural % Urbana % Total Rural % Urbana % Total 

4.984 62 3.017 38 8.001 6.552 63 3.889 37 10.441 

 
Fonte: IBGE, 2010. Elaboração: Autor. 

 
Quadro 2 - Evolução do PIB em Maxaranguape (R$) – 2000 / 2010 

 

Maxaranguape 

2000 (Valores em milhões) 2010 (Valores em milhões) 

Indústria Agropec. Serviços T o t a l Indústria Agropec. Serviços T o t a l * 

1.248,00 1.231,00 10.832,00 14.085,00 4.221,00 7.169,00 37.790,00 53.453,00 

 
Fonte: IBGE, 2010. Elaboração: Autor. 

* Os valores totais incluem os impostos. 
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O IDHM de Maxaranguape (Quadro 3), apesar do relativo sucesso no 

crescimento econômico, avançou apenas 0, 287 pontos nos últimos 20 anos, 

infelizmente não atingindo a média estadual (o município ocupa a posição 3927º no 

Brasil), questão que revela assim como ocorre em Rio do Fogo, a precariedade das 

condições de vida da população residentes nesse município. 

 

Quadro 3 - Evolução do IDHM em Maxaranguape – 1991 / 2000 / 2010 
 

Maxaranguape Estado do RN 

1991 2000 2010 1991 2000 2010 

0,323 0,425 0,608 0,428 0,552 0,684 

     
Fonte: IBGE, 2010. Elaboração: Autor. 

 

Importante notar também que o censo 2010 do IBGE recenseou 4.463 

domicílios nesse município, desse total, 1.423 domicílios foram considerados 

particulares não ocupados de uso ocasional, o que representa uma percentagem de 

32% do total de domicílios existentes no município, número que mostra a grande 

importância que a atividade de lazer representa para esse município, ficando na 8ª 

posição, no estado do Rio Grande do Norte, em números de quantidade de 

domicílios particulares não ocupados de uso ocasional. 

 Outro fato importante refere-se à quantidade de estrangeiros que residem em 

Maxaranguape. Segundo o último censo do IBGE (2010) apenas 14 estrangeiros 

tinham residência fixa nesse município, o que evidencia que o fenômeno de segunda 

residência, nessa região do estado, é bem nítido, tendo forte influência dos 

residentes em Natal, já que Maxaranguape fica muito próximo à capital potiguar 

(aproximadamente 44 km de distância).  

1.6 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO: O MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO 

Depois de pertencer à jurisdição de Touros e posteriormente à de 

Maxaranguape, Rio do Fogo alcançou sua emancipação política, tendo como ponto 

de partida o plebiscito realizado no dia 17 de setembro de 1995, através da Lei nº 

6.842, de 21 de dezembro de 1995, Rio do Fogo foi desmembrado de 

Maxaranguape e elevado à condição de município do Rio Grande do Norte (IBGE, 

2014). 
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  Segundo informações do IBGE (2014) a população total do município de Rio 

do Fogo está estimada em 10.607 habitantes. Tendo uma área total de 150,262 km², 

sendo considerado um município de pequeno porte se comparado aos outros 

municípios do estado do Rio Grande do Norte. A área total de terras comercializadas 

nessa região do estado, feita pelos investidores internacionais foi de 3,06 km², o que 

corresponde a 2,06% da área total do município, no período de 2004 a 2013, 

conforme dados da pesquisa de campo.  

O município de Rio do Fogo tem quatro distritos (Pititinga, Zumbi, área urbana 

de Rio do Fogo e Punaú) sendo três litorâneos e um interiorano (mapa 3). Ressalta-

se que nesse município, assim como ocorreu em Maxaranguape, não foi encontrado 

nenhum mapa administrativo na prefeitura da cidade que apresentasse o conjunto 

dos distritos com sua respectiva base territorial. As autoridades locais não tinham 

sequer um mapa administrativo mostrando a área urbana da cidade (em 

Maxaranguape esse mapa existia), nem muito menos os distritos e povoados 

existentes no município. Dessa forma, assim como ocorreu em Maxaranguape, as 

representações cartográficas do presente trabalho têm por base as informações 

contidas no site do IBGE (2014) e as formas dos citados distritos foram aproximadas 

a realidade do estudo. 

Mapa 3 – Distritos do município de Rio do Fogo 

 

Fonte: IBGE (2014) Elaboração: Pedro Freitas. 

Organização: Autor. 
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Outra informação importante trazida pelo IBGE refere-se ao PIB do município, 

em 2006, ano do auge dos Investimentos Internacionais feitos nessa localidade, o 

produto interno bruto de Rio do Fogo correspondia a R$ 30.080.000,00, já o total das 

negociações realizadas nesse ano feitas pelos investidores internacionais somaram 

R$ 11.151.260,00, o que equivalia a 37% do PIB de Rio do Fogo naquele ano.  

A renda per capita média anual, referente ao ano de 2012, era de R$ 

6.704,44, o que representava um ganho médio mensal de R$ 558,00 - menos que 

um salário mínimo, já que no ano de 2012 ele correspondia a R$ 622,00 -, fato que 

mostra os precários rendimentos médios dos habitantes dessa localidade, mesmo se 

comparado a média mensal estadual (R$ 695,00 em 2012), já em relação ao Brasil a 

distância é ainda maior (R$ 1.837  no ano de 2011). 

Em números absolutos, a população de Rio do Fogo cresceu pouco nos 

últimos dez anos (apenas 842 novos habitantes), ainda concentrando a maior parte 

de sua população no campo (Quadro 4), questão diretamente ligada a importantes 

atividades econômicas para o município que são: a agricultura e a pesca (Quadro 5). 

Os números do IBGE (2010) expõem o significativo crescimento do PIB na última 

década, quando a soma de todas as riquezas geradas no município mais que 

quadruplicou. Essa clara evolução econômica teve contribuições das atividades 

turísticas que cresceram no município, no período relatado o setor de serviços (rol 

de atividades econômicas que se encontra o turismo) cresceu 353% (em números 

absolutos). Contudo, quando se relativizam os números e analisa-se a importância 

histórica das atividades econômicas vê-se que a agropecuária cresceu sua 

participação no PIB do município, passando de 8% em 2000 para 14% no ano de 

2010. Já a indústria se manteve estável no período, em 2000 respondia por 8% do 

PIB do município e no ano de 2010 manteve a mesma percentagem. O setor de 

serviços, apesar do crescimento absoluto constatado, apresentou uma queda de 11 

pontos percentuais passando de 79% em 2000 para 68% do PIB no ano de 2010. 

Fato que explica o pequeno aumento percentual da população rural do município 

que ainda hoje é predominantemente rural (em dez anos essa população cresceu 

2%).   
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Quadro 4 - Evolução da população total, urbana e rural  
em Rio do Fogo – 2000 / 2010 

 

Rio do Fogo 

2000 2010 

Rural % Urbana % Total Rural % Urbana % Total 

5.597 61 3.620 39 9.217 6.311 63 3.748 37 10.059 

 
Fonte: IBGE, 2010. Elaboração: Autor. 

 
Quadro 5 - Evolução do PIB em Rio do Fogo (R$) – 2000 / 2010 

 

Rio do Fogo 

2000 (Valores em milhões) 2010 (Valores em milhões) 

Indústria Agropec Serviços  Total  Indústria  Agropec. Serviços  Total* 

1.276,00 1.214,00 10.632,00 13.495,00 4.907,00 8.155,00 37.546,00 55.204,00 

 
Fonte: IBGE, 2010. Elaboração: Autor. 

 Os valores totais incluem os impostos. 

 

 Em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM 

(Quadro 6), apesar do relativo crescimento econômico, o município de Rio do Fogo 

avançou apenas 0,288 pontos nos últimos 20 anos, infelizmente não atingindo a 

média estadual (o município ocupa a posição 4869º no Brasil), questão que revela a 

precariedade das condições de vida da população residentes nesse município.  

 

Quadro 6 - Evolução do IDHM em Rio do Fogo – 1991 / 2000 / 2010 
 

Rio do Fogo Estado do RN 

1991 2000 2010 1991 2000 2010 

0,275 0,398 0,569 0,428 0,552 0,684 

 
Fonte: IBGE, 2010. Elaboração: Autor. 

 O censo demográfico 2010 do IBGE cadastrou 4.099 domicílios em Rio do 

Fogo, desse universo, 954 domicílios foram considerados particulares não ocupados 

de uso ocasional, o que representa uma percentagem de 23% do total de domicílios 

existentes no município, número expressivo e surpreendente já que supera cidades 

turísticas conhecidas nacionalmente como Tibau do Sul (foram recenseados nessa 

localidade 923 domicílios não ocupados de uso ocasional). Fator que expõe a 

importância do fenômeno de segunda residência nessa localidade. 
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Outra questão que chama atenção refere-se ao fato de que, segundo o censo 

2010, nenhum estrangeiro, nem mesmo naturalizado brasileiro, foi recenseado em 

Rio do Fogo. Apesar da grande quantidade de segundas residências constatadas 

pelo IBGE, circunstância que poderia facilitar a fixação de estrangeiros nesse 

município, pois há grande quantidade de casas de alto padrão a disposição dos 

possíveis moradores de origem estrangeira. 

Num passado recente esses municípios eram um só (pertenciam a 

Maxaranguape) episódio que justifica a similitude dos fatores socioeconômicos 

apresentados pela presente pesquisa. Além da grande semelhança socioeconômica, 

também se destaca que os municípios em questão chamam atenção pela 

precariedade dos rendimentos médios e pela baixa qualidade de vida de suas 

populações, quando se leva em conta a baixa nota do IDHM observada nessa região 

do estado. 
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QUADRO METODOLÓGICO  
 

PROBLEMA OBJETIVO 

GERAL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS TÉCNICAS DE                               TÉCNICAS DE COLETA FONTE TÉCNICAS DE 

ANÁLISE 

Compreender as 

novas 

dinâmicas 

socioespaciais 

do litoral 

oriental norte 

do estado 

decorrente dos 

investimentos 

internacionais 

que chegaram 

sobretudo a 

partir do início 

dos anos 2000.  

 

Analisar em que 
medida os 

Investimentos 

Internacionais 
promoveram a 

valorização dos 

imóveis nos 
municípios em 

questão. 

a) Analisar como as políticas 
públicas contribuíram para 

atração de investimentos 

internacionais; 

Levantamento dos 
investimentos públicos 

ocorridos; 

-SETUR 
-DNIT  
-DNER 
-Mtur  
-BNB 

-Análise documental. 
-Elaboração de quadros, 

gráficos e mapas. 

b) Identificar os fatores 

locacionais que possibilitaram a 

atração de tais investimentos;  

Entrevistas junto aos agentes 

imobiliários e investidores 

internacionais; 
  

Entrevistas. 

 

-Análise de conteúdo. 

c) Caracterizar e mensurar a 

magnitude dos investimentos 

internacionais realizados nos 

municípios em questão;  

 

-Levantamento de dados 

cartoriais; 
-Registro de capitais 
estrangeiros; 

-Cartórios dos 

municípios. 
-BCB 

-Análise documental;  
-Elaboração de quadros, 

gráficos e mapas;  
-Registros fotográficos. 

d) Analisar como os imóveis 
adquiridos por estrangeiros estão 

sendo usados e ocupados; 

-Levantamento de dados 
cartoriais;  
-Entrevistas junto aos agentes 

imobiliários e proprietários 
dos imóveis; 

-Cartórios dos 
municípios; 
-Entrevistas. 

 

-Análise documental e 
de conteúdo. 

 

e) Dimensionar o processo de 

valorização dos imóveis que 

ocorreu nesses territórios.  

-Entrevistas;  
-Levantamento de dados 

cartoriais;  
 

-Entrevistas junto 

aos agentes do setor 

público e privado; 
-Cartórios dos 

municípios. 

-Análise documental; 
-Análise de conteúdo.  
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CAPÍTULO 2 LAZER, TURISMO E A VALORIZAÇÃO DO 
ESPAÇO  

  

 Esse capítulo expõe as concepções teóricas que deram suporte a presente 

pesquisa. Nele, serão discutidos conceitos e categorias de análise que foram 

fundamentais para se compreender os fenômenos espaciais que se mostraram 

relevantes ao estudo.  

2.1  ESPAÇO GEOGRÁFICO: CONTRADIÇÕES E MOVIMENTO 
 

A abordagem do conceito de espaço pela filosofia e pela física é ponto de 

partida para a maioria dos autores que contribuíram para o estabelecimento do 

conceito de Espaço Geográfico. Na busca por um objeto particular de estudo, as 

construções epistemológicas em Geografia têm sido desenvolvidas no sentido de 

construir um conceito abrangente de Espaço Geográfico que compreenda a 

diversidade das pesquisas Geográficas. 

Nesse sentido, é importante salientar que somente em 1960 o Espaço 

(enquanto instância de construção social) obteve lugar nos debates da teoria social, 

conforme destaca Soja (1993). O espaço era tratado como morto, o fixo, o não 

dialético, o imóvel. O tempo, ao contrário, era a vida, a riqueza, a dialética. A 

concepção de espaço, como produto social, não era discutida, havendo poucos 

avanços nessa vertente. Somente no fim do século XX houve a reafirmação sobre a 

importância interpretativa do espaço no pensamento crítico contemporâneo. 

Lefebvre foi um dos primeiros autores a reafirmar o espaço na teoria social 

crítica, contribuindo para uma interpretação materialista da espacialidade. Dessa 

forma, contribuiu, enormemente, para o surgimento de uma geografia humana 

crítica, em resposta ao positivismo, teoricamente, reducionista (SOJA, 1993). 

Para Lefebvre (2006), o espaço (social) é um produto (social). Este espaço 

compreende as relações sociais e não pode ser resumido ao espaço físico; ele é o 

espaço da vida social. Sua base é a natureza ou espaço físico, o qual o homem 

transforma com seu trabalho. Lefebvre afirma que a natureza não produz, ela cria; 

somente o homem é capaz de produzir através do trabalho. 
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Lefebvre (2006) considera que o modo de produção vigente em cada 

sociedade é determinante para a produção do espaço. Cada modo de produção tem 

como resultado uma produção espacial diferente, de forma que o espaço é 

produzido pelo processo de produção e, ao mesmo tempo, dá suporte ao seu 

desenvolvimento. O espaço social agrupa as coisas produzidas e envolvem suas 

inter-relações, ele permite ações de produção e consumo. Dessa maneira, o espaço 

é meio e condição das realizações da sociedade que o produz. Apresenta-se, 

simultaneamente, como contingente e condicionador das relações de produção. 

Os geógrafos encontraram nessas proposições de Lefebvre a base para a 

construção do conceito de espaço geográfico (objeto de estudo da Geografia) que 

permitisse a inserção e consolidação da Geografia como ciência social. Para o 

estabelecimento do conceito de espaço geográfico foi necessário “geografizar” 

essas proposições de Lefebvre, ou seja, operacionalizá-las no contexto das teorias e 

práticas próprias da Geografia. Milton Santos, na obra Por uma Geografia 

Nova (1996), apresenta a proposta de uma teoria geográfica do espaço que 

comporta elementos propostos por Lefebvre, porém não se limita a eles. Santos 

(2009) trazem esses elementos para a Geografia e apresenta o conceito de espaço 

geográfico que adotamos neste trabalho. 

Santos (2009, p.166) propõe que o espaço geográfico é “formado por um 

conjunto indissociável, solidário e também contraditório, de sistemas de objetos e 

sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas como o quadro único no 

qual a história se dá”.  Para o autor, a natureza é a origem, ela provê as coisas, as 

quais são transformadas em objetos pela ação do homem através da técnica. 

 
No princípio, tudo eram coisas, enquanto hoje tudo tende a ser 
objeto, já que as próprias coisas, dádivas da natureza, quando 
utilizadas pelos homens a partir de um conjunto de intenções sociais, 
passam, também, a ser objetos (SANTOS, 2009, p.65). 

 

Para Milton Santos, a técnica é “a principal forma de relação entre o homem e 

a natureza” e é definida como “um conjunto de meios instrumentais e sociais, com 

os quais o homem realiza sua vida, produz e, ao mesmo tempo, cria espaço.” 

(SANTOS, 2009, 137).  
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 A produção do Espaço humano, e, portanto, do Espaço Geográfico começa 

com o empreendimento do homem sobre a superfície terrestre. “A promoção do 

homem animal a homem social deu-se quando ele começou a produzir. Produzir 

significa tirar da própria natureza elementos indispensáveis à reprodução da vida” 

(SANTOS, 1996, p.162). O homem começa a produzir, quando em sua mente, antes 

mesmo de produzir, já tem um objetivo para o que produzir, isto é, já possui 

resultados preestabelecidos. Assim sendo, o processo de produção do espaço é 

intrinsecamente relacionado ao modo que os homens produzem as condições 

materiais e culturais necessárias a sua sobrevivência: “o espaço é matéria 

trabalhada por excelência” (SANTOS, 1996, p. 137). 

 

Não há produção que não seja produção do espaço, não há 
produção do espaço que se dê sem trabalho. Viver é para o homem 
produzir espaço. Como o homem não vive sem trabalho, o processo 
de vida é um processo de criação do espaço geográfico. A forma de 
vida do homem é o processo de criação do espaço (SANTOS, 1996, 
p. 88). 

 

Dessa forma, ficam explícitas as relações espaciais – sociedade com base no 

trabalho (relações sociais de produção), através do qual ocorre a apropriação da 

natureza pela sociedade. É justamente devido a essa relação que se pode falar em 

produção social do espaço, ou seja, o espaço em suas diferentes formas de 

organização espacial se apresenta como produto das relações sociedade – 

natureza. O que se está enfatizando é que a produção, como a reprodução do 

espaço necessitam ser relacionadas ao processo de produção de mercadorias, que 

acaba, em síntese, por influenciar a reprodução das formas do viver em sociedade. 

Ou seja, para a manutenção e reprodução da população é necessária a produção de 

bens materiais, ou seja, de mercadorias, em se tratando de capitalismo, como 

também das condições sociais para manutenção da própria vida em sociedade 

(SANTOS,1996). 

É condição da análise geográfica a necessidade de refletir a respeito da 

produção do espaço. O que está em questão na compreensão e na concepção da 

Ciência Geográfica aqui exposta, é refletir como a sociedade produz e (re) produz o 

seu espaço (HARVEY, 2004). 
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Vive-se um momento em que a produção do espaço se realiza por meio de 

diversas estratégias da reprodução capitalista. A racionalidade capitalista, cada vez 

mais, está presente na produção do espaço urbano, fazendo com que este se torne 

uma mercadoria específica (HARVEY, 2004). 

 Nessa reprodução (produção – consumo), o Espaço Geográfico também sofre 

alterações na sua forma. Pois, sendo a própria sociedade, as formas espaciais são 

determinadas, ou melhor, produzidas pelas ações dessa sociedade. Portanto, as 

formas espaciais relacionam-se com o grau de desenvolvimento das forças 

produtivas, de acordo com os períodos históricos de desenvolvimento da sociedade. 

Todavia, não se pode deixar de lado, para esta análise, o Estado e as classes 

dominantes que, através de seus interesses, influem diretamente nas formas 

espaciais, ou seja, na configuração dos territórios (SANTOS, 1996). 

 No entanto, somente através da unicidade espaço-tempo é que há 

possibilidades de acompanharmos os processos e os estágios de desenvolvimento 

das formações espaciais. Tempo e espaço possuem um movimento único, ambos se 

encontram na materialidade. Porém, a noção de espaço-tempo, como categoria de 

análise geográfica, sempre foi objeto de inúmeras confusões, pois, a simples filiação 

com a história de um fenômeno, não basta. É preciso levar em consideração, entre 

outras coisas, a idade das formas que caracteriza determinado espaço em períodos 

diferentes. Portanto, somente através da análise conjunta da forma, função, 

estrutura e processo, pode-se analisar o espaço em suas múltiplas dimensões 

(SANTOS, 1996). 

 Importante também notar que o sistema de ações apregoado por Santos 

(2009) pressupõe objetivo, projetos, intencionalidades, possibilidades e meios para 

sua execução, pois, advêm da natureza humana, do trabalho social individual ou 

coletivo. Integra o reino das ideias, das crenças e das paixões. Compreende as 

racionalidades impostas pelos agentes produtores de espaço, como o Estado, os 

agentes imobiliários, as empresas em geral e os setores da população, 

principalmente, os com poder aquisitivo maior que, portanto, possuem maior poder 

de escolha quanto à sua moradia, lugar de lazer e trabalho. Essas ações dão-se por 

meio da ideologia, que procura cada vez mais, brutalmente, se impor para amparar o 

sistema capitalista (SANTOS, 2009). 
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 Assim sendo, em momentos diferentes, novos objetos são criados, 

dependendo da intencionalidade dos agentes hegemônicos. Portanto, o espaço está 

sempre mudando de significações, sendo a síntese entre conteúdo social e formas 

espaciais. Com o processo de globalização, o capitalismo acelerou a 

internacionalização das técnicas, as quais estão presentes em todos os lugares, de 

forma direta ou indireta (SANTOS, 2009). 

 Santos (2009) enfatiza que no período atual, o motor dessa divisão, tornada 

internacional, é a informação. Essa, ocorrida de forma instantânea, distingue os 

lugares, uma vez que alguns tornam-se mais apropriados aos usos do capital 

hegemônico, devido à sua densidade técnica ou por se apresentarem promissores a 

alguma atividade gerida pelo capital. Dessa forma, os lugares se distinguem pela 

sua capacidade de oferecer maior rentabilidade. Assim sendo, os lugares tendem a 

tornar-se, cada vez mais, especializados, não mais devido aos seus recursos 

naturais, como em outras épocas, mas, sim, devido às densidades técnicas e às 

ações sobre elas. 

 A evolução técnica dos meios de transportes e comunicação diminuiu as 

distâncias entre os lugares, em escala planetária, isto é, aumentou a mobilidade 

espacial, contribuindo para a “rearrumação” dos espaços. Dessa maneira, o capital 

passou a ter um maior poder de circulação e, com isso, de escolha. O referido 

seleciona os lugares que se mostram como vantajosos ou promissores, 

incorporando-os às lógicas capitalistas (SANTOS, 2009). 

 Para tanto, o espaço torna-se cada vez mais dinâmico devido ao aumento dos 

capitais fixos (estradas, portos, terra arada etc.). Paralelamente, aumenta a 

necessidade e a importância dos fluxos e a necessidade de movimento. Somente 

através do movimento do conjunto, isto é, do todo, é que se pode, corretamente, 

valorizar cada parte e analisá-la para, em seguida, reconhecer concretamente o 

todo. “A totalidade é o conjunto de todas as coisas e de todos os homens, em sua, 

realidade, isto é, em suas relações, em seu movimento” (SANTOS, 2009, p. 116). 

Mas, “a totalidade de uma realidade é fugaz, está sempre se desfazendo para voltar 

a se fazer. O todo é algo que está sempre buscando renovar-se, para se tornar, de 

novo, outro todo” (SANTOS, 2009, p. 117). 
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 Aprofundando a abordagem ora exposta, observa-se que Santos (2006), 

através das suas reflexões, mostra como o trabalho e as técnicas indicam como o 

território é usado. Como? Onde? Por quem? Por quê?  Para quê? As técnicas 

incluem as formas-conteúdos, porque as épocas ganham distinção pela forma de 

fazer. É, portanto, através do uso das técnicas que o espaço muda suas formas e 

suas relações. É, assim, um fazer-se permanente. Dessa forma, o território está 

sempre se organizando de maneiras diversas, de acordo com as necessidades e 

intencionalidades dos homens. É o resultado das ações dos homens sobre o próprio 

espaço (SANTOS, 2009).  

 Assim, o espaço evidencia tanto elementos materiais como imateriais, coloca-

se como um importante instrumento para compreensão dos conflitos e estratégias 

dos distintos atores que o produzem. Sendo assim, não é somente o Estado, o 

mercado, os agentes imobiliários e turistas (as verticalidades) que produzem os 

espaços relativos aos fazeres turísticos, mas também as comunidades que vivem 

nesses lugares (as horizontalidades).  

 
2.2 LAZER E TURISMO: PRODUÇÃO E CONSUMO DO ESPAÇO 
  

Os principais trabalhos e conceitos sobre o lazer no Brasil fundamentam-se 

nas acepções teóricas do sociólogo francês Dumazedier (2004).   

 
Um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de 
livre vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e 
entreter-se, ou ainda, para desenvolver sua informação ou formação 
desinteressada, sua participação social voluntária ou sua livre 
capacidade criadora após livrar-se ou desembaraçar-se das 
obrigações profissionais, familiares e sociais (DUMAZEDIER, p. 40). 

Normalmente o lazer é relacionado a uma série de atividades que o cidadão 

pode praticar em seu tempo livre, ou seja, naquele momento em que não está 

trabalhando em tarefas familiares, religiosas ou sociais, e que lhe proporcionam 

prazer. Nesse contexto, ele tem a oportunidade de relaxar, descansar, distrair-se, 

exercer alguma forma de recreação. 

É preciso não esquecer, porém, que o Lazer não é apenas um grupo qualquer 

de ocupações sem propósito algum senão preencher o tempo livre do sujeito. Ele 

pode e deve como a animação cultural, ter uma conotação crítica e até mesmo 
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transformadora da ordem instituída, mesmo que isso implique em desconstruir 

antigos mitos e convenções. Dessa forma, é possível despertar o potencial criativo 

das pessoas e incluí-las cultural e artisticamente. Sem falar que o Lazer também 

está ligado ao âmbito pedagógico (TAVEIRA; GONÇALVES, 2012). 

O lazer também pode ser encarado de maneira mais ampla que o turismo, 

pois este está geralmente ligado às questões econômicas. Entretanto, não se pode 

perder de vista que o turismo é uma das expressões mais demonstrativas do Lazer 

no Mundo Contemporâneo, portanto, é impossível analisar esses dois conceitos de 

maneira separada.  

Nos dias atuais é comum ver as pessoas viajarem, “fazer turismo”, em busca 

de lazer, diversão e de descanso. Então a análise dialética desses conceitos que se 

influenciam mutuamente faz-se necessária. As inter-relações e implicações do 

turismo no lazer e vice-versa são inerentes à própria dinâmica do que se entende 

por lazer na sociedade contemporânea, uma vez que, o turismo e o lazer são 

fenômenos da sociedade moderna, onde um só acontece no âmbito do outro, ou 

seja, toda forma de turismo é uma modalidade de lazer e este possui uma série de 

possibilidades de práticas e vivências, dentre as quais, enquadra-se o turismo 

(TAVEIRA; GONÇALVES, 2012). 

Quando se analisa a questão econômica observa-se que o turismo é uma 

atividade que repercute em vários outros setores da economia (confecções, 

transporte, marketing, alimentação, artesanato, imobiliário, construção civil etc.). 

Dessa forma, ao ter como referência o Produto Interno Bruto (PIB), o setor turístico 

agrega uma enorme quantidade de atividades afins, que juntas, representam 

significativo peso na economia nacional e local. 

 Observa-se também que poucos setores da economia capitalista mostram tão 

nítida interface em meio ás transformações do mundo do trabalho, a formação de 

novas sociabilidades do tempo livre, a desconcentração das unidades produtivas e a 

hegemonia do mercado financeiro, entre outros (FERREIRA; SILVA, 2012).  

O debate acerca do conceito de turismo, em geral, é bastante controverso 

dado a complexidade desse fenômeno que envolve modalidades de turismo muito 
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distintas. É importante frisar que o turismo não se delimita a viagens de lazer, isto é, 

as motivações para as pessoas realizarem viagens podem ser de naturezas 

diversas, entretanto, cada vez mais, um maior número de pessoas realiza viagens 

com a finalidade de lazer. 

Segundo Fonseca (2005): 

 
O turismo pode ser considerado uma das formas de lazer que se 
distingue das demais pelo fato do indivíduo ter que se deslocar de 
seu local de cotidiano para praticá-lo.  Fazer turismo implica uma 
ruptura com o cotidiano, uma vez que o indivíduo tem 
necessariamente que viajar para que possa ser considerado turista. 
(FONSECA, 2005, p. 28). 

 

De acordo com a Organização Mundial do Turismo (OMT, 1998, p. 44), “o 

turismo compreende as atividades que realizam as pessoas durante suas viagens e 

permanências em lugares distintos ao seu entorno habitual, por um período de 

tempo consecutivo inferior a um ano com fins de ócio, por negócios e outros”. Sendo 

assim o fenômeno turístico tem forte ligação com as questões econômicas, já o lazer 

pode fazer parte do cotidiano das pessoas e ser gratuito. 

O turismo e o lazer, assim como qualquer outro fenômeno social têm forte 

repercussão no espaço geográfico, sendo capaz de transformá-lo e reorganizá-lo. 

Além disso, ele vem se consolidando como uma importante atividade econômica e 

social nas últimas décadas, por promover o deslocamento de milhares de pessoas 

pelas diversas regiões e países do mundo. Por isso, o turismo e o lazer cada vez 

mais representam um segmento importante na economia dos países desenvolvidos 

e subdesenvolvidos.  

 No Brasil, de acordo com o Ministério de Turismo (2007), este segmento já 

ocupa a quinta posição como produto que mais gera divisas em moeda estrangeira 

para o Brasil, disputando a quarta posição com a exportação de automóveis. Devido 

sua grande expressividade, nas últimas décadas, o turismo e o lazer têm despertado 

o interesse de estudiosos de diversas áreas do conhecimento que se propõem 

analisar e decodificar esse fenômeno que, além de alavancar a economia, contribui 

para intensificar o deslocamento de milhares de pessoas e produz, transforma e 

refuncionaliza espaços nas mais variadas escalas (FONSECA, 2004).  
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Sendo assim, o turismo e o lazer apresentam-se como uma das mais 

importantes formas de acumulação do capital, produzindo novas materialidades no 

espaço, de forma contraditória, pelos diversos agentes envolvidos, ou seja, Estado, 

empresas, residentes e turistas. Portanto, compreender essa dinâmica significa 

entender as relações produtivas do espaço e o exercício de poder do Estado, das 

classes empresariais e trabalhadoras em movimento e conflito (CORIOLANO, 2005).  

A atividade turística cria espaços para novas formas de consumo que podem 

oferecer ótimas oportunidades para a acumulação de capital. Dessa forma, segue a 

lógica do capital, apropriando-se dos espaços e dos recursos neles contidos, 

apresentando-os como atrativos transformados em mercadorias. Muitos territórios 

passam a ser dominados pelo turismo por oferecerem atrativos para a demanda, ou 

seja, para os gestores e operadores turísticos, oportunidades de investimentos, 

retirados da renda da terra e da mais-valia do trabalho humano (CORIOLANO, 

2005).  

Sendo assim, o turismo e o lazer, como mencionado anteriormente, sendo 

uma atividade que viabiliza a reprodução do capital, apresenta uma incontestável 

capacidade de organizar sociedades inteiras e de condicionar o (re)ordenamento de 

territórios para sua realização (CRUZ, 2001).  

O espaço geográfico assume importância central para o turismo e o lazer, 

pois as singularidades espaciais são capturadas por essa atividade, corrobora-se 

dessa forma com os estudos de Fonseca: 

 
O espaço se constitui num fator de produção na medida em que a 
atividade utiliza-se de seus atributos físicos (clima, características 
geomorfológicas e geológicas, cobertura vegetal, etc.) ou de 
aspectos socioculturais para poder se desenvolver. Assim, o espaço 
turístico assume outra característica: está desigualmente distribuído 
pela superfície terrestre em conseqüência de sua diversidade natural 
e sociocultural (FONSECA, 2004, p. 41).  

 

A crescente importância econômica do turismo e do lazer é causa e 

consequência de sua ampliada necessidade de intervenção espacial: “[...] é a única 

entre as atividades modernas que consome, elementarmente, o espaço” (CRUZ, 

2001, p. 8).  
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De acordo com a premissa supracitada, é relevante considerar um diferencial 

na atividade turística, isto é, todos os lugares são, potencialmente, turísticos, já que 

a atividade turística dos lugares é uma construção cultural e histórica, conferindo-lhe 

uma competência maior do que qualquer outra atividade econômica de distribuir, 

espacialmente, a riqueza, o que não significa uma distribuição igualitária, nem muito 

menos justa, das riquezas auferidas por essa atividade (CRUZ, 2006).  

 O turismo e o lazer, no processo de transformação dos territórios, para seu 

uso, é dado por sua capacidade de criar, de transformar e, inclusive, de valorizar, 

diferentemente, espaços que tinham um menor valor, no contexto da lógica de 

produção, como ocorre com o litoral oriental norte, do estado de Rio Grande do 

Norte que em tempos pretéritos era menos valorizado economicamente, possuía 

pouco ou quase nenhum valor econômico. Sendo assim, ressalta-se que o turismo, 

hoje, representa uma importante forma de reprodução do capital (NICOLAS, 1996 

apud CRUZ, 2007).  

Desse modo, o turismo e o lazer são, muitas vezes, a causa principal do 

consumo e valorização do espaço e, frequentemente, transforma objetos naturais 

em objetos de consumo e, o espaço em mercadoria. Assim sendo, o turismo torna-

se um grande setor de investimento e lucro, colaborando com a especulação 

imobiliária, estratégia capitalista fortemente verificada na área de estudo enfocada 

na presente pesquisa. 

Por outro lado, Rodrigues (1999) acresce o discurso da preservação do meio 

ambiente como outro fator de contradição do turismo, pois, grande parte dos 

destinos turísticos são áreas que deveriam ser preservadas, através de unidades de 

conservação, em forma de Áreas de Proteção Ambiental (APA). Todavia, o que vê é 

o oposto: a supervalorização e o interesse dos agentes hegemônicos em construir 

grandes investimentos turísticos, mesmo em se tratando de ambientes frágeis, como 

sistemas dunares.  

Observa-se, também, que a criação de empregos é um discurso bastante 

destacado no que concerne ao turismo. A apologia ao turismo, como atividade capaz 

de gerar emprego e desenvolvimento econômico, tem levado comunidades 
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litorâneas do Nordeste a optar por tal investimento em relação a outras alternativas 

econômicas.  

É com essa perspectiva teórica, pensando nas transformações espaciais que 

são geradas pela dinâmica do lazer e do turismo que será norteado este trabalho.  

 

2.3 FINANCERIZAÇÃO E OS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

 

 

O sistema de crédito é peça-chave na arquitetura da acumulação capitalista. 

Ao adiantar recursos àqueles que não dispõem desses capitais, em determinado 

tempo, o sistema de crédito permite uma compatibilização entre diferentes tempos 

do processo de acumulação e, de tal forma, contribui para acelerar o tempo de 

rotação dos capitais e diminuir os custos relacionados à circulação (HARVEY, 1999). 

O sistema financeiro é indispensável para a manutenção e sobrevivência do 

capitalismo, já que é capaz de colocar dinheiro ocioso (dos poupadores) em 

circulação, possibilitando que atividades mais lucrativas sejam privilegiadas com 

recursos adicionais. Dessa forma, é impossível pensar na existência do capitalismo 

sem a presença de um sistema de crédito sólido e robusto que venha a atender às 

necessidades da reprodução ampliada do capital.  

Entretanto, quando se fala em financeirização não se está falando 

exclusivamente das instituições e agentes que compõem o sistema de crédito 

(fundos de investimento, banco etc.).  A noção de financeirização que ganhou maior 

atenção nas ciências sociais nas últimas décadas compreende que as finanças 

encontram-se cada vez mais associadas com uma vasta gama de atividades 

econômicas e sociais que ultrapassam a esfera financeira, e que sua intrusão em 

todos os lugares da sociedade reflete uma situação peculiar do capitalismo nos 

últimos vinte a trinta anos (HARVEY, 2011).  

Nos anos 1970, as possibilidades de acumulação tal como estruturadas no 

regime fordista mostraram-se incapazes de garantir as potencialidades de sua 

reprodução; sinais expressos de uma crise de acumulação que exigiu mudanças 

significativas no regime político, na regulamentação econômica e financeira e na 

estruturação da produção, com o intuito de viabilizar a continuidade da circulação e 

valorização do capital (HARVEY, 2005). 
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Do ponto de vista das estratégias para reprodução do capital, essas 

mudanças apontam para um processo de expansão geográfica do capital, 

denominado por muitos autores como globalização, que tem sido acompanhado, 

segundo Harvey (2004; 2011) desde a década de 1980, por uma mudança no 

regime de acumulação que estaria se constituindo fundamentalmente como um 

regime de acumulação calcado na valorização financeira.  

Em oposição ao regime predominante no período pós Segunda Guerra, 

(fordismo) quando a expansão e produção material, com a correlata formação da 

sociedade de produção e consumo de massas, o regime atual se pauta pela lógica 

das finanças (centralizadas e concentradas em poucos grupos e investidores), que 

dominam e conduzem as decisões da esfera produtiva. A financeirização é descrita 

por Harvey (1992) como uma gestão da riqueza caracterizada pela forma 

especulativa e predatória, que gera a desregulamentação e faz com que o sistema 

financeiro se torne um dos principais centros de atividades redistributivas, que 

estabelece a criação de novos instrumentos de especulação, o que faz com que as 

desigualdades na apropriação das riquezas se tornem cada vez mais acirradas.  

Além disso, outra particularidade desse regime de acumulação financeirizado 

é a possibilidade de parte do capital fictício valorizar-se independentemente da 

valorização produtiva, através da ‘engenharia’ dos derivativos de ativos e da 

alavancagem que estes ganhos possibilitam. Evidentemente, na mesma proporção, 

amplia-se a potencialidade das crises (HARVEY, 2011). 

Importante ressaltar que toda essa construção  realiza-se também enquanto 

um processo de reprodução socioespacial, portanto, materializando-se nos lugares 

em diferentes formas e conteúdos, espaços são criados, refuncionalizados ou até 

destruídos. Seguem alguns exemplos: desvalorização de ativos (fábricas, unidades 

portuárias etc.) e consequente desemprego em massa em determinados lugares; 

reestruturação da produção e precarização das condições de trabalho; emergência 

de novos centros de produção e expansão da proletarização; centralização e 

concentração do capital e dispersão e fragmentação da classe trabalhadora; 

instabilidade da produção em função do grau de especulação do valor acionário das 

empresas; necessidade de reduzir cada vez mais o tempo de realização do capital 

produtivo etc.  
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Tais processos que ampliam a pobreza em extensão e profundidade revelam-

se na amplitude das desigualdades socioespaciais, que se apresentam, sobretudo 

nas regiões densamente urbanizadas, como as metrópoles, em cujas periferias 

verificam-se um movimento contraditório de imobilidade e movimento e de inserção 

submissa perversa aos ditames da globalização e da valorização financeira. 

(HARVEY, 1980). 

No tocante ao espaço, considera-se o produzido como condição geral da 

produção, e meio pelo qual a vida se realiza, o que supõe a sua conservação, e/ou 

destruição dependendo das intencionalidades, das correlações de força e atitudes 

dos agentes hegemônicos e contra hegemônicos atuantes naquele determinado 

período histórico. O Estado emerge como o poder capaz de impor sua racionalidade 

e domínio, viabilizando as rupturas do processo ou absorvendo parte das 

contradições emergentes no plano da reprodução (SANTOS, 2009). 

É nesse contexto de um regime de acumulação financeirizada que a 

propriedade imobiliária vem se transformando no sentido de se mobilizar através da 

reprodução em títulos negociáveis no mercado financeiro, apontando para os novos 

conteúdos da reprodução do espaço. A produção espacial, principalmente, o espaço 

urbano centra-se cada vez mais no capital financeiro. O urbano torna-se parte 

fundamental do processo de financeirização, pois, como bem destaca Harvey (2011, 

p. 146), a produção do espaço urbano “tornou-se mais estreitamente entrelaçada 

com a acumulação do capital, até o ponto em que é difícil extirpar uma da outra”.  

Na última década, um conjunto de novos instrumentos regulatórios do 

mercado imobiliário e financeiro no Brasil, associado à potencialidade da 

propriedade privada como garantia de liquidez, tem produzido uma expansão e 

transformação do setor imobiliário do país. Com a construção não só de shopping-

centers, edifícios corporativos, mas também da produção de habitação, o que se de 

um lado amplia a oferta de imóveis, de outro se apresenta como instrumento de 

aprofundamento do processo de fragmentação e hierarquização do espaço 

(ALVAREZ, 2013). 
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2.4 A PRODUÇÃO DO ESPAÇO ENQUANTO FRONTEIRA DA EXPANSÃO DO 
CAPITAL NO BRASIL  

 

No país a construção do espaço urbano foi em grande medida definida e 

financiada pelo Estado. Entretanto, a partir dos anos 1990, com a criação de 

instrumentos como os Fundos de Investimento Imobiliários (FIIs) e os Certificados de 

Recebíveis Imobiliários (CRIs) novas formas de financiamento do mercado 

imobiliário, presentes nos EUA desde os anos 1970, são implantados no Brasil. Os 

FIIs foram criados pela Lei 8668 de 1993, e os CRIs foram criados pela Lei Federal 

9514, de 1997, que definiu o Sistema de Financiamento Imobiliário. De um lado, a 

criação desses instrumentos se insere no contexto de crise de financiamento do 

mercado imobiliário, sobretudo o de habitação, com a instabilidade inflacionária 

iniciada nos anos 1980, e a carência de recursos que pudessem ser captados para o 

financiamento do sistema. Por outro lado, situam-se na lógica atual do 

desenvolvimento capitalista que aponta para a financeirização, e foram 

regulamentados no Brasil no âmbito da formulação das políticas de 

desregulamentação e abertura da econômica, dos anos 1990 (ALVAREZ, 2013). 

A Lei Federal 9.514 de 1997 estabeleceu mecanismos de securitização 

imobiliária, possibilitando a transformação de bens imóveis em títulos mobiliários 

negociados no mercado financeiro. Através das companhias de securitização 

imobiliária (criadas pela mesma lei), converte-se o crédito imobiliário proveniente de 

bancos e construtoras, em títulos (CRIs), que são negociados no mercado 

financeiro. Para as incorporadoras e construtoras, abre-se a possibilidade de captar 

recursos e amplia-se a capacidade de giro de seu capital. Assim, aumenta a 

capacidade de investimentos pelas empresas do setor da construção civil, já que 

elas podem construir, financiar e vender um imóvel, repassando as dívidas dos 

compradores a uma companhia securitizadora, que as transformam em títulos. Com 

isso, as construtoras e incorporadoras captam recursos e podem reinvestir o capital 

em outra atividade ou empreendimento, acelerando o tempo de rotação do capital. 

Com este mecanismo, o capital imobilizado nas construções ganha mobilidade e 

pode se reproduzir com maior velocidade (ALVAREZ, 2013). 

Esses investidores compram cotas, que não podem ser resgatadas, apenas 

vendidas na bolsa de valores. Segundo Harvey (2005), os FIIs representam a 
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possibilidade de superar a imobilidade da propriedade privada nestes tempos em 

que o capital procura cada vez mais rentabilidade e liquidez. 

Segundo Alvarez:  

 
Até maio de 2010, o crédito destinado ao financiamento de imóveis já 
teria ultrapassado os 100 bilhões, tendo crescido em 12 meses 
51,1%, muito embora o crédito imobiliário ainda represente uma 
pequena parcela do PIB, se comparado a outros países, mesmo 
periféricos (ALVAREZ, 2013, p. 30).  

 
Mas, em um nível mais imediato, essa transformação reflete um esforço 

consciente e direcionado do Estado brasileiro no sentido de criar um aparato 

regulatório propício a circulação do capital no ambiente construído urbano e a 

criação de papéis lastreados por fluxos de rendimentos imobiliários. 

Esses mecanismos inauguraram no Brasil os vínculos mais intrínsecos entre 

o setor financeiro e o imobiliário, apontando para a flexibilização da propriedade 

imobiliária, e o caráter seletivo dos empreendimentos (shopping centers, centros 

empresariais, condomínios residenciais de alto padrão) acentuaram o processo da 

hierarquização e segregação sócioespacial concentrando-se em determinadas 

porções da metrópole (ALVAREZ, 2013). 

Do ponto de vista da vinculação dos imóveis ao mercado financeiro, a lei 

institui a possibilidade de emissão das Letras de Crédito Imobiliário, que permite às 

companhias securitizadoras de créditos imobiliários, instituições não financeiras 

constituídas sob a forma de sociedade por ações, a aquisição e securitização 

desses créditos e a emissão e colocação, no mercado financeiro, de Certificados de 

Recebíveis Imobiliários podendo emitir outros títulos de crédito, realizar negócios, 

tendo como lastro a propriedade de um imóvel. Assim, percebe-se que não se trata 

de uma simples expansão do crédito para o setor habitacional, mas de uma 

expansão que está calcada na possibilidade de colocação da propriedade imobiliária 

como ativo no mercado financeiro. Vê-se dessa forma uma nova relação entre o 

mercado imobiliário e o setor financeiro, essa relação encara novas dinâmicas o que 

pode gerar, assim como ocorreu em outros países, crises profundas e sistêmicas, já 

que agora a construção civil agrega a sua lógica de funcionamento a ciranda 

financeira, fato que merece ser mais bem estudado. 
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2.5 A QUESTÃO FUNDIÁRIA E A EXPANSÃO GEOGRÁFICA DO CAPITAL  
 

Os processos de valorização e incorporação de terras representam uma 

dinâmica socioespacial extremamente diversa e desigual, daí a necessidade de 

partir-se de questões teóricas ligadas à produção e a reprodução do espaço 

capitalista, ou seja, quem são os produtores e consumidores dos espaços e como 

funcionam os processos conduzidos por estes.  

A cidade é uma concentração imensa de gente praticando as mais diversas 

atividades, dessa forma, o solo urbano é disputado por inúmeros usos. Explorando o 

espaço urbano, Singer (1982) assegura que a cidade é um produto social que é 

regido pelas regras do jogo capitalista, que se fundamenta na propriedade privada 

do solo.  

Singer (1982) também elucida importantes questões referentes à renda 

fundiária da terra urbana:  

 

O uso do solo urbano na economia capitalista é regulado pelo 
mecanismo de mercado, no qual se forma o preço desta mercadoria 
sui-generis que é o acesso à utilização do espaço. Este acesso pode 
ser ganho mediante a compra de um direito de propriedade ou 
mediante o pagamento de um aluguel periódico [...] os preços no 
mercado imobiliário tendem a ser determinados pelo que a demanda 
estiver disposta a pagar (SINGER, 1982, p. 23). 

 

Nessa perspectiva, a renda fundiária corresponde assim ao sobrelucro 

espacial apropriado da terra, quanto mais férteis, mais bem localizados, mais bem 

dotados de infraestrutura, enfim, mais diferenciados e exclusivos forem os terrenos e 

imóveis, maior é a renda fundiária que pode ser auferida pelos seus proprietários 

(SINGER, 1982). 

Mais ainda, na sociedade capitalista a terra é um bem natural, finito e 

permanente, ou seja, não pode ser reproduzida e nem criada pelo trabalho humano. 

Portanto, a terra não tem valor, no sentido de que não é materialização do trabalho 

humano, pois, quando alguém trabalha a terra não é para produzi-la, mas sim, lograr 

a obtenção dos frutos, das edificações e dos serviços existentes sobre a mesma 

(HARVEY, 1990). 
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Outro autor que analisa essa temática é Corrêa (1989), ele mostra que as 

ações dos grupos e/ou indivíduos são elementos integrantes do processo de 

produção e reprodução do espaço. Este é concebido, enquanto instância, reflexo e 

condição da sociedade, um caleidoscópio urbano, produzido através das ações de 

diversos agentes sociais, todos agindo numa relação de produção/consumo, 

originando um constante processo de (re) organização do espaço, quanto a seu uso 

e implicando na deterioração de certas áreas, renovação e relocação de 

infraestrutura e mudança do conteúdo social. Os agentes são os proprietários dos 

meios de produção, proprietários fundiários, promotores imobiliários, Estado e 

grupos sociais excluídos. 

As relações entre esses agentes quase sempre são conflituosas, pois, os 

interesses entre os diversos grupos sociais são conflitantes e a forma como cada um 

atua no espaço (os diferentes interesses), refletem as diferentes formas de se 

apropriar do espaço urbano. Os proprietários dos meios de produção precisam de 

terrenos para sua produção e, portanto, não estão preocupados com a especulação 

imobiliária, mas, interessados na obtenção de lucros através de suas mercadorias, 

procurando os terrenos mais baratos e de melhor localização.  

Já os proprietários fundiários, veem nessa opção, uma fonte de renda. Os 

promotores imobiliários são os agentes responsáveis pela incorporação, construção 

e comercialização dos imóveis, trabalhando junto aos proprietários fundiários, no 

intuito de obterem uma fração da renda da terra, adquirida com a venda da mesma. 

Por último, os excluídos produzem espaço ao construírem favelas e ao ocuparem 

terrenos públicos ou privados. Os grupos sociais, no momento em que se apropriam 

do espaço, produzem território (CORRÊA, 1989). 

Singer (1982) desvenda várias questões referentes ao uso e ocupação do 

solo urbano na cidade capitalista. De acordo com esse autor, as cidades brasileiras 

têm geralmente um centro principal, onde se localiza boa parte da infraestrutura 

urbana e que é prestada boa parte dos serviços públicos e privados. Próximo a esse 

centro entrou-se zonas residenciais habitadas pela população mais rica. Os serviços 

urbanos se irradiam do centro em direção à periferia, tornando-se cada vez mais 

escassos à medida que a distância do centro aumenta. Ademais, o conjunto da 

população e das empresas utiliza, em alguma medida, os serviços disponíveis 
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apenas no centro principal, de modo que a distância em que se encontram de 

referido centro determina seus gastos de transporte (em dinheiro e em tempo) cada 

vez que se deslocam até ele.  

Dessa forma, determinadas áreas da cidade são mais privilegiadas que 

outras, pois carregam consigo boa parte da infraestrutura e dos serviços urbanos, 

então, essas áreas tornam-se mais valorizadas devido sua localização privilegiada e 

sua proximidade com o centro irradiador. Essas áreas são habitadas pelas classes 

mais abastardas da população, já os mais pobres, quando não são jogados para as 

longínquas periferias dos bairros mais afastados da cidade, são empilhados em 

áreas de propriedade pública, terrenos em área de risco, em glebas mantidas vazias 

com fins especulativos etc., formando as famosas invasões, favelas, mocambos etc. 

Lugares que por razão desconhecida, os direitos da propriedade privada não 

vigoram (SINGER, 1982). 

Na medida em que a cidade vai crescendo, novos territórios vão sendo 

incorporados, formando novos focos de valorização do espaço urbano. Esse 

crescimento gera a aglomeração urbana, que para sua expansão, necessita de mais 

espaços. Portanto, o crescimento urbano implica, necessariamente, numa 

reestruturação do uso das áreas já ocupadas. A produção de espaço urbano se dá, 

em geral, pela incorporação à cidade de glebas que antes tinham uso agrícola. 

Como decorrência disso, ocorre à ampliação da mancha urbana (SINGER, 1982). 

Dessa forma, o solo constitui-se em um bem escasso e para cidade crescer é 

necessário mais espaço. Nesse processo, as qualidades relacionadas à fertilidade 

natural perdem o significado sob o ponto de vista do solo urbano. O que adquire 

importância são as condições de localização e amenidades, pois, se tornam 

determinantes nos preços aferidos pelo proprietário fundiário. 

Importante notar que atualmente áreas mais periféricas principalmente nas 

grandes cidades, também tem sofrido forte valorização dos imóveis, na forma de 

condomínios fechados de alto padrão, o que tem feito às cidades se expandirem de 

maneira difusa e dispersa, muitas vezes integrando antigas áreas rurais e criando 

novas centralidades. Dessa forma, corrobora-se com Botelho (2011) quando o 

mesmo afirma: 
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Os indivíduos e as famílias relacionarem-se com a cidade não 
constitui nem uma constante, nem uma determinação “natural”, mas 
sim um produto cultural e político. O marketing e a ideologia 
utilizados pelos agentes imobiliários urbanos, por sua vez, buscam 
convencer os consumidores de que há novas necessidades (como a 
segurança privada, o “contato com a natureza”, a existência de 
certos equipamentos de uso coletivo no interior dos empreendi-
mentos, etc.) a serem satisfeitas, geralmente em áreas de expansão 
dispersa da cidade, ou seja, distantes das áreas de centralidade tra-
dicionais. Por outro lado, o centro das cidades passa a ser visto 
como o lugar da violência da sujeira, do barulho, entre outros 
elementos degradantes. Busca-se então o isolamento em áreas 
fechadas (loteamentos ou condomínios) (BOTELHO, 2011, p.306-
307).  

 Dessa maneira, a lógica de reprodução do capital mediada pela propriedade 

privada domina a lógica de reprodução dos diferentes grupos sociais, em maior ou 

menor grau, dependendo de seu nível de renda, direcionando suas percepções e 

vivências com relação ao espaço que habitam. O resultado, entre outros, é a produ-

ção de um espaço marcado pela fragmentação, homogeneização, hierarquização, 

bem como pela segregação. 

 
2.6  IMOBILIÁRIO-TURÍSTICO, SEGUNDA RESIDÊNCIA E ESPAÇO 

GEOGRÁFICO 
 

  A compreensão do conceito do imobiliário-turístico2 diz respeito aos novos 

“relacionamentos entre turismo e mercado imobiliário”. Essa relação não transforma 

o mercado imobiliário ou o turismo de modo isolado, mas resultam em novas 

abordagens e estratégias de sinergia entre a financeirização de sua produção, oferta 

e consumo dos bens turísticos e imobiliários. Assim, ocorre a formação de um 

segmento que se caracteriza como imobiliário-turístico (SILVA, 2010). 

Importante ressaltar que os novos efeitos na paisagem e na configuração 

territorial que o imobiliário-turístico expressa sobre a paisagem resultam da 

intensificação provocada pelo dinamismo dessas atividades (turísticas e imobiliárias, 

que se fundem em alguns casos).  

                                                
2
 [...] conjunto de fenômenos e dinâmicas empresariais – relacionando o setor do turismo e mercado 

imobiliário – que traduz em um capital “imobiliário-turístico” ou “turístico-imobiliário” (uma categoria 
empírica em estudo e um conceito ainda em construção) e sustenta uma modalidade que está sendo 
nomeada pelo mercado e divulgada pelos meios de comunicação de “turismo imobiliário” 
(FERREIRA; SILVA, 2007, p.2. Disponível em: http://www.ub.edu/geocrit/9porto/angelaf.htm).   
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A aplicação de capitais, serviços e infraestrutura urbana redimensionada 

(estradas, aeroportos etc.) só possuem força em agregar valor por meio da 

existência de um meio ambiente que seja consumido pelo turista na forma de cultura 

ou pela paisagem natural. Não se trata, portanto, da reprodução social da cidade de 

modo integral, mas sim, da fragmentação e da seletividade da natureza e cultura 

vendidas como produtos turísticos, em destinos turísticos diferenciados.  

Nota-se que a partir da segunda metade da década de 1980 o Brasil entra de 

vez no processo da reestruturação produtiva, com a passagem do capitalismo 

industrial para o financeiro ou monopolista. Nesse novo paradigma revolucionam-se 

a tecnologia e a produção e uma nova organização do trabalho e do espaço 

(MUNIZ; SILVA, 2011). 

Esse processo acelera-se a partir dos anos 1990 sob o impulso das políticas 

neoliberais. Nesse percurso, ocorre a transnacionalização do sistema capitalista de 

produção e um novo momento do processo de acumulação entra em vigor. 

Inaugura-se, assim, uma nova etapa de acumulação mundial do capital. Entra 

em cena o paradigma de acumulação capitalista contemporâneo, denominado por 

Harvey de “regime de acumulação flexível”, por opor-se diretamente à rigidez 

fordista e apoiar-se “na flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de 

trabalho, dos produtos e padrões de consumo...” (HARVEY, 1992, p. 140). 

Em linhas gerais, a reestruturação produtiva, calcada na produção flexível, 

propiciou uma reorganização do processo de gestão da produção e da força de 

trabalho, com novas práticas gerenciais, uma nova lógica de produção de 

mercadorias, o desenvolvimento de novas tecnologias e a descentralização 

produtiva, com a terceirização ou as relocalizações industriais. Isso ocasionou o 

fechamento de indústrias e abertura de outras; a modificação das regras 

institucionais de relacionamento entre capital e trabalho; as mudanças de hábito no 

consumo; as alterações nos padrões de concorrência intercapitalista etc. 

Os grandes avanços científico-tecnológicos e a espetacular expansão das 

redes de comunicação e transporte foram condição sine qua non para a 

reestruturação produtiva e espacial que permitiu a dispersão mundial da produção e 
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a criação de “espaços inteligentes”, onde a lógica capitalista pudesse fluir. Em outras 

palavras, está havendo, uma transnacionalização que alcança espaços até então 

não penetrados pelo capital (SANTOS, 2009). 

 
Em território potiguar é possível observar que as duas últimas décadas do 

século XX foram marcadas por diversas transformações na estrutura produtiva, 

portanto, na configuração territorial, processo esse intrínseco à reestruturação 

produtiva do capital em escala global (AZEVEDO, 2013). 

Dessa forma, no fim do século XX, nota-se tanto a falência de determinadas 

atividades produtivas, quanto o surgimento, redefinição e dinamização de outras, 

com a emergência de novas materialidades, novas formas, novos objetos e novos 

conteúdos técnicos, políticos e sociais no território. 

Dentro desse contexto de reestruturação produtiva, as atividades de lazer e 

turismo que estão intimamente ligadas ao setor imobiliário (o que denomina-se 

imobiliário-turístico) constituem-se em importantes atividades econômicas 

desenvolvida no Rio Grande do Norte, nas quais têm participado com notoriedade 

nesse processo de reestruturação produtiva e reestruturação do território potiguar.   

Relevante notar que nessa nova lógica o sistema de objetos que edifica a 

atividade turística no Brasil e no Rio Grande do Norte é bastante complexo, e está 

inteiramente estruturado sob a égide do meio técnico-científico-informacional3, por 

isso requer uma infraestrutura significativa de sistemas de engenharia, para poder 

apresentar resultados satisfatórios ao mercado globalizado, pois, muitas vezes, os 

resultados estão condicionados a lugares longínquos, que integram a cadeia 

produtiva. Tal dependência só é possível em virtude da mencionada globalização do 

mercado, graças à ciência, à técnica e à informação (SANTOS, 2009). 

Outra característica que merece destaque é a espacialidade que o imobiliário-

turístico demanda, pois os principais objetos da sua infraestrutura encontram-se 

distribuídos de forma significativa ao longo do território norte-rio-grandense, 

principalmente, no Polo Costa das Dunas (PCD).  

                                                
²Meio técnico-científico-informacional:é um meio geográfico onde o território inclui 
obrigatoriamente ciência, tecnologia e informação, segundo Santos (2009). 
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Mapa 4 – Polo Costa das Dunas 

 

Elaboração: Pedro Freitas. Organização: Autor. 

A presença do imobiliário-turístico ocasiona uma reorganização espacial dos 

objetos e da população que ocupa aquele território em virtude do dinamismo 

característico dessa atividade.   

O Meio técnico-científico-informacional que vigora no presente período 

histórico permite uma eficiente circulação de homens, produtos, mercadorias, 

informações, ordens etc. Dessa forma, o sistema de objetos criados pelo imobiliário-

turístico não necessariamente precisa estar exclusivamente, localizado nos centros 

urbanos. Os espaços rurais também podem receber aparatos técnicos, visto que as 

condições atuais do meio geográfico possibilitam movimentos instantâneos e 

contínuos entre as diversas partes do espaço geográfico. 

Portanto, o imobiliário-turístico tem atuação direta em amplos espaços do 

território estadual, principalmente em áreas costeiras e na Região Metropolitana de 

Natal (RMN), onde está fixada a maioria dos objetos que constituem a atividade 
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turística, dentre os principais estão: a rede hoteleira, as segundas residências, os 

bares, restaurantes, lojas etc, que resultam numa nova configuração territorial. 

Apesar de ser um forte impulsionador das atividades econômicas locais, 

regionais, nacionais e globais, são cada vez mais perceptíveis os problemas que a 

atividade turística traz em sua dinâmica de atuação. Vários estudos têm alertado 

sobre as transformações no âmbito do território local, na base ambiental e social das 

comunidades. 

 Torna-se notável que as atividades do turismo e do lazer vêm se impondo 

como uma das principais estruturas de acumulação de capital e investimentos nos 

circuitos da economia global, impondo seu discurso pelo maior crescimento do setor 

ao mesmo tempo em que se associa ao discurso das Políticas Públicas nacionais 

por maior desenvolvimento (SILVA; FERREIRA, 2012). 

 Faz-se necessário, nessa parte do trabalho, compreender melhor o termo 

“segunda residência”, “residência secundária” ou como é recorrentemente 

denominada pelo IBGE Domicílios de Uso Ocasional (DUO’s). Esse termo refere-se 

aos investimentos feitos em um tipo de hospedagem de uso temporário, com 

finalidades diversas, que podem estar relacionadas com atividades ligadas ao 

descanso, lazer, trabalho, e até ao turismo (FONSECA; SILVA, 2012).  

 Grande parte dos investimentos realizados no imobiliário-turístico se 

materializa na produção dos DUO’s. Essa articulação, que se concretiza no território, 

relacionando-se diretamente com a lógica do investimento internacional, sendo o 

imobiliário-turístico fortemente influenciado pelo processo mais amplo de 

acumulação do capital global. Portanto, a produção desses objetos vai além da 

lógica das antigas “casa de veraneio”, onde os proprietários tinham como principal 

intenção a de desfrutar daquelas habitações, ou seja, essas residências tinham forte 

caráter de valor de uso. Atualmente, tais habitações também ganham forte caráter 

de investimento, ou seja, tem seu valor de troca mais destacados que seu valor de 

uso, sendo comumente tratados como meros investimentos.  

Estudos recentes de Fonseca e Lima revelam bem essa dinâmica:  
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Se no passado recente a aquisição da segunda residência tinha 
como finalidade principal o lazer dos proprietários e familiares, na 
atualidade representa também um investimento rentável, uma vez 
que o proprietário pode alugar o imóvel para eventuais turistas, que, 
em vez de se hospedarem na hotelaria convencional, procuram esse 
tipo de hospedagem, que pode baratear as despesas da viajem, 
especialmente quando se trata de um grupo familiar (FONSECA; 
LIMA, 2012, p.16) 

  

 Harvey (2004) auxilia na compreensão desse fenômeno, pois como premissa 

básica, o imobiliário-turístico e a forma espacial por ela produzida (os complexos de 

resorts, condhoteis, flats etc.) são resultados e ao mesmo tempo contribuem para 

intensificação dos fluxos globais de capital e constituem-se uma das facetas daquilo 

que ele denominou de “novo imperialismo”, envolvendo novos processos de 

acumulação primitiva. 

Os grandes investimentos internacionais chegam com força e expressão no 

Rio Grande do Norte, no início do século XXI. Dados do IBGE (2010) indicam que, 

atualmente, esse fenômeno social assumiu relevância em vários municípios do PCD, 

apresentando significativo crescimento não apenas em municípios litorâneos, mas, 

também, em outros que não são banhados pelo mar, localizados na Região 

Metropolitana de Natal (RMN) e, inclusive, no interior do estado. O PCD se constitui 

na principal região turística do estado, englobando as duas principais destinações do 

estado – Natal e Tibau do Sul-, abrangendo cerca de 47% do total dos DOU´s do 

total estadual (FONSECA; SILVA, 2012) (Gráfico 1). 
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Gráfico 1 – Distribuição dos DUOs nos Polos Turísticos do RN – 2010 

 
     

Fonte: Fonseca; Silva (2012). 

 

A expansão recente desses domicílios (DUO’s) está vinculada a associação 

do capital imobiliário com os negócios turísticos (o chamado imobiliário-turístico), 

pois, os empresários do setor imobiliário acharam novas oportunidades de negócios 

nas destinações turísticas, propiciando, assim, o surgimento de novos produtos que 

conjugavam alojamentos turísticos e residências secundárias. 

 Se até o final do século XX a produção e consumo desses domicílios era visto 

nas escalas regional/estaduais, na fase atual verifica-se forte presença de 

investidores estrangeiros tanto na produção como no consumo desses bens 

imobiliários, cuja finalidade agora não é apenas o lazer e o descanso, mas também 

oportunidade de negócio (aluguéis, por exemplo) em busca de rentabilidade 

(FONSECA; SILVA, 2012). 

Dessa forma, o crescimento do turismo e a proliferação dos domicílios 

destinados ao uso ocasional verificado nas últimas décadas têm ocasionado intenso 

processo de ocupação em vários municípios que compõem o PCD, desencadeando 

uma urbanização pulverizada e difusa por todo o litoral oriental potiguar, decorrente 

do consumo do espaço para a atividade do lazer. Essa dinâmica tem construído 

novos fixos que possibilitam a circulação de fluxos nunca antes visto nessa região 

do estado. A pesquisa aqui apresentada dará destaque aos municípios de 

Maxaranguape e Rio do Fogo, onde esse processo tem se manifestado. 
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Em geral, os DUO’s tendem a se estabelecer em áreas periféricas de grandes 

centros urbanos, áreas estas que diante da expansão urbana, em muitos casos, 

acabam sendo “absorvidas” pelos próprios centros urbanos, posteriormente. A 

extensão é facilitada pela proximidade e pelas infraestruturas ali instaladas. É o caso 

do litoral norte oriental que se tornou uma expansão territorial do Município de Natal, 

pois, essa cidade já encontra poucas áreas para construção, além de ter seus 

terrenos mais valorizados. 

 Segundo Silva e Ferreira (2012, p. 137) a dinâmica de produção do 

imobiliário-turístico está intimamente ligada à produção e valorização do território 

potiguar, pois: 

 

A espacialidade desse imóvel está apoiada nos elementos de 
valorização turística e apropriação de rendas de monopólio, embora 
se estabeleça por relacionamentos de propriedade na qual, por esse 
motivo, a renda fundiária está envolvida. Não é simplesmente a 
expansão da área urbana que está em jogo e sim a produção de 
territórios de valorização turística, capturando a singularidade da 
natureza ou da cultura local por meio da transformação do solo. 

  

A promoção do imobiliário-turístico feita principalmente através dos 

investimentos internacionais na construção dos DUO’S trouxe um enorme 

incremento dos preços dos imóveis, principalmente nos terrenos costeiros e em 

municípios que até então não apresentavam dinâmica imobiliária intensa. Esse fator 

pode ser explicado pela maior liquidez dos ativos que, entre 2001 e 2008, passaram 

a ser procurados pelos estrangeiros. Esse aumento na valorização do imobiliário-

turístico provocou maior escassez de terrenos em municípios costeiros, o que 

incentivou o reposicionamento do mercado para franjas mais periféricas em direção 

às áreas mais interioranas, expandindo a urbanização metropolitana, sendo os 

municípios de Maxaranguape e Rio do Fogo fortemente atingidos por esse processo 

de expansão dos investimntos internacionais (SILVA; FERREIRA, 2012). 

Assim, as regiões periféricas metropolitanas passaram a ser alvos dos 

especuladores imobiliários e das estratégias de marketing turístico que procuram 

valorizar os atributos naturais e culturais desses espaços, ofertando-os aos 

segmentos sociais específicos que dispõem de renda excedente para adquirir um 

Domicílio de Uso Ocasional. 
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CAPÍTULO 3    O ESTADO ENQUANTO AGENTE 
PROMOTOR DO IMOBILIÁRIO - TURÍSTICO  

 

Nesta parte do texto, faz-se necessário entender o papel e a forma como o 

Estado viabilizou o território para a atração dos investimentos internacionais. Estes 

chegaram a Maxaranguape e Rio do Fogo, pois no atual contexto neoliberal uma 

das funções do Estado é fornecer “bom clima aos negócios” através, por exemplo, 

da construção de infraestruturas necessárias à implantação dos novos 

empreendimentos. Além disso, existe uma evidente relação de interdependência 

entre o Estado e o capital e essa relação “umbilical” é claramente observada nesta 

porção do Estado do Rio Grande do Norte, isto é, no Polo Costa das Dunas. 

Desse modo, o Estado possui:  

Os instrumentos vão da regulação do dinheiro e das garantias legais 
de contrato de mercado leais às intervenções fiscais, à criação do 
crédito e às redistribuições de impostos, passando pelo fornecimento 
de infraestruturas sociais e físicas [...]. Ele também depende da 
taxação e dos mercados de créditos, de modo que os Estados 
podem ser disciplinados pelo processo de circulação ao mesmo 
tempo em que tenta promover estratégias particulares de 
acumulação do capital (HARVEY, 2008, p. 104). 

 Portanto, a ação do Estado é fundamental para o bom funcionamento da 

economia, atuando de diversas maneiras para propiciar e viabilizar o bom 

funcionamento das atividades econômicas. Neste capitulo será abordado o papel do 

Estado no contexto do neoliberalismo, particularmente as políticas públicas para a 

promoção das atividades de lazer, turismo e produção imobiliária. 

3.1 O PAPEL DO ESTADO NO CONTEXTO NEOLIBERAL E AS POLÍTICAS 
PÚBLICAS DE PROMOÇÃO DO TURISMO NO BRASIL 

 O capitalismo é um sistema socioeconômico desigual e contraditório que tem 

dinamicidade e fluidez enormes sobre o espaço geográfico. Outra característica 

importante desse sistema é sua crescente necessidade de superar as crises internas 

que surgem devido aos mais variados fatores, tais como: crise de subconsumo, crise 

ambiental, crise devido à queda na taxa de lucro, crise de absorção de capital 

excedente etc. (HARVEY, 2011). 
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  A superação dessas crises que ocorrem sistematicamente no capitalismo 

implica em mudanças de natureza econômica, cultural, social, política e espacial. 

Conforme aponta Harvey (2011), cada crise desencadeou um novo “ajuste espacial”, 

visando à sua superação, de modo que, nas sucessivas fases de rearranjo do 

capitalismo, verificou-se uma reestruturação espacial, desencadeando, assim, a 

relocalização de empresas, a expansão de novos segmentos econômicos, a 

abertura de novos mercados e a incorporação de novas áreas no ciclo de produção 

do capital.  

Observando a crise que abalou o capitalismo nos anos setenta, Soja (1993, 

p.195), mostra que essa se constitui na “mais recente tentativa de reestruturar as 

matrizes espaciais e temporais do capitalismo, mais uma busca de um arranjo 

espaço temporal voltado para a sobrevivência”. A nova reestruturação produtiva 

modifica profundamente as dinâmicas econômicas e espaciais das mais diversas 

sociedades.  

Desde então o espaço geográfico mundial tem apresentado uma maior 

fragmentação das empresas e a reorganização na distribuição espacial das 

unidades produtivas, que seguem a lógica das vantagens comparativas e 

competitivas proporcionadas pelos diferentes lugares, tendo como objetivos centrais 

a diminuição dos custos de produção e a incorporação de novos mercados 

consumidores. Como consequência dessa nova divisão territorial do trabalho 

observa-se a intensificação das interações espaciais nas mais variadas escalas, 

além de grande competitividade entre os diferentes lugares (HARVEY, 2004).   

O novo regime de acumulação assume assim novas características e se inicia 

uma nova fase de expansão desse sistema socioeconômico, denominada de “pós-

fordismo”, segundo versões distintas sobre a natureza das mudanças ocorridas no 

capitalismo. O acentuado desenvolvimento técnico permitiu uma reorganização da 

divisão territorial do trabalho no espaço global. A complexidade organizacional dos 

conglomerados econômicos, que passaram a atuar de modo fragmentado e 

articulado, provocou uma intensificação dos fluxos de pessoas, mercadorias, capitais 

e informações (FONSECA, 2005). 
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Sendo assim, as mudanças ocorridas no sistema socioeconômico exigiram 

uma nova forma de intervenção do Estado, de modo a possibilitar maior fluidez ao 

mercado. As ideias liberais são retomadas, reformuladas e se implanta o Estado 

neoliberal.  

Nesse contexto, o Estado assume vários papéis e uma das suas principais 

atribuições, nesse momento, refere-se a sua função regulatória dos mercados. Sob 

a lógica neoliberal, o Estado tem de se “retirar” da economia e deixar os mercados  

“mais livres” e os empresários controlarem os negócios.  Em certa medida, o papel 

do Estado e sua participação na economia passam a ser mais indireta do que direta. 

Harvey (2004) é esclarecedor nessa questão quando apresenta as principais 

características do Estado neoliberal:  

O papel do Estado é criar e preservar um quadro institucional 
apropriado a tais práticas. Por exemplo, o Estado deve preocupar-se 
com a qualidade e a integridade da moeda. Ele também deve 
estruturar aquelas funções militares, de defesa, policiais e jurídicas 
necessárias para garantir os direitos de propriedade privada, e para 
apoiar o funcionamento livre dos mercados [...] As intervenções do 
Estado no mercado (desde que ocorram) devem ser mantidas em um 
nível mínimo, pois ele não deve deter informações suficientes para 
antecipar os sinais do mercado (preços), e também porque os 
interesses poderosos inevitavelmente irão distorcer e influenciar as 
intervenções estatais (particularmente em democracias) em seu 
próprio benefício (p.125). 

As práticas atuais do neoliberalismo frequentemente diferem desse modelo, 

por uma série de razões. Entretanto, desde a década de 1970, houve em todo o 

mundo uma mudança enfática nas práticas político-econômicas e no pensamento, 

ostensivamente liderada pelas “revoluções” Thatcher/Reagan na Grã-Bretanha e nos 

Estados Unidos. Um após outro, dos Estados modernos que emergiram do colapso 

da União Soviética até as democracias sociais tradicionais e os Estados de bem-

estar social como a Nova Zelândia e a Suécia, todos abraçaram, às vezes 

voluntariamente, às vezes em resposta a pressões coercitivas, alguma versão da 

teoria neoliberal, ajustando correspondentemente algumas das suas políticas e 

práticas.  

A África do Sul do pós-apartheid rapidamente abraçou o modelo liberal, e 

mesmo a China parece estar caminhando nessa direção. Além disso, os defensores 
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do caminho neoliberal ocupam agora posições de considerável influência na 

educação, na mídia, nos conselhos empresariais e em instituições financeiras 

(órgãos do Tesouro, bancos centrais) e também nessas instituições internacionais 

como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e a Organização Mundial do Comércio 

(OMC), que regulam as finanças e o comércio global. Em suma, o neoliberalismo 

tornou-se hegemônico como tipo de discurso, disseminando-se pelos modos de 

pensar e pelas práticas político-econômicas a ponto de se incorporar ao senso 

comum com o qual se interpreta, vive-se e compreende-se o mundo (HARVEY, 

2004). 

Analisando esse contexto corrobora-se com as ideias de Fiori (1997). Ele 

observa que as ações do Estado neoliberal ficaram fortemente dependentes e 

vinculadas aos interesses dos mercados globais, especialmente do mercado 

financeiro. No entanto, nos países centrais, assim como nos países em 

desenvolvimento do leste asiático, o Estado continua atuando ativamente em 

setores estratégicos da economia nacional. Na América Latina, a implantação do 

Estado neoliberal foi imposta por instituições internacionais através da negociação 

da dívida externa, provocando assim grande fragilidade aos Estados nacionais, que 

passaram praticamente a serem “guardiões dos equilíbrios macroeconômicos”. Para 

este autor, a implantação das reformas neoliberais nos países latinos americanos: 

desregulou seus mercados e abriu suas fronteiras econômicas, 
submetendo moedas e economias às decisões dos países centrais e 
dos grandes agentes financeiros privados globais. Em conseqüência, 
seus Estados perderam o poder de definir os próprios objetivos 
nacionais, e suas políticas públicas passaram a ser administradas ou 
controladas direta ou indiretamente, pelo Fundo Monetário 
Internacional e pelo Tesouro do governo norte-americano (FIORI, 
2001, p. 66). 

 Sob essa lógica a soberania do Estado brasileiro é fragilizada com as 

intervenções de instituições internacionais no encaminhamento da política 

econômica do país. Com a reforma do Estado brasileiro e a necessidade do 

enxugamento dos gastos, ditada pela nova política econômica, verifica-se uma 

ausência de políticas públicas federais para o desenvolvimento regional do país. 

O Estado federal repassou para as demais esferas do poder (estadual e 

municipal) responsabilidades que até então estavam sob seu domínio. Com a 
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austeridade dos gastos do governo central, os governos estaduais e municipais 

começaram a buscar novas fontes de financiamentos para executarem suas 

políticas públicas, muitas vezes em instituições internacionais, ou adaptaram suas 

políticas públicas às linhas de financiamento priorizadas pelos organismos 

internacionais (FONSECA, 2005). 

Desse modo, as instituições de crédito internacional passaram a definir os 

setores prioritários de investimento nos países em desenvolvimento da América 

Latina, e no Brasil em particular, através da abertura de linhas de créditos 

específicas como, por exemplo, para a atividade turística. Decidem também os 

moldes como as atividades devem ser implantadas, pelo menos no caso do turismo, 

uma vez que o financiamento está sujeito à avaliação de uma proposta de projeto 

que, por sua vez, deve estar de acordo com as orientações da instituição 

financiadora. 

Estas instituições internacionais (BID, FMI, OMC etc.) determinam ações 

globais nos diferentes territórios nacionais, dessa forma, analisando essas 

determinações pode-se compreender os diferentes processos e fenômenos de 

ordem espacial que ocorrem nos diferentes espaços nacionais, Santos (2005) 

denomina esse processo de verticalidades. Importante notar que na atual 

globalização contemporânea o Estado brasileiro é constantemente capturado por 

essas instituições internacionais que passam a definir as formas de promoção do 

desenvolvimento regional e a agenda das políticas públicas do país.  

Com a emergência e hegemonia do modelo neoliberal, graves problemas 

sociais afloram, tais como: o desemprego e a guerra dos lugares (pois agora as 

diferentes localidades competem por investimentos produtivos).  Dentro desse 

contexto o Estado é mais uma vez chamado para dar respostas às diferentes ânsias 

sociais e as respostas para essas novas demandas são em parte dadas ou definidas 

por órgão internacionais, que passam a ter grande influência nas políticas do Estado 

brasileiro. 

Uma resposta dada às altas taxas de desemprego verificadas no Brasil, nas 

últimas décadas, foi a implementação de políticas públicas de promoção das 

atividades turísticas. Importante perceber que essas políticas públicas estavam 
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fortemente vinculadas às orientações do Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID) que passou a estimular o turismo em países em desenvolvimento, com a 

intenção de alavancar novos setores produtivos e assim criar novos empregos, 

diminuindo esse grave problema social. 

O turismo enquanto política pública surge pela primeira vez através do 

Decreto Lei n. 55 de 18/11/1966 no âmbito do programa de desenvolvimento dos 

governos militares, durante o governo Castelo Branco, que preconizava a atenuação 

dos desníveis econômicos setoriais e regionais. Esse decreto criaria o Conselho 

Nacional de Turismo (CNTur), a Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR) e 

definiria a Política Nacional de Turismo; em seu artigo 1º emprega o termo “ indústria 

do turismo”, uma clara alusão à industrialização como forma de crescimento 

econômico do país e, portanto, para que o turismo fosse visto como potencial 

econômico, era importante, mesmo que ideologicamente, a sua vinculação ao setor 

industrial (CRUZ, 2001). A formulação de políticas públicas voltadas ao estímulo das 

atividades turísticas mostrou que o governo brasileiro da época estava atento à 

importância que o turismo estava adquirindo no mundo.  

O governo do Presidente Juscelino Kubitschek, através do “Plano de Metas” 

viabilizaria a constituição da classe média urbana e, sobretudo durante o “milagre 

econômico”, a expansão das segundas residências, principalmente no sudeste 

brasileiro, viabilizada pelo crescimento da malha rodoviária. Em consequência, a 

especulação imobiliária assumiria proporções de peso e em seu contraponto 

começariam a aparecer os primeiros sinais de degradação ambiental e social, 

decorrentes de fluxos migratórios e ocupações não planejadas. Esse movimento 

expandir-se-ia na década de 1980, quando se intensificaria a atividade turística em 

capitais do Nordeste, como Salvador que, ao lado do Rio de Janeiro, transformar-se-

ia em alvo do turismo receptivo internacional (ARAUJO, 2004). 

O resultado de todo esse movimento, considerando sua arrancada na década 

de 1970, e sem uma política de planejamento urbano a contento, geraria, já nos 

anos 80, a deterioração de praias paulistas, sobretudo, a Baixada Santista. E o 

movimento especulativo se repetiria: do litoral sul paulista partiria rumo ao litoral 

norte através de rodovias e aerovias rumo ao Nordeste. Assim seriam descobertas 

pela classe média, principalmente do sudeste, as cidades de Porto Seguro, Maceió, 
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Recife, Natal e Fortaleza, alvos de intensas propagandas e pacotes turísticos 

(RODRIGUES, 2001). 

Nesse contexto de mudanças no regime de acumulação e de reformas no 

Estado se inicia uma nova fase das políticas públicas de turismo no Brasil, em 1996 

seria instituída a Política Nacional de Turismo (Lei 8.181/91 e Decreto 448/92), 

durante a gestão do Presidente Fernando Henrique Cardoso, e segundo Cruz (2001, 

p.62) trata-se do “mais completo e detalhado documento oficial, na história das 

políticas federais para a atividade, a tratar do setor turismo; o que não implica, 

necessariamente, maior eficiência relativamente às políticas anteriores”. Nessa nova 

fase, que tem prosseguimento até os dias atuais, os estados nordestinos começam 

a investir fortemente na promoção da atividade turística a fim de dinamizar suas 

respectivas economias e gerar empregos e renda, procurando, portanto, dar 

respostas às demandas sociais atuais. 

3.2 AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO: PRODETUR I E II     

A relevância assumida pela atividade turística no Brasil nas últimas décadas 

foi resultado de um esforço por parte do governo federal em diversificar as 

atividades produtivas e a economia do país, procurando abrir novos horizontes de 

mercado de trabalho para a população e aumentar o ingresso de recursos 

internacionais com a captação de turistas estrangeiros (FONSECA, 2005). 

 Como já se comentou anteriormente, os anos de 80 caracterizaram-se pela 

relativa turbulência política e recessão econômica, resultado da crise do fordismo 

que se instalava no Brasil. Nesse contexto, inicia-se a implementação de algumas 

políticas públicas de turismo no país em decorrência da necessidade de se 

buscarem novas alternativas econômicas, especialmente para as regiões mais 

deprimidas, visando atender às novas demandas por empregos, uma vez que o 

desemprego já se apresentava como um grave problema social. 

Porém, apenas nos anos 90 a atividade turística ganha maior destaque no 

cenário nacional com a elaboração de uma política pública federal específica para o 

segmento turístico: a ‘Política Nacional de Turismo – 1996/1999’, no governo de 

Fernando Henrique Cardoso. O programa englobaria os nove estados nordestinos, 

além do norte de Minas Gerais (jurisdição SUDENE). Consistia em uma parceria 
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entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e a União, com repasse 

para o Banco do Nordeste. (FONSECA, 2005). 

 No final dos anos 90 programas nacionais de desenvolvimento do turismo – 

PRODETUR I – representaram uma alternativa para o já gasto modelo de isenções 

fiscais. O clima tropical, mão de obra barata, a posição geográfica privilegiada 

(próximo aos maiores emissores de turista do mundo - EUA e Europa -, além da 

proximidade com a região mais rica do país: a sudeste) as melhorias no sistema de 

recepção e o cenário internacional favorável, formaram um cenário propício ao 

investimento em equipamentos turísticos em praticamente todo litoral nordestino. 

Esse fator faz atualmente ser o turismo um dos principais alvos das políticas 

públicas nos estados do Nordeste. Como resultado, o Nordeste passou a atrair cada 

vez mais turistas nacionais e internacionais, sendo que em 2003 respondeu por 

30,6% do total de turistas estrangeiros que entraram no Brasil (SILVA, 2010).  

Dessa forma, o Estado é quem toma a decisão de quais serão os lugares e 

regiões que serão contemplados pelos seus programas de desenvolvimento 

turístico, ocorrendo, então, a seletividade espacial dos investimentos públicos e 

privados. A implementação de obras, voltadas para a intensificação do turismo são, 

principalmente, obras destinadas às melhorias de infraestruturas básicas nos 

lugares escolhidos, ou seja, abastecimento de água, energia elétrica, coleta e 

tratamento de esgoto e coleta de lixo e acondicionamento de resíduos sólidos, 

serviços públicos fundamentais para fortalecer as estratégias dos governos, tanto 

federal, como estadual, no sentido de atrair capital privado nacional e internacional. 

Sendo assim, não há dúvida, como coloca Harvey (2011), que o Estado valoriza o 

espaço, tornando-o atrativo ao capital privado. Nesse sentido, o Nordeste, ou 

melhor, o litoral nordestino, está no centro dessas políticas. 

 

Dentre as repercussões espaciais do PRODETUR I, pode-se destacar que 

boa parte dos aeroportos das capitais nordestinas foi reformada, ampliada e 

modernizada. Rodovias foram, também, construídas ou modernizadas, como é o 

caso da Rota do Sol, no Rio Grande do Norte (CRUZ, 2007).   
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 O PRODETUR I que tinha como objetivo essencial melhorar as 

infraestruturas básicas de fundamental importância para que ocorresse o incremento 

dos fluxos turísticos, adotou como diretrizes básicas de suas ações a preservação e 

a valorização do meio ambiente, dos recursos naturais, culturais e históricos; a 

eficiência e a integração administrativa com os setores mais diretamente vinculados 

ao turismo, em consonância com as necessidades de infraestrutura básica e, o 

trabalho conjunto e cooperativo, com a iniciativa privada e suas associações, bancos 

de desenvolvimento, bancos privados e organismos internacionais, tendo em vista, a 

expansão do turismo receptivo, o aumento da permanência do turista no Nordeste e 

a geração de emprego e renda com a exploração direta ou indireta da atividade 

turística (CRUZ, 2001).  

 

O cenário pontual das políticas de Estado modifica-se com a implementação 

do PRODETUR I em meados da década de 1990. No esteio das políticas de corte 

neoliberal e da necessidade de financiamento dos grandes projetos de investimento, 

o turismo torna-se relevante aos governos estaduais do Nordeste, principalmente 

nos estados com menor participação industrial na economia nacional. Pelas 

características do turismo, o investimento privado esteve condicionado à abertura de 

novos aportes públicos, na forma de empréstimos, em infraestrutura de 

acessibilidade de redução de conflitos ambientais (SILVA, 2010).  

Os aportes financeiros contraídos pelos governos nordestinos (empréstimos e 

contrapartidas) possibilitaram ao capital privado novas frentes de valorização, 

primeiro beneficiando as atividades do turismo e, em sequência, o setor imobiliário-

turístico. O modelo adotado seguiu, em um primeiro momento, a captação coletiva 

dos investimentos (com ênfase na contratação de grandes obras de infraestrutura 

financiadas pelo Estado brasileiro) e, em segunda etapa, a apropriação privada dos 

atrativos gerados, da paisagem e do território (SILVA, 2010). 

No Rio Grande do Norte as primeiras iniciativas do Estado, com o intuito de 

fomentar o turismo potiguar, foi a construção do Hotel Internacional dos Reis Magos 

(que foi inaugurado no ano de 1965), na Praia do Meio, considerado para a época o 

único meio de hospedagem com qualidade para atender demandas mais 

sofisticadas e, posteriormente a criação da Empresa de Promoção do Turismo do 

Rio Grande do Norte (EMPROTURN) em 1972. Porém, o turismo só se torna 
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economicamente importante a partir da década de 1980 com a implantação do 

projeto hoteleiro Parque das Dunas/Via Costeira, e nos anos de 1990 com o 

PRODETUR/RN, sem sua primeira fase (SILVA, 2011).  

 

 O PRODETUR I/RN tinha a clara estratégia de ampliar o fluxo turístico e 

alavancar o PIB do Rio Grande do Norte, construindo para isso, uma infraestrutura 

básica voltada para a promoção da fluidez dos diferentes territórios (Tabela 7), 

notadamente edificando rodovias e reformando o aeroporto Augusto Severo, 

localizado em Parnamirim. Do total de U$ 41.870.822,00 de recursos que foram 

investidos, no Rio Grande do Norte, no PRODETUR I/RN, 58% foram destinados a 

reforma do então aeroporto internacional do estado “Augusto Severo” e mais outros 

20% foram destinados a construção e melhorias de rodovias, dessa forma, esses 

dois componentes somaram 78% dos recursos que chegaram ao estado. 

Quadro 7 – Investimentos do PRODETUR I 

Componente/Ação Local do investimento Valor US$ Total % 

Saneamento Básico – Esgoto Natal 5.675.623 13,56 
Recuperação Ambiental - Parque das 
Dunas Natal 1.457.676 3,48 

Desenvolvimento Institucional 
Órgãos Estaduais e 
Municipais 1.989.135 4,75 

Aeroporto Parnamirim 24.219.490 57,84 

Rodovias Demais municípios 8.528.898 20,37 

Total   41.870.822 100 
Fonte: BNB 2005. 

 Apenas seis municípios litorâneos do Rio Grande do Norte são beneficiados 

com os investimentos feitos pelo PRODETUR I/RN, que são justamente: Ceará-

Mirim, Extremoz, Natal, Parnamirim, Nísia Floresta e Tibau do Sul. Desconhece-se 

os motivos e critérios que foram levados em conta para a escolha dessas 

localidades como os felizardos receptores desses capitais, entretanto, encontrou-se 

pistas nesse sentido. Essa região do estado já era dotada das maiores e melhores 

infraestruturas que ele dispunha até então, desse modo, a estratégia, nesse 

momento, foi reforçar as áreas mais dinâmicas e estruturadas para a promoção das 

atividades turísticas. Nesses municípios também se encontrou os mais conhecidos 

atrativos turísticos do estado, como: Morro do Careca, Praias de Pipa, Dunas de 
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Genipabu. Dessa forma, o Poder Público acabou reforçando e promovendo a 

seletividade espacial nessa porção do estado.     

 Analisando os investimentos que chegaram a esse grupo seleto de municípios 

observou-se que houve uma grande desigualdade na captação dos recursos feitos 

por algumas localidades que acabaram concentrando grande fatia dos investimentos 

(Gráfico 2). Destacaram-se os municípios de Parnamirim (61%) e Natal (23%) que 

somados os investimentos receberam um montante de 84% do total dos recursos do 

PRODETUR I/RN.  

Gráfico 2 - Investimentos do PRODETUR I/RN por município  

 

Fonte: SETUR/RN. 

 Quando se analisa a tipologia dos investimentos que chegaram ao estado, 

conforme já ressaltado, destacam-se o investimento ocorrido no aeroporto Augusto 

Severo, já citado no presente trabalho e os investimentos nas rodovias (20% do 

total). Nessa parte do texto faz-se necessário esmiuçar os investimentos que 

ocorreram nas rodovias, pois eles viabilizaram a fluidez do território e possibilitaram 

a ampliação das atividades turísticas.  

 Conforme o Gráfico 3, observou-se que Nísia Floresta (27%), Natal (26%) e 

Parnamirim (26%) foram os grandes contemplados com a construção ou melhorias 

nas rodovias de seus municípios. Esse fato está diretamente ligado a já citada 

estratégia de consolidação dos “principais” locais de visitação turística, que se 
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concentram exatamente nesses municípios (os exemplos são fartos, mas poder-se-

íam destacar: o maior cajueiro do mundo, na Praia de Pirangi do Sul e as Praias de 

Barra de Tabatinga).  

 

Gráfico 3 – Investimento do PRODETUR I/RN em rodovias, por município 

  
Fonte: BNB 2005. 

Destacou-se que os municípios de Extremoz e Ceará-Mirim, localizados na 

porção norte do litoral leste, receberam 17% (quando somam-se os investimentos 

que chegaram aos dois municípios) o que totalizou um montante de US$ 1.139.169, 

com esses recursos foram construídos 16.6 km de rodovias que ligam os municípios 

de Extremoz a Ceará-Mirim (Mapa 2).   
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Mapa 2 – Investimento em infraestrutura rodoviária feita pelo PRODETUR I/RN 

 
 

Fonte: SETUR e BNB. 
Elaboração: Pedro Freitas. 

Contrapondo-se à lógica de concentração de investimentos no sul do litoral 

leste do estado, buscou-se a promoção das atividades turísticas também na porção 

norte do litoral leste do território potiguar. Vários investimentos públicos foram 

realizados pelo governo do estado, podendo-se destacar a elaboração do “Plano de 

Desenvolvimento do Litoral Norte”, desenvolvido com o apoio técnico da empresa 

Jaime Lerner Consultoria Ltda., cujo objetivo básico era determinar as diretrizes de 

desenvolvimento da atividade turística ao longo da Rodovia BR 101 (Mapa 3). 

Ligando, assim, Natal ao Município de Touros, na esquina do Brasil, beneficiando-se 

os Municípios de Natal, Extremoz, Ceará-Mirim, Maxaranguape, Rio do Fogo e 

Touros. Portanto, com a promoção desse grande investimento o governo do estado, 

à época, promoveu a desconcentração dos investimentos e tentou equilibrar o 

desenvolvimento territorial, alavancando a construção das infraestruturas rodoviárias 

no sentido norte do litoral leste (SETUR, 2001).  
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Mapa 3 – Estradas construídas ou readaptadas pelo gov. do RN entre 1995 - 2000   

 
 

Fonte: DER. 
Elaboração: Pedro Freitas. 

 
A rodovia BR 101 Natal/Touros, foi viabilizada em 1998, quando o programa 

PRODETUR I/RN estava em pleno processo de implantação, o que proporcionou, 

junto com os demais investimentos que aconteceram simultaneamente, como a 

implantação da Rota do Sol, no litoral Sul, um grande impulso na atividade turística 

em toda a região que compõem o litoral leste do Estado (SETUR, 2001). 

 É importante ressaltar que o processo de desenvolvimento da atividade 

turística nos municípios beneficiados com os investimentos realizados pelo governo 

do estado apenas começou, visto que se proporcionou basicamente acesso a 

lugares antes inacessíveis, formados por populações geralmente muito pobres e 

sem o devido preparo para se integrar a atividades diferentes da agricultura e da 

pesca.  

 Em Maxaranguape e Rio do Fogo esses investimentos se concentraram no 

asfaltamento de rodovias, fato que viabilizou a expansão do turismo nesses 

municípios (Quadro 8). Os investimentos que chegaram aos dois municípios 

supracitados (nos trechos: Natal/Touros e a RN-064/Rio do Fogo) representaram 

59% do total de recursos que foram aplicados entre os anos de 1995 a 2000. 



76 

 

 

 

Importante notar que a criação destas rodovias, principalmente na parte setentrional 

do litoral leste, foi feita com recursos do governo do estado do Rio Grande do Norte, 

as verbas federais do PRODETUR I/RN se concentraram, em sua grande maioria, 

na porção do sul do litoral leste. 

Quadro 8 – Investimentos realizados pelo Estado do RN 
por município no PCD, entre 1995 e 2000. 

 

Componente: Transporte Local  
Custo (em 
Dólares) 

Prolongamento da Prudente de 
Moraes  

Natal  923.077 

Natal/ Touros 
Natal, Extremoz, Ceará Mirim, Maxaranguape, 

Rio do Fogo e Touros  
30.769.231 

BR-101/ Senador Georgino 
Avelino 

Senador Georgino Avelino 1.723.077 

Arês/ Senador Georgino 
Avelino 

Ares e Senador Georgino Avelino  548.808 

Touros/ São Miguel do Gostoso  Touros e São Miguel do Gostoso  1.000.000 

Complexo Viário Machadão Natal 6.923.077 

RN-160/ Pitangui  Extremoz  153.846 

João Câmara/ Touros Touros  1.784.615 

Parazinho/ São Miguel de 
Touros  

São Miguel do Gostoso 1.015.385 

Goianinha/ Santo Antônio  Goianinha  984.615 

RN-064/ Rio do Fogo  Rio do Fogo 400.000 

BR-101/ Baía Formosa  Baía Formosa  523.077 

Canguaretama/ Nova Cruz Canguaretama 1.200.000 

BR-101/ Nísia Floresta  Nísia Floresta  98.462 

São Pedro/ Touros Touros 1.415.385 

BR-101/ Arês Ares  246.154 

Santa Maria/Ielmo 
Marinho/Ceará Mirim/Punaú  

Ceará Mirim 2.861.538 

Acesso a Sagi (Baía Formosa)  Baía Formosa  30.769 

Total   52.601.116 

 
Fonte: Departamento de Estradas e Rodagem do Rio Grande do Norte. 

Dólar de Conversão: US$ 1,00 = R$ 1,30 (os investimentos foram realizados entre 1995 e 2000). 

Os resultados positivos obtidos através das ações do PRODETUR I e dos 

diversos outros investimentos do Governo na infraestrutura turística da região são 

facilmente observados através das alterações ocorridas nas estatísticas entre os 

anos de 1995 a 2000. Começando pelo crescimento da participação da atividade 
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turística no PIB do Estado que passou a contribuir com 7,2%, o incremento do fluxo 

turístico que em 1995 foi de 590 mil turistas, passando para quase 1milhão no ano 

2000. Já o movimento no aeroporto Augusto Severo, principal portão de entrada do 

estado, em 1994 teve um movimento de 514.544 passageiros e no ano 1999 passou 

a 839.261 (Tabela 9). Isso em função das melhorias físicas e do trabalho feito pelo 

Estado na captação dos voos charter’s internacionais, que em 1995 contava apenas 

com um semanal, Milão/Natal, e no ano 2000 passou para oito (SETUR, 2001). 

  Quadro 9: Fluxo Total Aeroporto – 1994/1999 

AEROPORTO AUGUSTO SEVERO 

Ano  Fluxo Total (embarque + desembarque) 

1994 514.544 

1997 601.322 

1998 782.685 

1999 839.261 

Variação 1994/1999 63% 
Fonte: INFRAERO. 

O governo do estado à época exaltava os resultados ocorridos na região, os 

documentos oficiais afirmavam que: 

Como as mudanças começaram a acontecer de forma mais intensa a 
partir dos últimos dois anos, existe grande dificuldade de se obter os 
números das estatísticas atuais, onde se poderia mostrar de forma 
mais concreta as mudanças ocorridas no cenário em função das 
ações que provocaram o desencadeamento dos investimentos 
privados no setor, mas é possível se verificar, pelo grande número de 
financiamentos sendo propostos nos bancos de desenvolvimento, 
bem como as consultas que são feitas diariamente à SETUR, sobre 
as possibilidades de investimentos na região, o que levou o Estado a 
produzir recentemente em parceria com o Banco do Nordeste e o 
SEBRAE, um manual de orientação ao investidor na área do 
Turismo, para atender ao grande número de interessados 
(Documento SETUR, 2001, p.19). 

  

Os impactos sobre o turismo e sua base socioeconômica proporcionada pelo 

PRODETUR I/RN podem ser percebidos em Maxaranguape e Rio do Fogo, o 

Quadro 10 mostra a evolução das atividades turísticas nesses municípios, entre os 

anos de 1995 a 2000. 
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Quadro 10: Evolução do turismo em Maxaranguape e Rio do Fogo. 

MUNICÍPIO  
FLUXO TURÍSTICO ANO 

1996 
FLUXO TURÍSTICO ANO 

2000 
EMPREGOS GERADOS 

Maxaranguape 222 1.002 10 

Rio do Fogo 129 580 29 

Fonte: SETUR, 2002. 

  Várias avaliações foram feitas pelos órgãos gestores do PRODETUR I nos 

níveis nacional, regional e estadual. Em nível regional o BNB realizou uma série de 

observações sobre os impactos considerados negativos do PRODETUR I, que 

estavam vinculados principalmente a um planejamento frágil, que não incluiu uma 

avaliação contínua de sua implementação que permitisse a identificação e mudança 

imediatas de ações que se apresentassem como nocivas em algum aspecto ao meio 

social e ambiental (BNB, 2005). 

 Essas constatações, que foram pontuadas a partir da avaliação final do 

programa, durante o percurso de execução foram incluídas em um documento do 

BNB intitulado “Resultados e Lições Aprendidas”, que se constituiu enquanto um 

direcionamento de atuação para a segunda etapa do programa, com pretensão de 

mitigar todos os possíveis impactos negativos que as futuras ações pudessem 

desencadear, bem como otimizar o alcance dos objetivos. 

Foram ressaltadas também algumas assimetrias entre o poder público e as 

comunidades em geral, não pela oposição das comunidades às obras em 

realização, mas pela falta de transparência com que a gestão governamental se 

portou algumas vezes; não explicando quais as repercussões das obras realizadas 

na vida das pessoas envolvidas. Com relação aos impactos sociais, também se 

verificou migrações de populações dentro do próprio estado, quando muitas pessoas 

saíram de seus locais de moradia e se dirigiam para áreas beneficiadas pelo 

programa, pelos níveis de emprego e renda que começaram a gerar, o que de 

maneira geral ocasionou o crescimento de favelas ao redor de algumas cidades que 

passaram por esse processo (BNB, 2005). 

O documento do BNB destaca que as dificuldades anteriormente ressaltadas 

estavam relacionadas, principalmente, à fragilidade dos municípios em supervisionar 

e gerir efetivamente o programa. 



79 

 

 

 

O principal problema encontrado em todas as áreas estudadas nas 
avaliações é precisamente a falta de envolvimento dos municípios 
desde o princípio, a fragilidade e debilidade da organização 
institucional e a carências de instrumentos de gestão pública. 
Constatou-se como deficiência mais prevalecente do programa em 
execução, onde em muitos casos a baixa participação dos 
municípios na proposição das ações do PRODETUR I e na gestão 
dos espaço (atribuição municipal inequívoca) gerou dos problemas 
ambientais, sociais e econômicos verificados durante a avaliação 
(BNB, 2005, p. 11) 

 Segundo outros importantes autores (FONSECA, 2005; CRUZ, 2001; SILVA, 

2010 etc.) que estudaram profundamente o PRODETUR I, o poder público federal 

possibilitou que o (re) ordenamento do território nacional, direcionado para a 

atividade turística, fosse orientado pela iniciativa privada, através de seus sistemas 

de objetos e ações. Como resultado, observou-se em alguns casos extremos, um 

verdadeiro caos urbano instalado nos municípios turísticos litorâneos, devido à falta 

de planejamento do crescimento de determinadas cidades. Como por exemplo, a 

falta de abastecimento de água, acúmulo de lixo em locais públicos, a privatização 

das praias para edificação de empreendimentos, do tipo condomínios de segunda-

residência, tendo como consequências a segregação socioespacial (CRUZ, 2001).  

 Grandes investimentos em hotéis, condomínios fechados de segunda 

residência e outros equipamentos turísticos recebem incentivos do Governo Federal, 

como doação de terrenos e isenção ou redução de impostos. Com isso, há um 

aumento considerável dos impostos e taxas para manutenção das infraestruturas. 

As áreas se tornam mais valorizadas, o que rebate, nitidamente, no espaço, através 

da segregação socioespacial, uma vez que a comunidade local passa a não ter 

condições de arcar com tais custos (CRUZ, 2001). 

 De fato, não estava no planejamento ou nas metas iniciais do PRODETUR I o 

estímulo à compra de terrenos por estrangeiros, construção de segundas 

residências ou instalação de minicidades sobre o território litorâneo nordestino. Os 

documentos analisados são bastante evidentes em sua diretriz de agir na cadeia do 

turismo – fluxos, gastos, intermediários e, principalmente, hospitalidade hoteleira 

(SILVA, 2010).  

Entretanto, Silva (2010) apresenta importantes consequências negativas 

provocadas pelo PRODETUR I, nos territórios nordestinos: 
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Os relatórios da consultoria contratada pelo BID atestaram como 
“efeitos indiretos” ou “colaterais negativos” a excessiva especulação 
fundiária e imobiliária resultante dos investimentos públicos na cesta 
de projetos e obras implementadas; ao mesmo tempo em que gerou 
uma valorização do espaço – e atraiu novos recursos privados – 
dificultou a ação dos pequenos empreendedores de capital nacional, 
evitando assim a diversificação da cadeia de geração de emprego e 
renda, um dos principais objetivos do Programa (p. 169) 

 Ao valorizar milhares de hectares de terra no território litorâneo, a ação das 

políticas públicas para o turismo conectou diretamente áreas periféricas das 

metrópoles nordestinas (periféricas até mesmo em relação às sedes municipais) ao 

fluxo de circulação financeira dos mercados em países desenvolvidos. Isso permitiu 

lucratividades extraordinárias aos capitalistas que, antes do planejamento público, 

correram para se apropriar o mais rapidamente possível da maior quantidade de 

terras e assim garantir condições de monopólio (SILVA, 2010).  

 Assim sendo, os governos de estados e municípios, principalmente litorâneos, 

viam o turismo como uma alternativa para dinamizar as economias locais e regionais 

e, com isso, diminuir os problemas sociais. Com o apoio do governo federal, esses 

governos (estaduais e municipais) estão atuando como empreendedores turísticos, 

pois, são decisivos para o desenvolvimento da atividade turística. Porém, é 

importante deixar claro que a geração de renda feita pelo turismo é indiscutível, mas 

isso não significa a distribuição da mesma. Dessa forma, pode-se afirmar que o 

modelo de turismo, projetado pelo PRODETUR-I, está baseado no modelo 

neoliberal, ligado ao capitalismo hegemônico e, portanto, excludente, não 

considerando predominantemente as questões sociais.  

Foi com base na identificação de todos esses problemas, na execução do 

PRODETUR I, que os órgãos responsáveis pelo programa mudaram seu formato, 

disponibilizando a criação de vários mecanismos institucionais, de implementação e 

de gestão do programa na sua segunda etapa, o PRODETUR II, com o intuito de 

evitar que essas falhas se repetissem.     

A criação e implementação de Polos de Turismo nos estados participantes, 

que é uma iniciativa empresarial do BNB, cujo principal objetivo é a promoção do 

desenvolvimento contínuo do turismo em regiões que possuem um espaço 

geográfico semelhante no que compete a atrativos turísticos similares e/ou 



81 

 

 

 

complementares. Assim, estimulou-se através do PRODETUR, que esses espaços 

estabelecessem parcerias de planejamento de suas atividades, para que a 

integração os tornasse mais competitivos (LIMA, 2013). 

 A exigência de um instrumento de planejamento de longo prazo, denominado 

Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS) para cada 

estado participante, diz respeito a um documento formal elaborado com base em um 

processo de planejamento e gestão. Contemplando assim todas as ações do 

programa, com o objetivo de antecipar e minimizar os riscos sociais e ambientais 

dos projetos, e associando efeitos indiretos do crescimento urbano, na ocupação 

descontrolada dos espaços e comprometimentos dos recursos naturais (FERREIRA, 

2010). 

 A proposta contida no PRODETUR II visa a elaboração de um PDITS para 

cada polo de turismo estadual, contudo devido à ausência de recursos tanto para a 

elaboração do plano quanto para a execução das intervenções públicas, no RN, o 

primeiro polo contemplado com o plano foi o Polo Costa das Dunas (PCD), devendo 

ser construído, paulatinamente, um PDITS para cada polo turístico do estado a partir 

do término das intervenções do PDITS-PCD. A partir de 2010, outros PDITS foram 

contemplados, tais como: o Polo Costa Branca (PCB) e o Polo Seridó (PS). 

 Esse formato do PRODETUR II começou a ser planejado em março de 2002, 

quando tiveram início os trâmites burocráticos para a contratação de empréstimos 

que seriam realizados. Os valores disponíveis foram de ordem dos US$ 400 milhões 

de dólares, divididos entre U$ 240,00 milhões oriundos do BID e U$ 160, 00 milhões 

da contrapartida local, que possui como grande financiador nessa segunda etapa o 

Ministério do Turismo: 

O objetivo estratégico é consolidar, completar e complementar todas as 
ações necessárias para tonar o turismo sustentável nessas áreas, em 
benefício da população local, antes de sua expansão a novos pólos. 
Assegurada à execução dessas ações poderão ser incluídos investimentos 
adicionais nos municípios pólos já priorizados, bem como em outros polos 
identificados no estudo de demanda regional (BANCO DO NORDESTE, 
2002, p. 5) 

O BNB afirma que a principal estratégia do programa nesse novo momento é 

complementar e completar todas as ações da área objeto do PRODETUR I. 
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Somente quando esses requisitos fossem cumpridos é que se poderia expandir o 

escopo do programa para outras municipalidades.  

Até o final do ano de 2009, dos 18 municípios que compõe o PCD atualmente, 

apenas nove (Arês, Ceará-Mirim, Extremoz, Natal, Nísia Floresta, Parnamirim, São 

Gonçalo do Amarante, Senador Georgino Avelino e Tibau do Sul) tiveram 

significativos investimentos em seus territórios. Na outra metade dos municípios 

houve poucos ou quase nenhum investimentos implementados em sua base 

territorial, se comparados aos recursos recebidos pelos nove municípios já citados, 

nos municípios de Maxaranguape e Rio do Fogo, como se verá mais adiante, 

poucas foram as intervenções que beneficiaram essas localidades. 

 A única justificativa dada para se dar preferência de investimento aos nove 

municípios supracitados era que, nesse momento, o orçamento do programa não 

dispunha de recursos para abranger tão vasto território do estado (FERREIRA, 

2009).  Sendo assim, deu-se preferência para os municípios que já tinham recebido 

investimentos do PRODETUR I e que dispunham de uma estrutura e cadeia turística 

já consolidada, tanto nacionalmente, quanto internacionalmente. 

 Entretanto, a partir de 2010 com os aditivos que foram feitos pelo governo do 

estado, outros municípios e polos de desenvolvimento (como o PCB e PS) foram 

contemplados com verbas significativas advindas do PRODETUR II/RN. O PCD foi o 

primeiro e maior receptor de recursos com um total de US$ 51.613.357,91, divididos 

em seis áreas de investimento: produto turístico, comercialização, fortalecimento 

institucional, infraestrutura e serviços básicos, gestão ambiental, gerenciamento e 

supervisão. 

 Segundo as estimativas iniciais do PRODETUR II/RN, os componentes a 

serem destacados no PCD foram as obras de saneamento e de transporte. No 

entanto, o montante inicial sofreu alterações e foram acrescidos ainda maiores 

investimentos, contrapondo a estimativa inicial. No componente transporte, 

inicialmente era previsto o investimento de aproximadamente US$ 9.456.925, ao 

final do programa, somados às obras concluídas aliadas à elaboração de projetos, 

esse montante aumenta em US$ 47.167.739. 
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Do total de US$ 51.613.357,91 que foram investidos no PRODETUR II/RN, no 

PCD, 59% (US$ 30.706.214,68) foram destinados para a melhoria da infraestrutura 

básica de acesso entre os municípios do polo. Ainda no segmento transporte 

destacaram-se os investimentos feitos em rodovias, principalmente na área sul do 

polo, que concentraram 77% dos recursos deste segmento (Tabela 11). Houve 

também a destinação de alguns recursos para a região norte do polo, nessa porção 

do estado se destacam os municípios de Extremoz e Touros que receberam juntos 

um total de 23% de todos os recursos que chegaram ao polo. 

Quadro 11 – Investimentos em rodovias, por município, feito pelo PRODETUR 
II/RN 

 

Municípios 
Valor (em 

US$) 
Porcentagem (%) 

Natal 
        

8.022.599  
26 

Nísia Floresta 7.372.881,36 24 

Baia Formosa 3.785.310,73 12 

Extremoz 2.627.118,64 9 

Touros 2.372.881,35 8 

Tibau do Sul 2.033.898,30 7 

Extremoz-Natal 1.964.915,25 6 
Natal, Maxaranguape e Tibau do 

Sul 
1.949.152,54 5 

Parnamirim 847.457,63 3 

Total 30.706.214,68 100 
Fonte: SETUR, 2011. 

Outro grande investimento feito pelo governo do estado do Rio Grande do 

Norte para a promoção da fluidez territorial, em direção ao litoral norte, foi a 

construção da Ponte Nilton Navarro (Imagem 1) entre os anos de 2004 a 2007. Essa 

grande obra custou R$ 194 milhões e tinha como principiais atributos: desobstruir o 

tráfego na Ponte do Igapó, melhorar o acesso ao futuro aeroporto internacional de 

São Gonçalo do Amarante e a promoção dos investimentos públicos e privados que 

vinham ocorrendo naquela região do estado. Além disso, a ponte tinha a função de 

aumentar o fluxo de turistas no litoral norte e facilitar a saída de moradores da zona 

norte de Natal para os bairros do centro da cidade (SETUR, 2008). Importante notar 

que esse investimento não estava ligado diretamente ao PRODETUR II/RN. 
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Imagem 1 – Ponte Nilton Navarro. 
Fonte: http://www.sospontanegra.org/2012_01_01_archive.html 

  Importante notar que o aeroporto internacional de São Gonçalo do Amarante 

(imagem 2) foi uma obra financiada pelo Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC) II e custou um total de R$ 716.430.000. Esse aeroporto é totalmente gerido 

por empresa privada (o primeiro no Brasil). Com capacidade para 6 milhões de 

passageiros/ano, o novo aeroporto possui 42 mil m² e terá, ao longo dos 28 anos de 

concessão, um investimento total de R$ 650 milhões, chegando a uma capacidade 

de 11 milhões de passageiros por ano, demanda esperada até 2038 (INFRAERO, 

2014).  
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Imagem 2 – Aeroporto Internacional Aluísio Alves. 
Fonte: http://www.sospontanegra.org/2012_01_01_archive.html 

Essa nova infraestrutura valoriza o litoral norte, pois está mais próxima dos 

municípios dessa região do estado. Fato que pode atrair investimentos nacionais e 

estrangeiros, já que essa infraestrutura facilita a fluidez das pessoas e mercadorias 

pelo território.  

Em Maxaranguape e Rio do Fogo foram poucos os investimentos que 

chegaram a essas localidades. Esses recursos se dividiram basicamente em três 

setores: água e saneamento, estratégia de turismo e fortalecimento institucional. 

Nesses municípios tiveram destaque os capitais que foram investidos no 

saneamento das áreas urbanas de Maxaranguape e Rio do Fogo (Quadro 12), 

esses municípios também receberam verbas para a capacitação de pessoal (Quadro 

13) e para elaboração ou revisão dos planos diretores das cidades. O município de 

Maxaranguape conseguiu além dos recursos já citados a captação de investimentos 

para a construção de um ancoradouro turístico na praia de Maracajaú (Quadro 14). 
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Quadro 12 - Investimento PRODETUR II/RN em Água e Saneamento 

Água e Saneamento  Valor (US$) 

Saneamento de Redinha  912.000 

Saneamento de Ponta Negra  800.000 

Saneamento de Capim Macio  2.000.000,00 

Estação de Tratamento do Sistema Central-Rio Potengi  5.000.000,00 

Saneamento de Tibau do Sul e Pipa  1.046.000,00 

Saneamento de Pirangi  640.000 

Saneamento de Cotovelo  580.000 

Saneamento de Genipabu  330.000 

Saneamento de Pitangui  320.000 

Saneamento de Muriú 1.000.000,00 

Saneamento de Jacumã 500.000 

Saneamento de Búzios  840.000 

Saneamento de Maxaranguape  320.000 

Saneamento de Maracajaú  285.000 

Saneamento de Rio do Fogo  365.000 

Saneamento de Touros 250.000 

Estação de Esgoto de Ponta Negra  72.000 

Abastecimento de Água de Nova Parnamirim 500.000 

Abastecimento de Água de Praias do Pólo  600.000 
Abastecimento de Água de Redinha – Ampliação da 

rede  215.000 

Ampliação do SAA em Ceará-Mirim 500.000 

Polo Costa das Dunas 17.075.000 
Fonte: SETUR, 2011. 

Quadro 13 - Investimento PRODETUR II/RN em fortalecimento institucional 

Componente fortalecimento institucional 

Ação/Projeto Abrangência Valor U$ 
Implantar Plano de Fortalecimento 
Institucional da SETUR Rio Grande do Norte 847.457,63 
Implantar Unidade Gestora Técnica 
de Resíduos Sólidos Todos os municípios 98.870,06 

Implantar Programa de Capacitação 
nas áreas ambiental, urbanística e 
turística dos técnicos efetivos 
municipais 

Baía Formosa, Canguaretama, 
Ceará-Mirim, Extremoz, 
Maxaranguape, Nísia Floresta, Rio 
do Fogo, São Miguel do Gostoso, 
Touros, Tibau do Sul 84.745,76 

Elaborar/revisar Planos Diretores, 
Códigos de Obra e Códigos de Meio 
Ambiente 

Maxaranguape, Pedra Grande, Rio 
do Fogo, S. José de Mipibu, S. 
Miguel do Gostoso, Touros 167.231,64 

Elaborar Projeto do Sistema de 
Informações Turísticas Todos os municípios 79.096,05 

Implantar Sistema de Informações A ser definida 112.994,35 
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Turísticas 

Elaborar Plano de Apoio ao Processo 
de Cadastramento e Formalização de 
Empresas Turísticas nos Polos de 
Turismo Todos os Polos 257.381,58 
Elaborar Programa Estadual de 
Prevenção à Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes Rio Grande do Norte 677.966,10 

Total Polo Costa das Dunas 2.325.743,17 
Fonte: SETUR, 2011. 

Quadro 14 - Investimento PRODETUR II/RN em estratégia de turismo 

Componente estratégia de Turismo 

Ação/Projeto  Abrangência   Valor U$ 
Elaborar estudos de concepção, projeto básico e 
projeto executivo de requalificação urbanística e 
paisagística das orlas das praias da Redinha, em 
Natal, Redinha Nova e Santa Rita, em Extremoz Natal e Extremoz 167.780,34 
Implantar a requalificação urbanística e 
paisagística das orlas da Redinha, Redinha Nova 
e Santa Rita Natal e Extremoz 903.954,80 
Implantar requalificação urbanística e 
paisagística nos trechos das orlas de Ceará-Mirim 
(Muriú I) e Extremoz (Pitangui) 

Ceará-Mirim e 
Extremoz 677.966,10 

Implantar a requalificação urbanística e 
paisagística em trecho das orlas das praias de 
Tibau do Sul e Pipa Tibau do Sul 564.971,75 
Elaborar estudos de concepção, projeto básico e 
projeto executivo de passarela na praia de Pipa Tibau do Sul 84.745,76 

Implantar passarela na praia da Pipa Tibau do Sul 451.977,40 
Elaborar estudos de concepção, projeto básico e 
projeto executivo de readequação e melhoria da 
acessibilidade da R. Vereador Ricardo Afonso, na 
praia de Jenipabú Extremoz 167.780,34 
Implantar a readequação e melhoria da 
acessibilidade da R. Vereador Ricardo Afonso, na 
praia de Jenipabú Extremoz 903.954,80 
Elaborar estudos de concepção, projeto básico e 
projeto executivo de readequação e melhoria da 
acessibilidade da Av. Baía dos Golfinhos, na praia 
da Pipa Tibau do Sul 167.780,34 
Implantar a readequação e melhoria da 
acessibilidade da Av. Baía dos Golfinhos, na praia 
da Pipa Tibau do Sul 1.016.949,15 
Elaborar estudos de concepção, projeto básico e 
projeto executivo para estruturação do receptivo 
do Cajueiro de Pirangi Parnamirim 177.231,19 
Implantar estruturação do receptivo no Cajueiro 
de Pirangi Parnamirim 847.457,63 

Elaborar estudos de concepção, projeto básico e Arez 177.231,19 
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projeto executivo de terminal turístico na Ilha do 
Flamengo 

Elaborar Plano Diretor de Turismo Náutico Municípios litorâneos 197.740,11 
Elaborar projetos executivos de ancoradouros 
turísticos da Natal (Pedra do Rosário), Tibau do 
Sul (Lagoa de Guaraíras) e Maxaranguape (praia 
de Maracajaú). 

Natal, Maxaranguape e 
Tibau do Sul 248.587,57 

Implantar ancoradouros turísticos em Natal 
(Pedra do Rosário), Tibau do Sul (Lagoa de 
Guaraíras) e Maxaranguape (praia de 
Maracajaú). 

Natal, Maxaranguape e 
Tibau do Sul 1.949.152,54 

Elaborar Guia para a Gestão Turística de Orlas Municípios litorâneos 101.694,92 
Elaborar Plano de ocupação Turística da Orla de 
Natal Natal 84.745,76 
Implantar Museu da Rampa e Memorial do 
Aviador Natal 3.502.824,86 
Elaborar estudos de concepção, projeto básico e 
projeto executivo de acessibilidade, sinalização e 
reabilitação urbana do Corredor Cultural de 
Natal Natal 1.258.757,06 
Implantar projetos de acessibilidade, sinalização 
e reabilitação urbana do Corredor Cultural de 
Natal Natal 2.259.887,01 
Elaborar Plano de Interpretação Integral do 
Corredor Cultural de Natal Natal 56.497,18 
Implantar Plano de Interpretação Integral do 
Corredor Cultural de Natal Natal 960.451,98 
Elaborar estudos de concepção, projeto básico e 
projeto executivo de Centro de Gestão Integrada 
do Corredor Cultural, no Centro de Turismo de 
Natal Natal 56.497,18 
Implantar Centro de Gestão Integrada do 
Corredor Cultural, no Centro de Turismo de Natal Natal 56.497,18 
Elaborar estudos de concepção, projeto básico e 
projeto executivo para reforma e ampliação do 
Centro de Turismo de Natal. Natal 169.823,50 
Reformar e ampliar o Centro de Turismo de 
Natal Natal 1.242.937,85 
Atualizar Diagnóstico da Oferta e Demanda de 
Capacitação Profissional para o Polo Costa das 
Dunas Todos os municípios 84.745,76 

Implantar Programa de Capacitação Profissional Todos os municípios 1.073.446,33 
Elaborar Projeto da Rede de Postos e do Sistema 
de Informações Turísticas Municípios litorâneos 282.485,88 
Implantar Projeto da Rede de Postos e do 
Sistema de Informações Turísticas A ser definida 762.711,86 
Total Polo Costa das Dunas 20.659.265,32 

Fonte: SETUR, 2011. 
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Analisando todos esses dados e informações, conclui-se que o Estado, nas 

suas mais variadas escalas (nacional, estadual e municipal) e por meio das políticas 

públicas, promoveu a capitalização dos territórios que desenvolveram, 

principalmente, a fluidez dos territórios construindo rodovias que facilitaram o acesso 

e a integração dos diferentes municípios do PCD. Destaca-se também que todos 

esses investimentos públicos, na melhoria da acessibilidade, contribuíram para a 

valorização das terras e atraíram investidores de grupos internacionais, conforme 

será apresentado nos capítulos seguintes. 

Importante perceber que a criação de infraestruturas, como a rodoviária, por 

exemplo, em determinadas regiões do PCD, podem facilitar a acessibilidade e a 

integração entre os municípios do polo. Essa malha viária pode gerar um processo 

de coesão espacial da atividade turística, garantindo dessa forma a acessibilidade e 

a livre circulação de pessoas e capitais pelos diversos territórios do estado. 

Entretanto, o simples asfaltamento de vias não garante o equilíbrio territorial, 

devendo o Estado enquanto agente promotor do desenvolvimento territorial 

equilibrado trazer outras benfeitorias infraestruturais (saneamento, equipamentos de 

saúde, segurança etc.), assim desconcentrando o desenvolvimento.  

 

 

 

 

 

 

 
 



90 

 

 

 

CAPÍTULO 4  OS INVESTIMENTOS INTERNACIONAIS E A 
CONFIGURAÇÃO DO TERRITÓRIO 

 

Neste capítulo será analisada a dinâmica imobiliária decorrente dos 

Investimentos Internacionais ocorridos em Maxaranguape e Rio do Fogo entre os 

anos de 2000-2013. Inicialmente será feita uma breve caracterização dos 

investimentos que chegaram ao Rio Grande do Norte, em seguida, serão 

apresentados dados, será feita a classificação e a discussão sobre a natureza e as 

implicações espaciais dos Investimentos Internacionais que chegaram aos 

municípios estudados na pesquisa em questão.  

  
4.1 OS INVESTIMENTOS INTERNACIONAIS NO RIO GRANDE DO NORTE (2001 

– 2011)  

Variados estudos apontam para a importância que as atividades do lazer e do 

turismo assumem no paradigma da globalização. Isso em função da reestruturação 

produtiva e da necessidade de colocar novos produtos no mercado que se 

caracterizam pela sua imaterialidade e intangibilidade, portanto inseridos no setor de 

serviços (FONSECA, 2004).  

A dificuldade dos países periféricos competirem com países centrais em 

ramos mais tradicionais da economia e que exigem muitos investimentos em 

inovação e tecnologia. Aliada à disponibilidade de ambientes naturais ainda pouco 

alterados e ocupados por atividades produtivas e, portanto, agora bastante 

valorizados por se constituírem em ‘novas raridades’, entre outros fatores, explicam 

o esforço de países como o Brasil procurar desenvolver ações no sentido de 

participar do mercado turístico global. 

Considerando-se a dimensão do território brasileiro e a existência de vastos 

espaços ainda pouco ocupados que se constituem ‘novas raridades’ valorizadas no 

mercado turístico. A partir da década de noventa o governo brasileiro começou a 

desenvolver ações efetivas para promoção do turismo doméstico e internacional, de 

modo que seus efeitos já podem ser observados com o aumento do turismo no país. 

Em 1996 o fluxo receptivo internacional no Brasil foi de 2,7 milhões, enquanto no 

ano de 2005 esse fluxo aumentou para 5,4 milhões. No entanto, a participação 
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percentual do Brasil no mundo é ainda bastante incipiente, representando, no ano de 

2005, apenas 0,67% do total mundial (EMBRATUR, 2005). 

Ao analisar as tendências apresentadas pelo turismo na atualidade, 

constatou-se que uma das principais motivações das viagens é o reencontro com a 

natureza, o que se expressa nas diversas segmentações encontradas no mercado: 

turismo verde, turismo de aventura, turismo rural, ecoturismo, geoturismo, dentre 

outros.  

A explicação para tal fato pode ser dada quando os “bens naturais” existiam 

em abundância os mesmos eram considerados “bens livres”, portanto sem valor, 

mas na medida em que o processo de urbanização e industrialização foi aniquilando 

e exaurindo os “bens naturais” a natureza se torna uma nova raridade e a “natureza 

intocada” passa a ser mitificada. Assim, a raridade dos “bens naturais” os torna 

passíveis de adquirirem valor de troca e serem transformados em mercadorias, ou 

seja, as “novas raridades” servem de estratégias para a reprodução do capital por 

adquirirem “valor de troca” e, por conseguinte, transformarem-se em mercadorias 

(LEFBVRE, 2006). 

O Nordeste brasileiro e mais especificamente o Rio Grande do Norte tem 

como ponto forte de atração turística a beleza paisagística e a qualidade ambiental, 

e seu processo de valorização deve ser entendido a partir do contexto teórico acima 

delineado. Querendo se apropriar dessas qualidades e observando os preços baixos 

e a disponibilidade de terras, os investidores internacionais vieram ao estado com a 

intenção de auferirem maiores lucros, investindo principalmente no setor do 

imobiliário-turístico. 

Dessa forma, o avanço das atividades econômicas ligadas aos setores do 

lazer e do turismo – seja no aspecto da simples hospedagem seja na construção de 

unidades residenciais - em direção de novos espaços, fortaleceu o imobiliário-

turístico nordestino principalmente aquelas áreas localizadas nas capitais litorâneas. 

A articulação entre o setor imobiliário e o turismo foi fortemente percebida em 

todo o litoral leste potiguar, grande parte dos investimentos internacionais realizados 

no setor imobiliário se materializa na produção dos Domicílios de Uso Ocasional 



92 

 

 

 

(DUO´s). Essa articulação, que se concretizou no território, relaciona-se diretamente 

com a lógica do investimento internacional, sendo o imobiliário-turístico fortemente 

articulado e influenciado pelo processo mais amplo de acumulação do capital global. 

Portanto, a produção desses objetos vai além da lógica das antigas “casa de 

veraneio”, onde os proprietários tinham como principal intenção a de desfrutar 

daquelas habitações, ou seja, essas residências tinham forte caráter de valor de 

uso. Atualmente, tais habitações também ganham forte caráter de investimento, ou 

seja, tem seu valor de troca mais destacados que seu valor de uso, sendo 

comumente tratados como meros investimentos.  

Nesta parte da pesquisa, faz-se necessário mostrar o que se entende por 

Investimentos Internacionais e apresentar sua incidência no Rio Grande do Norte. 

Para tanto, não se utiliza como referência os conceitos trabalhados na Economia, já 

que essa análise não tem foco central o fenômeno econômico em si, mas os 

rebatimentos espaciais que esses investimentos tiveram sobre os diferentes 

territórios dos Municípios de Maxaranguape e Rio do Fogo.   

A pesquisa cartorial apresentou uma enormidade de dados e informações que 

tiveram que ser tratadas segundo diferentes critérios interpretativos, a análise das 

informações referentes à compra e venda de imóveis, expôs a movimentação 

imobiliária realizada pelas pessoas ou empresas registradas nas fichas cartoriais.  

Dessa forma, considera-se que todas as pessoas que compraram imóveis e eram 

estrangeiros ou pessoas naturalizadas brasileiras, como sendo investidores 

internacionais. Também se analisa como fazendo parte desse grupo as empresas 

gerenciadas por estrangeiros ou por pessoa naturalizada brasileira. Sendo assim, 

não será aprofundada a questão de que esses investimentos tiveram caráter 

retroativo a investimentos feitos anteriormente no país e que acabaram se 

expandindo com os capitais de origem nacional. Tentou-se fazer o cruzamento dos 

dados que foram divulgados pelo Banco Central do Brasil4 com o nome de empresas 

e pessoas que foram encontradas registradas no cartório de registro de imóveis. 

Entretanto, o cruzamento mostrou-se infrutífero, raros foram os registros que se 

confirmaram no cartório. 

                                                
4
 O Banco Central do Brasil fazia a divulgação do registro dos Investimentos Estrangeiros que 

chegavam ao país, esses levantamentos começaram no ano 2000 e foram finalizados no ano de 
2011. 
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 A pesquisa que foi realizada, com os dados do Banco Central, apesar de se 

mostrar infrutífera na comprovação das pessoas e empresas que investiram capitais 

nos Municípios de Maxaranguape ofereceram importantes informações que 

comprovaram os grandes contingentes de capitais que chegaram ao Rio Grande do 

Norte no período estudado (Gráfico 4). 

Gráfico 4 - Entrada de capitais estrangeiros totais (em US$), no Rio Grande do 
Norte, por setor econômico (2001 – 2011) 

 

Fonte: Banco Central do Brasil (2011). 
Elaboração: Autor. 

 Importante notar que a presente pesquisa utilizou os valores nominais dos 

investimentos internacionais que chegaram ao estado. Assim, no período estudado, 

para criar os gráficos, quadros e mapas, ou seja, não foi descontada a inflação da 

época.  

Dentre os diferentes setores econômicos que atraíram Investimentos 

Internacionais, nos 10 anos que foram analisados, destacam-se o setor de Energia e 

Petróleo e o Imobiliário-Turístico. Evidenciou-se que o setor de Energia e Petróleo 

aparece em primeiro lugar na captação de capitais advindos do exterior devido às 

potencialidades do estado (têm-se ventos fortes e constantes em toda a costa e em 

parte do interior do estado, fator que atraiu empresas de energia eólica). Além disso, 

desfruta-se da dádiva da natureza que dispõe reservas petrolíferas na bacia 

sedimentar do estado, episódio que atraiu investimentos de diversas empresas do 

setor petrolífero. Essas potencialidades naturais foram fundamentais na captação 
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dos Investimentos Internacionais que chegaram ao estado, especificamente nesse 

setor econômico, que é um importante indutor do crescimento econômico em 

qualquer região do mundo.  

Já o Imobiliário-Turístico ficou em segundo lugar na atração de capitas 

estrangeiros, credita-se à raridade dos recursos ambientais litorâneos a chegada 

desses investimentos, pois o Rio Grande do Norte possui aproximadamente 400 km 

de praias paradisíacas e tem clima litorâneo úmido que lhe confere temperaturas 

quentes e constantes durante todo o ano (IBGE, 2014). Aliados a esses fatores, fica 

evidente a disponibilidade e os baixos preços das terras se comparadas às regiões 

mais dinâmicas do país (questão que será mais bem analisada neste capítulo) e a 

existência de uma infraestrutura mínima que deu suporte a expansão das atividades 

turísticas no estado. 

 O gráfico 5 expõe a evolução cronológica dos Investimentos Internacionais 

realizados no estado, no segmento Imobiliário-Turístico, no decorrer da última 

década. Destaca-se o pico dos investimentos no ano de 2007 e sua gradual redução 

após o ano de 2008 (apesar do repique no ano de 2010).  

 

Gráfico 5 - Entrada de capital estrangeiro aplicado no Imobiliário-Turístico - em 
milhões de US$ (2001 -2011) 

 

Fonte: Banco Central do Brasil (2011). Elaboração: Autor. 
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Essa redução, em grande parte, deve estar ligada a forte crise financeira 

internacional que abala o mundo desde o ano de 2008, os capitais excedentes na 

Europa e nos EUA passaram a “minguar” a partir dessa data e essa crise teve forte 

repercussão no território potiguar. Os registros do Banco Central do Brasil são 

esclarecedores e mostram a evolução cronológica dos investimentos no Rio Grande 

do Norte. 

4.2 CARACTERIZAÇÕES DOS INVESTIMENTOS INTERNACIONAIS NO 
IMOBILIÁRIO-TURÍSTICO EM MAXARANGUAPE 

 

 Os estudos dos dados cartoriais do município de Maxaranguape 

apresentaram enorme riqueza de informações referentes aos Investimentos 

Internacionais que foram feitos nessa localidade. Primeiramente, impressionou a 

quantidade de capitais e a diversidade de nacionalidades que chegaram a esse 

município no período analisado. Em treze anos – 2000 a 2013 – foram investidos R$ 

160.480.592,005 (Gráfico 6 e Quadro 15), fato que externa uma grande 

potencialidade do município ainda não tão bem percebida pelos empresários, 

cidadãos comuns e autoridades públicas locais.  

 

Gráfico 6 – Investimento Internacional (2000 a 2013) 

 

Fonte: Cartório de Maxaranguape (2014). Elaboração: Autor. 

 

                                                
5 Ressalta-se novamente que os valores apresentados na presente pesquisa não descontaram a 
inflação do período estudado, ou seja, são valores nominais.   
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 Destaca-se a grande diversidade de nacionalidades no levantamento de 

dados, foram encontradas 20 diferentes naturalidades de investidores (gráfico 7). 

Sendo os principais investidores os espanhóis, seguidos por italianos, na terceira 

posição ficaram os noruegueses, já na quarta posição ficaram os ingleses.  

Quadro 15 – Investimento Total de Capital por Nacionalidade (2000 a 2013). 

Origem do 
Capital  

 Valores  

 Espanha  R$ 73.472.633,00 

 Itália  R$ 24.278.000,00 

 Noruega  R$ 22.776.637,00 

 Inglaterra  R$ 21.853.435,00 

 Portugal  R$ 9.129.774,00 

 Suécia  R$ 4.507.441,00 

 Dinamarca  R$ 1.402.000,00 

 Bélgica  R$ 828.000,00 

 Alemanha  R$ 550.500,00 

 Canadá  R$ 380.000,00 

 França  R$ 371.000,00 

 Estados Unidos  R$ 255.000,00 

 Suíça  R$ 149.000,00 

 Irlanda  R$ 109.000,00 

 Austrália  R$ 100.000,00 

 Líbano  R$ 100.000,00 

 Holanda  R$ 90.172,00 

 Ilhas Virgens 
Britânicas  

R$ 55.000,00 

 Barbados  R$ 40.000,00 

 Argentina  R$ 33.000,00 

 Total  R$ 160.480.592,00 

Fonte: Cartório de Maxaranguape (2014). Elaboração: Autor. 
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 Gráfico 7 – Investimento Internacional por Nacionalidade (2004 a 2013) 

 

Fonte: Cartório de Maxaranguape (2014). Elaboração: Autor. 

 

Importante observar que o intervalo entre os anos de 2004 a 2008, 

compreende o auge dos Investimentos Internacionais, chegando ao pico no ano de 

2007 (Gráfico 3). Nesse ano, o montante de recursos vindos do exterior chegou a R$ 

70.888.000,00, sem dúvidas uma quantia significativa. No Quadro 16, observa-se 

que entre 2004 a 2008, foi o período áureo para os Investimentos Internacionais em 

Maxaranguape, ocorrendo 515 transações, chegando ao pico no ano de 2005 com 

208 negociações. Posteriormente a esse intervalo de tempo vemos forte queda, 

tanto no número de transações, bem como na quantidade de capitais investidos. 

Verifica-se uma clara retração dos Investimentos Internacionais, assim como 

aconteceu no município de Rio do Fogo, acredita-se que essa retração também tem 

clara influência da crise financeira internacional que assola o mundo desde então. 
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Quadro 16 - Número de transações, nacionalidade dos investimentos e 
total de investimento em Maxaranguape – RN 

Ano 

Número 

de 

Transições 

Origem do Capital 
 Total investido (em 

R$)  

2000 1 Portugal 40.000,00 

2001 5 
Espanha, Ilhas Virgens 

Britânicas, Itália, Suíça. 
117.000,00 

2002 2 Alemanha e Suíça. 140.000,00 

2003 22 

Alemanha, Argentina, Canadá, 

Espanha, Noruega, Portugal e 

Suíça. 

644.600,00 

2004 79 

Alemanha, Espanha, Estados 

Unidos, França, Inglaterra, 

Itália, Noruega, Portugal e 

Suécia.  

18.926.774,00 

2005 208 

Alemanha, Barbados, Bélgica, 

Espanha, Estados Unidos, 

França, Holanda, Inglaterra, 

Irlanda, Itália, Líbano, Noruega 

e Portugal,  

13.368.474,00 

2006 51 

Alemanha, Espanha, França, 

Holanda, Inglaterra, Itália, 

Noruega e Portugal. 

13.021.433,00 

2007 107 

Alemanha, Espanha, Inglaterra, 

Itália, Noruega, Portugal e 
Suécia. 

70.888.000,00 

2008 70 
Argentina, Dinamarca, Espanha, 

Inglaterra, Itália, Noruega, 

Portugal e Suécia. 

24.929.766,00 

2009 25 
Alemanha, Bélgica, Espanha, 

Noruega e Portugal. 
2.943.001,00 

2010 68 

Alemanha, Austrália, Canadá, 

Dinamarca, Espanha, Holanda, 

Inglaterra, Itália, Noruega, 
Portugal. 

7.233.477,00 

2011 20 

  Bélgica, Espanha, Estados 

Unidos, Inglaterra, Noruega e 

Suécia. 

3.266.977,00 

2012 7    Canadá, Dinamarca e Noruega. 2.432.000,00 

2013 10 Canadá, Dinamarca e Noruega. 2.529.000,00 

Fonte: Cartório de Maxaranguape (2014). Elaboração: Autor. 
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A grande maioria dos Investimentos Internacionais feitos em Maxaranguape 

concentrou-se na compra de “terras” sem nenhum tipo de beneficiamento (81% do 

total – quadro 16). Episódio que também expressa o caráter 

especulativo/empreendedor desses investimentos, pois uma parte significativa 

desses capitais transformou-se em condomínios fechados, como é o caso do 

condomínio Paraíso de Maracajaú I, na praia de Maracajaú. Sendo um 

empreendimento financiado por noruegueses e também vendido ao mercado 

norueguês de segunda residência (Imagens 3, 4 e 5). Já outra parte significativa 

desses investimentos concentrou-se na compra de terrenos para especulação, 

alguns loteamentos surgiram no município (esses loteamentos foram feitos por 

brasileiros e comprados por investidores internacionais), como o loteamento Farol de 

Maracajaú, na praia de Maracajaú.  

Na segunda posição das tipologias de investimento destacaram-se os 

investimentos feitos em “chalés” (14% do total). Vale ressaltar, como foi dito acima, 

que esses chalés foram construídos por noruegueses e vendidos também para seus 

compatriotas, portanto, os noruegueses no caso de Maxaranguape são investidores 

e também consumidores das segundas residências construídas geralmente em 

condomínios fechados.  

Já na terceira posição ficaram as “casas” (4% - as antigas casas de veraneio), 

essas unidades habitacionais foram compradas por variadas nacionalidades e 

geralmente pertenciam aos moradores de Natal e do próprio município de 

Maxaranguape, elas eram e são utilizadas como segundas residências.  

Na quarta posição ficaram os prédios residenciais (1% do total), sendo 

fortemente procurados por portugueses. Já na quinta posição encontrou-se uma 

negociação feita envolvendo um apartamento, fato que mostra que essa tipologia 

não teve grande procura nesse município do estado. 
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Quadro 16 - Tipologia dos Investimentos Internacionais 

Modalidade 

de 

investimento  

PERÍODO DE ANÁLISE 

2
0
0
0
 

2
0
0
1
 

2
0
0
2
 

2
0
0
3
 

2
0
0
4
 

2
0
0
5
 

2
0
0
6
 

2
0
0
7
 

2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

T
o
ta

l 

P
o
rc

e
n

ta
g
e
m

 

Terras   5 1 18 71 200 44 103 69 15 11 4 1 1 543 81 

Chalé         2         9 56 15 6 9 97 14 

Casa       4 2 7 6 4   1 1 1     26 4 

Prédio 
Residencial 

1   1   4 1 1               8 0,9 

Apartamento                 1           1 0,01 

Totais 1 5 2 22 79 208 51 107 70 25 68 20 7 10 675 100 

Fonte: Cartório de Maxaranguape (2014). Elaboração: Autor. 

 

 

 
Imagem 3: Condomínio Paraíso de Maracajaú (investimento norueguês). 

Fonte: Trabalho de campo 2012. 

Autor: Maria Aparecida Pontes da Fonseca. 
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Imagem 4: Condomínio Natal Ocean Club III (investimento inglês). 

Fonte: Trabalho de campo 2012. 

Autor: Maria Aparecida Pontes da Fonseca. 

 

 

Imagem 5: Condomínio Porto dos Cocais (investimento sueco). 

Fonte: Trabalho de campo 2012. 

Autor: Maria Aparecida Pontes da Fonseca. 
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4.3 CARACTERIZAÇÕES DOS INVESTIMENTOS INTERNACIONAIS NO 
IMOBILIÁRIO-TURÍSTICO EM RIO DO FOGO 

  

A análise dos dados cartoriais nos revelou um enorme universo de 

informações que contribuíram bastante na compreensão da quantidade e da 

qualidade dos Investimentos Internacionais que chegaram ao município de Rio do 

Fogo. Vimos, por exemplo, que o montante geral de Investimentos Internacionais 

feitos nesse município, no período de 2004 a 2013, foi da ordem de R$ 

25.009.075,00 (Quadro 17). Foram encontradas dez diferentes nacionalidades que 

investiram em maior e em menor ordem no referido município.  

 

 
Quadro 17 – Total de Investimentos Internacionais, por nacionalidade, 

em Rio do Fogo -  2004 / 2013. 
Origem do 

Capital 
Valor 

Portugal R$ 9.560.815,00 

Noruega R$ 7.961.260,00 

Espanha R$ 4.816.000,00 

Itália R$ 1.992.000,00 

França R$ 280.000,00 

Suécia R$ 234.000,00 

Suíça R$ 55.000,00 

Bélgica R$ 50.000,00 

Alemanha R$ 45.000,00 

Holanda R$ 15.000,00 

TOTAL R$ 25.009.075,00 

Fonte: Cartório de Rio do Fogo (2014). Elaboração: Autor. 
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Gráfico 8 – Investimento Internacional em Rio do Fogo - 2004 / 2013 

 

Fonte: Cartório de Rio do Fogo (2014). Elaboração: Autor. 

   

Importante observar que o intervalo que compreende os anos de 2005 a 2008 

(gráfico 8), representa o auge dos Investimentos Internacionais, chegando ao pico 

no ano de 2006. Nesse ano, o montante de recursos vindos do estrangeiro chegou a 

R$ 11.151.260, sem dúvidas, uma quantia significativa.  

Analisando os dados apresentados na Quadro 18, observa-se que, entre 

2005-2008, foram feitas 252 transações, chegando ao pico no ano de 2006, com 110 

negociações de tipologias variadas. Após 2008, verifica-se forte queda tanto no 

número de transações como na quantidade de capitais investidos. Nota-se também 

uma clara retração dos Investimentos Internacionais, coincidindo com a crise 

financeira internacional, originada pelo setor imobiliário nos EUA e que se propagou 

de forma quase que imediata para a Europa. Contaminando direta ou indiretamente 

quase todos os países do mundo, evento que provavelmente influenciou fortemente 

a retração dos investimentos observados nos municípios alvo desta pesquisa. 
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Quadro 18 - Número de transações, nacionalidade dos investimentos e 
total de investimento em Rio do Fogo – RN. 

Ano 
Transações Nacionalidade Total  

2004 1 Itália R$ 100.000,00 

2005 51 
Itália, Portugal, França, 

Bélgica, Espanha e 

Noruega 
R$ 3.767.500,00 

2006 110 
Itália, Portugal, Suécia, 

Espanha e Noruega 
R$ 11.151.260,00 

2007 59 
Itália, Portugal, Suíça e 

Noruega 
R$ 3.902.115,00 

2008 32 
Itália, Portugal, Espanha 

e Noruega 
R$ 3.759.500,00 

2009 14 
Itália, Portugal, 

Alemanha, Holanda, 

Espanha e Noruega 
R$ 1.215.700,00 

2010 8 Noruega, Suécia e Itália R$ 854.500,00 

2011 2 Suécia e Itália R$ 43.000,00 

2012 5 
Noruega, França e 

Espanha 
R$ 438.000,00 

2013 3 Noruega e Itália R$ 198.000,00 
Fonte: Cartório de Rio do Fogo (2014). Elaboração: Autor. 

 

O quadro 17 e o gráfico 9 indicam que os portugueses foram os maiores 

investidores de capitais em Rio do Fogo, sendo seguido por noruegueses, espanhóis 

e italianos. Importante observar que a tipologia dos investimentos varia bastante, 

cada nacionalidade tem uma preferência de investimento, fato que será abordado 

mais a frente. 
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Gráfico 9 – Investimento Internacional por Nacionalidade (2004 a 2013) 

 

Fonte: Cartório de Rio do Fogo (2014). Elaboração: Autor. 

 

Outra questão que chamou bastante atenção refere-se ao fato de que a 

grande maioria dos Investimentos Internacionais serem concentrados na compra de 

“terras” sem nenhum tipo de beneficiamento (50% do total – Quadro 19), assim 

como ocorreu em Maxaranguape. Episódio que expressa o caráter 

especulativo/empreendedor desses investimentos, pois uma parte desses capitais 

transformaram-se em condomínios fechados, como é o caso do Zumbi Beach 

Resort, na praia de Zumbi, que foi um empreendimento financiado por portugueses, 

que tinha como foco o mercado norueguês de segunda residência. Outra parte 

significativa desses investimentos concentrou-se na compra de terrenos para 

especulação. Alguns loteamentos surgiram no município (esses loteamentos foram 

feitos por brasileiros e comprados por investidores internacionais), como o 

loteamento Portobello, na praia de Zumbi.  

Na segunda posição das tipologias de investimento destacaram-se os 

investimentos feitos em “chalés” (19% do total). Vale ressaltar, como foi dito acima, 

que esses chalés foram construídos por portugueses e vendidos a noruegueses, 

portanto, os portugueses são investidores (as terras por eles compradas possuem 

forte caráter de valor de troca), já os noruegueses são os maiores compradores de 
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m² construído, circunstância que mostra o forte caráter de valor de uso desses 

imóveis feito pelos noruegueses, mesmo considerando-se que tais imóveis também 

são alugados para terceiros e, portanto, também possui caráter de investimento. 

Na terceira posição ficaram as “casas”, as antigas casas de veraneio, com 

16% do total. Essas unidades habitacionais foram adquiridas por variadas 

nacionalidades e geralmente pertenciam aos moradores de Natal e Rio do Fogo, que 

também as utilizavam como segundas residências.  

Na quarta posição ficaram os “apartamentos” (13% do total), também sendo 

fortemente procurados por noruegueses. Na verdade, os três condomínios fechados 

encontrados em Rio do Fogo - Recanto do Zumbi, Zumbi Beach Resort e Praia de 

Zumbi - tinham duas tipologias que foram vendidas em sua maioria a noruegueses, 

que eram justamente os chalés e os apartamentos, sendo os chalés mais caros que 

os apartamentos, devido seu tamanho e exclusividade (imagens 6, 7 e 8). Já na 

quinta posição encontramos os “prédios residenciais” que representaram 2% do total 

dos Investimentos Internacionais feitos no município. 

Quadro 19 - Tipologia dos Investimentos Internacionais em Rio do Fogo 

Modalidade de 

Investimento 

PERÍODO DE ANÁLISE 

2
0

0
4
 

2
0

0
5
 

2
0

0
6
 

2
0

0
7
 

2
0

0
8
 

2
0

0
9
 

2
0

1
0
 

2
0

1
1
 

2
0

1
2
 

2
0

1
3
 

T
o
ta

l 

P
o

rc
e
n

ta
g

e
m

 

TERRENO (SEM 
BENEFICAMENTOS) 

  45 63 22 5 4 0 1 3   143 50% 

CHALÉ     14 12 16 5 5   2   54 19% 

CASA   6 9 14 8 3 2 1   2 45 16% 

APARTAMENTO     24 11 3   1     1 40 13% 

PRÉDIO 
RESIDENCIAL 

1         2         3 2% 

TOTAIS 1 51 110 59 32 14 8 2 5 3 285 100% 

Fonte: Cartório de Rio do Fogo (2014). Elaboração: Autor. 
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Imagem 6: Condomínio Zumbi Beach Resort (investimento português). 

Fonte: http://natal.olx.com.br/aptos-a-beira-mar-em-natal-rn-praia-de-zumbi-condominio-

recanto-zumbi-74-a-93-m2-iid-595979474 

 

 
 

Imagem 7: Condomínio Recanto do Zumbi (investimento português). 

Fonte: http://natal.olx.com.br/aptos-a-beira-mar-em-natal-rn-praia-de-zumbi-condominio-

recanto-zumbi-74-a-93-m2-iid-595979474 
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Imagem 8: Condomínio Praia de Zumbi (investimento português). 

Fonte: http://natal.olx.com.br/aptos-a-beira-mar-em-natal-rn-praia-de-zumbi-condominio-

recanto-zumbi-74-a-93-m2-iid-595979474 

 

A análise preliminar dos dados indica que esses investimentos promoveram a 

criação de novos fixos (principalmente condomínios fechados) que por 

consequência, resultaram em reforço de antigos usos dos diferentes territórios do 

litoral oriental norte potiguar. Usos estes que estão fundamentalmente pautados na 

prática do lazer e do turismo e tinham como foco, num momento inicial, o turista 

estrangeiro, entretanto, após a crise de 2008, esse mercado reconfigura-se e passa 

a ser orientado também ao mercado nacional. Outro fato importante é que cada vez 

mais vê-se a emergência desses municípios como uma perene destinação turística, 

com potencial de ser procurada por turistas nacionais e internacionais.  

Outra relevante questão, que emerge nessa parte do trabalho, está ligada ao 

intenso comércio de terras sem nenhum tipo de beneficiamento que houve nessa 

região do estado. Conforme dados já citados acima, a grande maioria dos 

Investimentos Internacionais concentrou-se nessa tipologia de investimento, fato que 

aparentemente apresenta o forte caráter especulativo do investidor internacional que 

chegou a essa porção do estado. Esse trabalho abordará no próximo capítulo o que 

está sendo feito com essas terras (quais são seus atuais usos) e analisará a 

dinâmica do mercado imobiliário nessa região do estado.  
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CAPÍTULO 5  O PROCESSO DE VALORIZAÇÃO DOS 
IMÓVEIS E O MERCADO IMOBILIÁRIO  

  

A construção desse capítulo se pauta no pressuposto de que no sistema 

capitalista o consumo do espaço contribui para que o valor de troca predomine sobre 

o valor de uso, havendo com isso um processo de privatização dos diversos 

espaços da superfície terrestre e de tudo nela contido.  

Dessa forma o espaço geográfico, produto, processo e manifestação da 

sociedade, expressa todas as contradições geradas e contidas nas relações sociais 

de produção (SILVA, J., 1999, p. 42), pois o espaço é dotado de contradições, 

mesmo que sejam mascaradas. Para lidar com essas contradições a burguesia 

conta com um duplo poder sobre o espaço: em primeiro lugar, através da 

propriedade privada do solo e, em segundo lugar, pela ação e estratégia do próprio 

Estado (LEFEBVRE, 1991). 

 

5.1 A QUESTÃO FUNDIÁRIA NOS MUNICÍPIOS DE MAXARANGUAPE E RIO DO 
FOGO 

  

O fenômeno de segunda residência não é recente nessa porção do estado, 

principalmente no município de Maxaranguape que devido sua proximidade à Natal 

(a distância entre os dois municípios é de 44 km), desde meados da década de 

1980, já apresentava esse tipo de habitações. Importante notar que grande parte 

desses imóveis foram construídos por pessoas residentes em Natal. Atualmente a 

grande maioria das habitações de segunda residência do município é de 

propriedade de pessoas que vivem em Natal e que costumam passar veraneio e 

carnaval nessa região do estado. Entretanto, o início dos anos 2000 marca um novo 

período, onde agora também os estrangeiros passam a investir na compra de 

terrenos e casas de segunda residência. 

Em Rio do Fogo, devido à distância (o município fica a 72,5 km de Natal) e a 

precariedade das condições infraestruturais, o comércio de terras e o 

desenvolvimento das atividades do Imobiliário-Turístico demoraram mais a ocorrer. 

Já na década de 1980 existiam segundas residências nesse município, porém em 

número muito reduzido e, assim como em Maxaranguape, a grande maioria dos 
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proprietários residiam em Natal. Para viabilizar a expansão das segundas 

residências e do turismo em direção ao litoral setentrional leste do estado foi 

necessário o asfaltamento da BR – 101, entre os anos de 1995 a 2000, obra com 

financiamento do governo federal, pois as estradas carroçais antes existentes 

dificultavam a expansão, até em pequena escala, da construção civil e das 

atividades turísticas nessa região do estado. Antes desse período Rio do Fogo era 

um vilarejo de pescadores que tinha quase que exclusivamente a agricultura, a 

pesca, o serviço público e alguns comércios mais simples, como a base de sua 

economia6. A chegada dos investimentos internacionais, e posteriormente dos 

estrangeiros, trouxe uma dinâmica nova a essa localidade.  

O gráfico 10 mostra um dado muito importante sobre a estrutura fundiária do 

município de Rio do Fogo. Ele expõe que a grande maioria dos terrenos e 

habitações que foram negociadas com estrangeiros pertenciam a pessoas que não 

residiam nesse município. Do total de 275 ocorrências de compra e venda de 

imóveis, 183 negociações foram realizadas com pessoas que residiam em Natal (o 

que representa 66% do total), ou seja, essas pessoas moravam em Natal, mas 

tinham a posse de terrenos ou segundas residências nesse município.  

Os residentes em Rio do Fogo aparecem na segunda colocação, com 45 

ocorrências (o que representa apenas 16% do total). Em terceiro lugar encontramos 

os residentes em Recife (com 36 negociações, o que representa 13% do total), 

nesse caso específico, não foram várias pessoas que residiam em Recife e 

venderam imóveis nessa região do estado. Foi apenas uma empresa de nome 

Portobelo Agro-Mercantil que fez um loteamento em um terreno adquirido ainda na 

década de 1980, e posteriormente, nos anos 2000, começou a vender esses 

terrenos, principalmente a estrangeiros, fato que comprova a grande capacidade que 

os capitalistas têm de reinventar empreendimentos na busca incessante pelo lucro. 

 

 

 

 

 

 

                                                
6
 As condições socioeconômicas do município de Maxaranguape eram muito semelhantes às de Rio 

do Fogo (IBGE, 2014). 
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Gráfico 10 – Residência de vendedores de imóveis para estrangeiros em Rio 
do Fogo 

 

Fonte: Cartório de Rio do Fogo (2014). Elaboração: Autor. 

 

No município de Maxaranguape ocorre fenômeno muito similar, a propriedade 

da grande maioria dos terrenos e habitações que foram negociados, no período 

estudado, era de pessoas que residiam em Natal (gráfico 11). Da soma de 675 

ocorrências de compra e venda de imóveis no referido município, os residentes em 

Natal foram responsáveis por 382 negociações, ou seja, de 56% do total. Já os que 

residiam em Maxaranguape aparecem na segunda colocação com 82 ocorrências (o 

que representa apenas 12% do total). Em terceiro lugar encontram-se os residentes 

em Extremoz (com 55 negociações, o que representa 8% do total), em seguida, na 

quarta posição aparecem os residentes em Nísia Floresta (com 50 negociações, o 

que representa, também, aproximadamente 7% do total). 
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Gráfico 11 – Residência dos vendedores de imóveis para estrangeiros em 
Maxaranguape 

 

Fonte: Cartório de Maxaranguape (2014). Elaboração: Autor. 

 

Sabe-se que terras no Brasil sempre significaram poder e status, um privilégio 

das elites. Portanto, durante séculos, várias comunidades foram inviabilizadas em 

seus direitos sobre a terra, principalmente após a Lei de Terras de 1850 (TAVARES, 

2011). Os dados acima citados mostram que o acesso a terra é limitado a poucas 

pessoas, e essas na sua grande maioria, se quer habitavam os municípios de 

Maxaranguape e Rio do Fogo.  

 A terra pode também representar uma importante reserva de valor, ou seja, 

ela é um ativo real que pode transferir poder de compra de um período para o outro. 

Assim, ela pode, enquanto reserva de valor, “congelar” ou até mesmo valorizar os 

recursos que os capitalistas não desejam investir em capital produtivo, cumprindo as 

mesmas funções que moeda, o ouro, ou obras de arte (SAYAD, 1982). 

 Vale a pena lembrar que a terra assume papel importante nas economias do 

Brasil e do mundo. As razões são variadas. Pode-se apontar como importante 

motivo para a escolha da terra como reserva de valor a ideia da segurança desse 

tipo de bem e a própria instabilidade de outros tipos de investimentos (como o 

mercado financeiro, por exemplo).  

O setor financeiro cresceu fortemente nos últimos anos, entretanto, sempre 

acompanhado de crises de instabilidade e alterações nas regras do seu 
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funcionamento, fato que não permite superar a terra como ativo alternativo (SAYAD, 

1982). 

Importante salientar que a terra é uma moeda de troca altamente valorizada, 

porque não segue a lógica das demais mercadorias produzidas no capitalismo, 

diferentemente do mercado de terras, outras mercadorias precisam ser produzidas, 

como por exemplo, os automóveis, e estes têm seus preços marcados 

significativamente pelo seu custo de produção (acrescidos os impostos), mais as 

margens de lucro das montadoras. Já no mercado de terras a lógica é outra: 

O uso do solo urbano na economia capitalista é regulado pelo 
mecanismo de mercado, no qual se forma o preço desta mercadoria 
sui-generis que é o acesso à utilização do espaço. Este acesso pode 
ser ganho mediante a compra de um direito de propriedade ou 
mediante o pagamento de um aluguel periódico [...] os preços no 
mercado imobiliário tendem a ser determinados pelo que a demanda 
estiver disposta a pagar (SINGER, 1982, p. 23). 

 Esse conjunto de fatores faz da terra um bem muito precioso e, também, 

bastante cobiçado. Acredita-se que boa parte dos investimentos internacionais que 

chegaram à Maxaranguape e a Rio do Fogo estejam diretamente ligados a esse 

fenômeno.  

Além de serem reserva de valor, as terras são investimentos 

comprovadamente seguros e rentáveis nessa região do estado. Segundo o 

administrador do condomínio Recanto do Zumbi, em Rio do Fogo, as margens de 

lucro mesmo após a crise financeira internacional de 2008, chegam a 20% anuais, 

margens muito superiores às praticadas no mercado europeu.  Fato que comprova a 

alta rentabilidade do setor e seu grande poder de atração de capitais. Pode-se citar, 

também, como exemplo dessa dinâmica, o site do empreendimento Praia de Zumbi, 

onde o mesmo afirma:  

A praia de Zumbi representa também uma excelente oportunidade de 
investimento. Para maior comodidade e rentabilidade de seu 
investimento, propõem-se, opcionalmente, toda a mobília e 
equipamento dos chalés e apartamentos, bem como um contrato 
opcional de gestão de aluguel e de manutenção do patrimônio com 
rendimento garantido... No espaço de 3 a 4 anos, todos os grandes 
terrenos à beira-mar a Norte de Natal, e numa extensão de 100 km, 
foram comprados por grandes investidores. Embora os preços dos 
terrenos a Norte de Natal tenha vindo a crescer à taxa de 100% / 
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ano, e os preços de venda das construções a cerca de 30 – 35% 
ano, existe ainda um grande espaço para valorização. 

 

Os valores dos preços das terras e dos imóveis nesses municípios foram 

outro fator importante na atração dos investimentos internacionais. Segundo um 

corretor que foi entrevistado por ter grande experiência no mercado de imóveis dos 

litorais norte e sul do estado, um apartamento com 80 m² de área construída e 

mobiliado, custa em média R$ 150.000,00 (à vista), no melhor condomínio fechado 

de Rio do Fogo. No litoral sul do estado, um apartamento nas mesmas condições 

pode ultrapassar facilmente os R$ 250.000,00. Então vê-se que o fator preço 

influenciou bastante na escolha dessa porção do estado, pois em outras localidades 

o alto valor dos investimentos inviabilizaria a compra desses imóveis por boa parte 

dos investidores estrangeiros que chegaram a essa região do estado. 

Tanto em Maxaranguape quanto em Rio do Fogo tem-se uma forte presença 

de noruegueses (maior grupo de estrangeiros que adquiriram segundas residências 

nos municípios estudados), portugueses, espanhois e italianos. Segundo os 

administradores dos condomínios fechados que foram entrevistados, a grande 

maioria dessas pessoas são aposentados, com poder aquisitivo entre mediano e 

baixo, se comparado à média dos rendimentos anuais dos cidadãos residentes nos 

países da Europa Ocidental. Essas pessoas fogem do rigoroso inverno europeu, já 

que quando é inverno no Hemisfério Norte (de dezembro a março) tem-se a estação 

climática inversa no Hemisfério Sul. Outra informação interessante passada pelos 

administradores é que o Estado norueguês incentiva que seus cidadãos adquiram 

segundas residências em países de clima tropical, pois, dessa forma, acabam 

diminuindo os gastos na saúde pública com cirurgias ortopédicas que poderiam 

ocorrer devido às rigorosas condições climáticas do inverno daquele país. 

 Analisando esse contexto, outra importante questão emerge, agora não 

somente as elites municipais, estaduais e regionais dominam o mercado de terras 

desses municípios, agentes estrangeiros, muitas vezes alheios à realidade local, 

agora, também, podem fazer pressão junto às autoridades locais e requererem 

investimentos em determinados territórios, podendo futuramente gerar conflitos junto 

aos habitantes do lugar. Vale a pena lembrar que atualmente não se observa 

nenhuma reclamação nesse sentido.  
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Outro dado relevante exposto nos registros cartoriais é que a grande maioria 

das terras negociadas nesses municípios foi cedida a cidadãos na forma de 

aforamento7. Essas pessoas (em grande parte residente em Natal) geralmente 

tinham certo prestígio ou exerciam algum poder de influência sobre as autoridades 

locais que acabaram repassando o direito de uso do imóvel mediante o pagamento 

anual do foro, ajudando dessa forma, a fomentar o mercado de terras nessas 

localidades, já que a propriedade e seu posterior monopólio incentivam tal prática.  

Segundo informações da tabeliã do cartório de registro de imóveis do 

município de Rio do Fogo, as populações locais, e mais humildes, em grande parte, 

sequer contam com o registro de seus imóveis, pois não têm como pagar as custas 

cartoriais para legalizar esses bens, a legalização geralmente ocorre quando há 

venda do imóvel. 

Salienta-se que a quase totalidade dos imóveis que foram negociados, no 

período estudado, estavam localizados na faixa litorânea ou estavam muito próximos 

a ela. O fator paisagístico, as qualidades ambientais e climáticas tiveram, sem 

dúvidas, grande influência na escolha da aquisição por esses imóveis (imagens 

9,10, 11 e 12). 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
7
 Aforamento – S.m. O mesmo queenfiteuse; contrato pelo qual o proprietário de imóvel transfere 

seu domínio útil e perpétuo, mediante o pagamento de um foro anual, valor certo e invariável -CC, 
arts. 678 a 694 – (Diniz, 2008).  
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Imagem 9: Praia do Cabo de São Roque – Maxaranguape-RN. 

Fonte: Ary Pereira, 2014. 

 

 

 

 

            
   

Imagem 10: Praia de Maracajaú – Maxaranguape-RN. 
Fonte: Ary Pereira, 2014. 
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Imagem 11: Barra de Punaú – Rio do Fogo-RN. 
Fonte: Desconhecida. 

 

 

 
 

Imagem 12: Praia de Zumbi – Rio do Fogo-RN. 
Fonte: Desconhecida. 

 

Além dessas questões, observa-se que boa parte das terras foi vendida para 

empresas imobiliárias e, outra parte, para pessoas físicas que, também, revenderam 

essas terras para empresas imobiliárias, as transações foram intensas, 

principalmente no período anterior à crise de 2008 (Quadros 20). Em Rio do Fogo 
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esse comércio movimentou R$ 10.868.615,00 e 7 empresas de nacionalidade 

portuguesa ou espanhola, um montante expressivo se comparado ao porte de 

município. Importante notar que se consideraram empresas estrangeiras todas 

aquelas empresas que tinham sede fora do país ou que pertenciam a pessoas de 

nacionalidade estrangeira.  

  

Quadro 20 – Nacionalidade, Nome da empresa e Valor negociado em Rio do 
Fogo 

Ano 2005  

Nacionalidade Nome da Empresa Valor (em R$) 

Espanhola Catbras Investimentos Imobiliários 2.640.000,00 

Portuguesa Pousada Las Palmas 37.000,00 

Portuguesa Oceano Empreendimento Turísticos 275.000,00 

Portuguesa Rio do Fogo Empreendimentos 275.000,00 

Ano 2006 

Nacionalidade Nome da Empresa Valor (em R$) 

Portuguesa Oceano Empreendimento Turísticos 906.000,00 

Portuguesa Pousada Las Palmas 24.000,00 

Portuguesa Euro Investimentos Imobiliários 5.616.500,00 

Espanhola Grupo Ibero Americano de Serviços 100.000,00 

Ano 2007 

Nacionalidade Nome da Empresa Valor (em R$) 

Portuguesa Oceano Empreendimento Turísticos 784.115,00 

Portuguesa Euro Investimentos Imobiliários 11.000,00 

Ano 2008 

Nacionalidade Nome da Empresa Valor (em R$) 

Portuguesa Oceano Empreendimento Turísticos 100.000,00 

Portuguesa 
Maracajaú Empreendimentos 

Imobiliários 
100.000,00 

Fonte: Cartório de Rio do Fogo (2014). Elaboração: Autor. 

 

Em Maxaranguape esse comércio movimentou R$ 45.041.290,00 e 35 

empresas de nacionalidades variadas, o que externa a significativa movimentação 

de terrenos que houve nessa região do estado.  
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Quadro 21 – Nacionalidade, Nome da empresa e Valor negociado em 
Maxaranguape 

Ano 2000  

Nacionalidade Nome da Empresa Valor (em R$) 

Portuguesa  Samadhi Emprendimentos LTDA  40.000,00  

Ano 2001  

Nacionalidade Nome da Empresa Valor (em R$) 

Ilhas Virgens 
Britânicas 

 Coral Valley Investiments  55.000,00  

Suíça  Ecobras Exportação e Importação   125.000,00  

Ano 2003  

Nacionalidade Nome da Empresa Valor (em R$) 

Portuguesa Maracajaú Empreendimentos Imobiliarios  134.000,00  

Norueguesa Marine Design 80.000,00  

Ano 2004  

Nacionalidade Nome da Empresa Valor (em R$) 

Portuguesa Maracajaú Empreendimentos Imobiliários 75.000,00  

Portuguesa Nordivest  20.400,00  

Portuguesa Sol Tour Empreendimentos 52.000,00  

Portuguesa Terra da Ponta Empreendimento Imobiliarios 43.000,00  

Norueguesa Polaris Investimentos Emprendimentos 250.000,00  

Ano 2005  

Nacionalidade Nome da Empresa Valor (em R$) 

Barbadiana La Salle International  40.000,00  

Espanhola Sanchez Brasil 734.000,00  

Italiana Callegari Comunication 210.000,00  

Libanesa Alberto Nelson Consultoria 100.000,00  

Norueguesa Hamre Incorporações Imobiliarias 66.000,00  

Norueguesa Brazil Development Investimentos Turíst. LTDA 3.824.000,00  

Norueguesa Natal Invest Incorporações  288.218,00  

Portuguesa Pinopi Investimentos Imobiliarios 156.000,00  

Sueca Brazil Homes Empreendimentos Imobiliarios 489.041,00  

Ano 2006  

Nacionalidade Nome da Empresa Valor (em R$) 

Espanhola Lest Investions 333.000,00  

Inglesa C S Dossol Invetimentos 80.000,00  

Italiana Casa Azul Empreendimentos Imobiliarios  5.700.000,00  

Norueguesa TB Brasil House Empreendimentos 200.000,00  

Norueguesa Avenue Brasil Investimentos Imobiliarios 1.300.000,00  
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Norueguesa Polaris Investimentos Emprendimentos 30.000,00  

Portuguesa Brisa do Nordeste Empreendimentos Imob.  2.835.000,00  

Portuguesa Pinopi Investimentos Imobiliarios 150.000,00  

Portuguesa Terra da Ponta Empreendimentos Imobiliarios 90.000,00  

Sueca Brazil Homes Empreendimentos Imobiliarios 120.000,00  

Ano 2007  

Nacionalidade Nome da Empresa Valor (em R$) 

Inglesa Maracajaú Empreendimentos Imobiliarios 45.000,00  

Italiana Casa Azul Empreendimentos Imobiliarios 1.900.000,00  

Portuguesa Natal Ocean Club 350.000,00  

Sueca Brazil Homes Empreendimentos Imobiliarios 1.080.000,00  

Ano 2008  

Nacionalidade Nome da Empresa Valor (em R$) 

Inglesa ILP Protection (Noc) LTDA 20.000.000,00  

Portuguesa Maracajaú Empreendimentos Imobiliarios 30.000,00  

Espanhola Jacumã Resort Empreendimentos 1.950.000,00  

Espanhola Innobra Catalunya 450.000,00  

Italiana Restaurante Rosa Munda 86.000,00  

Dinamarquesa Bolvig Invest 120.000,00  

Sueca Brasilian Lifestyle  22.000,00  

Ano 2009  

Nacionalidade Nome da Empresa Valor (em R$) 

Inglesa C.C.F Investimentos Imobiliarios 160.000,00  

Espanhola Ramontaibo Investimentos 84.001,00  

Ano 2010  

Nacionalidade Nome da Empresa Valor (em R$) 

Portuguesa Algarve - Empreendimentos Turisticos Imob. 1.000.000,00  

Alemã Boa Sorte Turismo Rural  67.500,00  

Ano 2011  

Nacionalidade Nome da Empresa Valor (em R$) 

Inglesa  Noc Caraúbas  77.130,00  

Fonte: Cartório de Maxaranguape (2014). Elaboração: Autor. 

Observou-se que houve forte procura por imóveis nessa região do estado, 

principalmente das terras próximas à faixa litorânea que se concentraram nas mãos 

de empresas e pessoas estrangeiras. Estas empresas ligadas, em sua grande 

maioria, ao Imobiliário-Turístico compraram e venderam terras, com foco no 
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mercado europeu, o que gerou forte valorização8 dos imóveis e especulação 

imobiliária, questões que se abordarão mais adiante. Verificou-se também que 

algumas empresas destacaram-se no comércio de imóveis como: a Protection (Noc) 

LTDA (Inglesa), a italiana Casa Azul Empreendimentos Imobiliários e a norueguesa 

Brazil Development Investimentos Turísticos LTDA. Todas elas fizeram 

investimentos milionários no município de Maxaranguape.  

Percebe-se também que essa procura dificultou o acesso às terras por parte 

das comunidades locais, já que a forte valorização encareceu os preços desses 

bens, o que inviabilizou a compra dos mesmos por pessoas da localidade, e isso no 

futuro poderá vir a ser um ponto de conflito entre os habitantes locais e os 

proprietários fundiários que são externos à localidade.  

 

5.2 OS INVESTIMENTOS INTERNACIONAIS, A ESPECULAÇÃO E A 
VALORIZAÇÃO DOS IMÓVEIS  

 

Alguns fatores instigaram investigar as razões que levaram os investidores e 

os proprietários estrangeiros a comprarem lotes e casas de segunda residência nos 

municípios de Maxaranguape e Rio do Fogo. As razões mais importantes que se 

observou foram as seguintes: tranquilidade, investimento, vista para o mar, beleza 

natural, contato com a natureza, clima quente (com sol durante boa parte do ano) e 

os preços acessíveis.  

Verificou-se que a conjugação de todos os fatores destacados se volta para 

certas singularidades que as localidades apresentam como a tranquilidade e as 

qualidades naturais da paisagem.  

Tendo em vista todas essas características singulares, percebeu-se que 

alguns proprietários consideraram a oportunidade da compra das segundas 

residências como um investimento futuro rentável. Desse modo, como coloca 

Clementino (2006), as segundas residências e os terrenos ultrapassam o valor de 

uso, transformam-se num produto financeiro, interessante em termos de aplicação 

de poupança ou investimento. 

                                                
8
 Consideraremos o termo valorização, nesse trabalho, como sendo a mudança de preço (sempre 

positiva) de determinado imóvel que foi negociado com o passar dos anos, desconsiderando a 
inflação da época.  
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A análise dos dados cartoriais e as entrevistas com os corretores de imóveis  

revelaram exemplos claros da intensa valorização dos imóveis que houve nessas 

localidades. Em Rio do Fogo, uma casa que foi vendida no ano de 2006 por R$ 

25.000,00, a um italiano, na praia de Pititinga, foi negociada em 2010 por R$ 

70.000,00, ou seja, em apenas quatro anos seu valor de venda praticamente 

triplicou. Um corretor com grande experiência de vendas no litoral norte afirmou que 

o município de Rio do Fogo, nos anos 1980, chegava a doar terras às pessoas que 

se propusessem a construir residências naquela localidade. Após a chegada de 

investidores regionais, principalmente vindos de Natal, essa prática foi extinta. A 

vinda de capitais internacionais revigorou os preços dos terrenos e pôs um novo 

patamar nos valores dos imóveis negociados nessa região do estado, questão que 

será esmiuçada mais adiante.  

Os dados cartoriais são ricos em exemplos das intensas transações e da 

valorização dos imóveis que houve em Rio do Fogo, como por exemplo, um terreno 

de área de 450 m² localizado no distrito de Zumbi, que no ano de 2004 foi negociado 

por R$ 30.000,00, transação esta feita entre dois brasileiros. Já em 2006 esse 

terreno foi vendido a uma empresa brasileira por R$ 50.000,00. Essa empresa, 

ainda no ano de 2006, vendeu o imóvel à outra empresa espanhola no valor de R$ 

100.000,00, ou seja, ocorreu uma valorização de 233% em apenas dois anos. 

No site do empreendimento Zumbi Beach Resort encontrou-se um terreno de 

7,5 ha (imagem 13), localizada na praia de Zumbi, que está à venda e custa 

atualmente R$ 495.000,00 à vista. Esse mesmo terreno, na década de 1980, poderia 

ser concedido pela prefeitura local, sem nenhum ônus, ao empreendedor que se 

propusesse a construir um hotel, por exemplo.  

Neste mesmo site encontrou-se uma tabela de preços de terrenos (imagem 

14) localizados nas proximidades dos três condomínios fechados do município de 

Rio do Fogo, nela não se encontraram terrenos mais baratos que R$ 19.900,00 

(terreno com apenas 450 m² e localizados à 150 metros da praia), sendo alguns 

negociados à R$ 1.100.000,00 (terrenos com 9.500 m² à beira-mar). Episódio que 

expõe que Rio do Fogo passou por um intenso processo de valorização e 

especulação fundiária. 
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Imagem 13: Praia de Zumbi – Rio do Fogo-RN. 

Fonte: http://www.zumbibeach.com/br/pdf/terreno_com_7_5ha.pdf 

 

 
Imagem 14: Tabela de preço de terrenos em Rio do Fogo-RN. 
Fonte: http://www.zumbi-beach.com/br/pdf/terrenos_venda.pdf 

 

Em Maxaranguape os exemplos são ainda mais fartos, tendo como 

negociação mais emblemática um terreno localizado em Maracajaú, de área de 

1.377 ha que foi vendido no ano 2000, a um brasileiro residente em Natal, por R$ 

328.026,94. No ano de 2004, esse mesmo terreno foi comprado por um italiano no 

valor de R$ 15.840.000,00. Já em 2012 o italiano vendeu esse imóvel a uma 
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empresa brasileira por R$ 60.250.000,00. Uma valorização de aproximadamente 

18.267% em doze anos. 

As casas de segunda residência foram fartamente negociadas nessa região 

do estado e tiveram forte valorização no período estudado. Poder-se-ía citar como 

exemplo um chalé de 172 m² de área construída localizado na praia de Maracajaú 

(construído dentro de um condomínio fechado), que foi vendido a um sueco, no ano 

de 2011, por R$ 73.500,00. Dois outros chalés, de mesma metragem e localização 

foram negociados a dois noruegueses, no ano de 2012, por R$ 333.000.00, cada 

imóvel.  

Teve-se nessas negociações uma valorização de 353% entre o primeiro 

imóvel vendido e os outros dois, em apenas um ano de diferença. Importante notar 

que em 2012, dois outros chalés, no mesmo condomínio fechado, um pouco maiores 

(com 192 m² de área construída), foram vendidos a dois noruegueses, por R$ 

433.000,00 e R$ 483.000,00, o que evidencia a forte especulação e valorização que 

ocorreu no município de Maxaranguape mesmo após a crise internacional de 2008.   

Observando essas intensas negociações que ocorreram nesses municípios, 

vê-se que a prática da especulação transforma o valor de uso da terra em valor de 

troca, pois, na economia capitalista a terra assume, claramente, a condição de 

mercadoria, uma vez que ela é irreprodutível e passível de monopolização, 

representando um bem escasso, que pode ser vendido ou alugado como mercadoria 

(HARVEY, 1990). Diante dessa singularidade o solo torna-se alvo de disputa de 

diversos agentes, passando a ser uma forte referência para diversos usos (SINGER, 

1979). 

Sendo assim, percebe-se que o mercado de terras foi fortemente atingido 

pelos investimentos internacionais que chegaram à Maxaranguape. Os exemplos 

são fartos e pode-se mencionar duas negociações como forma de esclarecimento da 

forte especulação e valorização que houve nessa localidade. Em 2005, um terreno 

de área total de 800 m² localizado no distrito de Maracajaú foi vendido para um 

norueguês no valor de R$ 60.000,00. O norueguês vendeu esse imóvel a um inglês, 

no ano de 2008, no valor de R$ 117.200,00, ou seja, houve uma valorização de 

quase 100% em apenas três anos.  Ou ainda um terreno de 480 m², localizado no 
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distrito de Maracajaú que foi comprado por um norueguês de um brasileiro, em 

2006, no valor de R$ 25.000,00. O norueguês vendeu esse terreno a um britânico, 

no ano de 2008, por R$ 105.000,00, ou seja, em apenas dois anos houve uma 

valorização de 320% desse imóvel. 

Corroboram-se com as ideias de Harvey (2011) quando o referido autor 

afirma que a circulação do capital é inerentemente arriscada e sempre especulativa. 

Em geral, “especulação” refere-se a uma situação em que um excesso de capital é 

aplicado em atividades nas quais os retornos são potencialmente negativos, mas 

que a euforia do mercado permite disfarçar. É vital lembrar que toda a circulação de 

capital é especulativa de cabo a rabo e que no sistema capitalista essa especulação 

é o motor que faz o capital fluir para todas as direções na busca de auferir maiores 

lucros. 

Em Maxaranguape e Rio do Fogo grande parte dos investimentos teve caráter 

eminentemente especulativo. Segundo um experiente corretor, terrenos em Rio do 

Fogo chegaram a triplicar de valor em apenas um ano, principalmente no período do 

boom dos investimentos internacionais (de 2005 a 2008). Hoje, boa parte dos 

terrenos que foram negociados a preços “fora da realidade” encontram-se 

abandonados e seus proprietários, em sua maioria, não os vendem a preços 

menores do que quando os adquiriram. O corretor fez uma afirmação muito 

interessante, disse que antes dos anos 2000, as terras do litoral norte do estado 

tinham “preço de banana” e que após a chegada dos investidores estrangeiros 

passou-se a criar um “patamar mínimo” sobre a compra e venda de terrenos e casas 

de segunda residência nessa região do estado. 

Ressalta-se que a partir do ano 2010 a prefeitura de Maxaranguape criou um 

mecanismo de avaliação dos imóveis que eram negociados no município. Antes 

dessa data, o comprador declarava quanto o imóvel valia e isso jogava quase 

sempre para baixo o preço registrado no cartório de registro de imóveis, pois o 

imposto9 que era cobrado incidia diretamente sobre o valor da compra declarado 

pelo adquirente do imóvel. A partir de 2010 é a prefeitura quem faz a avaliação e diz 

                                                
9
  No caso trata-se do Imposto de Transmissão Inter Vivos – ITIV que é um tributo de competência 

dos Municípios, no qual incide sobre operações de transmissão de bens imóveis entre vivos de forma 
onerosa (Diniz, 2008). 
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o valor de mercado do imóvel negociado, evitando dessa forma, subavaliações e 

redução no pagamento do ITIV. Destaca-se também que o município de Rio do Fogo 

ainda não dispõe de tal mecanismo de avaliação dos imóveis, deixando isso a cargo 

dos adquirentes.  

Pelo que se viu, no contexto atual, com a intensificação do comércio de 

terras, como nos casos mostrados, aumentaram a anexação, a incorporação e a 

valorização de territórios, até mesmo de lugares que não tinham valor dentro da 

lógica econômica, pois, os lugares turísticos são “inventados” pelo capital 

(TAVARES, 2011). 

É importante esclarecer que os aspectos que atribuem valor ao espaço 

urbano são tanto materiais, como imateriais. Dessa forma, os objetos geográficos já 

nascem dotados de representatividade, de uma intencionalidade, com o objetivo de 

impor a ideia de um valor, de um conteúdo, que na verdade, na maioria das vezes, 

não existe (SANTOS, 2009). Contudo, estimula o imaginário das pessoas e, 

consequentemente, levam a uma forte especulação imobiliária.  

O administrador do condomínio Recanto do Zumbi afirmou que entre os anos 

de 2004 e 2008 a especulação era muito forte e que a diferença de venda de 

algumas unidades de mesma localização e tamanho variava bastante, segundo o 

corretor que vendesse o imóvel. Pode-se exemplificar essa situação mencionando 

duas negociações feitas nos anos de 2006, onde a compra de dois apartamentos de 

mesma metragem e localização foi registrada em cartório com uma diferença de 

75% (o primeiro apartamento foi negociado por R$ 50.000,00, já o segundo, poucos 

dias depois, foi vendido por R$ 87.500,00), fato que exemplifica a intensa 

especulação que ocorreu no município de Rio do Fogo. 

O quadro 22 exemplifica as diversas transações que houve nos dois 

municípios no período estudado. Nele pode-se comprovar a intensa valorização e 

especulação que ocorreu nessa região do estado e ver como essa dinâmica 

incrementou os preços dos imóveis. 
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Quadro 22 - Exemplos de valorização imobiliária entre 2000-2013, em 
Maxaranguape e Rio do Fogo 

MAXARANGUAPE 

Tipologia Vendedor Comprador Ano/Valor Ano/Valor Valorização 

Terreno 1 Brasileiro Norueguês 
2005 2007 

300% 
R$ 25.000,00 R$ 100.000,00 

Terreno 2 Norueguês Inglês 
2005 2008 

95% 
R$ 60.000,00 R$ 117.200,00 

Terreno 3 Brasileiro Brasileiro 
2004 2012 

18267% 
R$ 328.026,94 R$ 60.250.000,00 

Terreno 4 Brasileiro Norueguês 
2006 2008 

320% 
R$ 25.000,00 R$ 105.000,00 

Chalé 1 Norueguês Sueco 
2011 2012 

353% 
R$ 73.500,00 R$ 333.000,00 

Chalé 2 Norueguês Norueguês 
2010 2011 

187% 
R$ 52.172,00 R$ 150.000,00 

Apartamento Português Francês 
2004 2004 

393% 
R$ 28.800,00 R$ 142.200,00 

Casa 1 Brasileiro Português 
2003 2005 

455% 
R$ 18.000,00 R$ 100.000,00 

Casa 2 Francês Espanhol 
2006 2007 

100% 
R$ 20.000,00 R$ 40.000,00 

RIO DO FOGO 

Tipologia Vendedor Comprador Ano/Valor Ano/Valor Valorização 

Terreno 1 Brasileiro Espanhol 
2004 2006 

233% 
R$ 30.000,00 R$ 100.000,00 

Terreno 2 Brasileiro Português 
2004 2005 

150% 
R$ 10.000,00 R$ 25.000,00 

Terreno 3 Brasileiro Português 
2006 2006 

66% 
R$ 60.000,00 R$ 100.000,00 

Chalé 1 Português Norueguês 
2006 2006 

74% 
R$ 50.000,00 R$ 87.000,00 

Chalé 2 Português Norueguês 
2008 2008 

42% 
R$ 135.000,00 R$ 192.000,00 

Apartamento 1 Português Norueguês 
2006 2007 

116% 
R$ 50.000,00 R$ 108.000,00 

Apartamento 2 Português Norueguês 2007 2008 133% 
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R$ 60.000,00 R$ 140.000,00 

Casa 1 Brasileiro Italiano 
2007 2008 

666% 
R$ 15.000,00 R$ 115.000,00 

Casa 2 Brasileiro Italiano 
2006 2010 

180% 
R$ 25.000,00 R$ 70.000,00 

Fonte: Cartórios de Maxaranguape e Rio do Fogo (2014). Elaboração: Autor. 

Salienta-se, também, que somente as características naturais não dariam à 

área um maior valor, pois, a valorização de um lugar no espaço urbano, é sempre 

relativa, uma vez que só pode ser, realmente, compreendida levando-se em conta 

um conjunto de outros fatores. Ademais é preciso considerar que, ao se adquirir um 

determinado terreno na cidade, não se paga só pelo terreno em si, mas pelo 

conjunto das externalidades apresentadas por sua localização (TAVARES, 2011). 

De acordo com Lefebvre (2001) os bens que eram abundantes como águas e 

ar puro, tornam-se, no contexto atual, cada vez mais raro, em especial, nas grandes 

cidades. Nesse sentido, as amenidades naturais passam a ser valorizadas e tendem 

a se tornar cada vez mais raridades, conferindo a essas áreas valor de troca. Nesse 

contexto, a natureza muda de definição, deixa de ter significados antigos como 

dotação de recursos ou como base da reprodução de grupos nativos. Ela passa a 

ser capital de realização atual ou de realização futura. “Reserva de valores, em 

alguns casos, como as grandes reservas de natureza dos países subdesenvolvidos, 

que são os que detêm o maior banco de rede de natureza para uso das tecnologias 

avançadas” (BECKER, 1999, p.183). Em suma, para realização do turismo, o 

espaço, os lugares e a própria natureza são vendidos como mercadoria. 

A pesquisa cartorial nos trouxe outra informação importante referente à 

localização dos investimentos internacionais que chegaram aos municípios foco 

dessa pesquisa. Em Rio do Fogo, no período estudado, os investimentos 

internacionais tiveram preferência de compra por imóveis na praia de Zumbi (mapa 

4), totalizando um montante de R$ 20.384.075, fato diretamente relacionado aos três 

maiores condomínios fechados de padrão médio (Praia de Zumbi, Zumbi Beach 

Resort e Recanto do Zumbi) que foram construídos nessa localidade.  
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Imagem 15: Croqui da localização das praias no litoral oriental potiguar. 
Fonte: http://www.natalguia.com.br/mapa_praias.html 

        

Por estarem localizados na praia de Zumbi e não terem concorrentes diretos 

em outros distritos desse município, esses condomínios tornaram-se uma 

centralidade no que se refere à compra e venda de imóveis no município de Rio do 

Fogo, por isso, tamanha concentração de investimentos nessa localidade. Segundo 

um administrador de um dos condomínios fechados, os fatores paisagísticos, a 

qualidade ambiental, o clima e o baixo preço das terras foram os principais fatores 

que contribuíram para que esses três empreendimentos fossem construídos no 

distrito de Zumbi.   

As demais localidades do município de Rio do Fogo - Pititinga com R$ 

5.801.500,00 e a cidade de Rio do Fogo com R$ 66.000,00 – também contribuíram 

para o fenômeno de valorização dos imóveis do município, entretanto, em menor 

escala se comparado ao distrito de Zumbi.  
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Mapa 4 – Investimento internacional total  por distrito em Rio do Fogo 

 
Fonte: Cartório de Rio do Fogo (2014). Elaboração: Pedro Freitas. Organização: Autor. 

 

Quando se analisa os principais investidores, por nacionalidade, verifica-se 

novamente a forte concentração de investimentos que houve no distrito do Zumbi 

(mapa 5). Tanto portugueses, como noruegueses e espanhóis preferiram a praia de 

Zumbi como principal destino de seus capitais, entretanto, os italianos preferiam a 

praia de Pititinga como principal foco para seus investimentos. Importante notar que 

essa preferência, segundo entrevistas feitas junto ao secretário de turismo local, e 

com a tabeliã do cartório de registro de imóveis de Rio do Fogo, deve-se ao fato que 

os italianos que compraram terras e casas de segunda residência, nessa localidade, 

não gostarem do isolamento dos condomínios fechados da praia de Zumbi, por isso, 

acabaram dando preferência a terrenos e casas de segunda residência em áreas 

abertas, com destaque para a praia de Pititinga. 
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Mapa 5 – Preferência de investimentos internacionais por nacionalidade em 
Rio do Fogo 

 
Fonte: Cartório de Rio do Fogo (2014). Elaboração: Pedro Freitas. Organização: Autor. 

 

Já em Maxaranguape, no período estudado (de 2000 a 2013), a preferência 

dos investimentos internacionais concentrou-se na praia de Maracajaú (mapa 6). 

Essa localidade totalizou um montante de investimentos na ordem de R$ 

123.227.319,00, quantidade de recursos muito significativa. Em segundo lugar 

encontrou-se o distrito de Caraúbas, que teve um total de R$ 31.766.014,00 de 

recursos investidos nesse distrito, e, por fim, observou-se a cidade de 

Maxaranguape com R$ 2.471.000,00 de investimentos internacionais. 
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Mapa 6 – Investimento internacional total  por distrito em Maxaranguape 

 
 

Fonte: Cartório de Maxaranguape (2014). Elaboração: Pedro Freitas. Organização: Autor. 

 

O foco desses investimentos, conforme análise dos dados cartoriais foi, sem 

dúvidas, o distrito de Maracajaú, isso se deve ao fato dessa localidade ter forte apelo 

paisagístico dos Parrachos de Maracajaú (imagem 16), de suas praias e da 

infraestrutura de lazer e turismo já existente na localidade há alguns anos (o parque 

aquático Ma-Noa atua na referida área desde 1999, ver imagem 17). Todos esses 

fatores somados contribuíram para essa concentração de investimentos no distrito 

de Maracajaú. Destacam-se também os vigorosos investimentos internacionais que 

chegaram ao distrito de Caraúbas, que devido sua proximidade geográfica ao distrito 

de Maracajaú, acabou recebendo uma significativa quantidade de capitais, pois o 

capital tende a procurar novas áreas de expansão lucrativas para seus 

investimentos e o distrito de Caraúbas tinha terras disponíveis a preços mais 

acessíveis que as localizadas no distrito de Maracajaú, por isso, essa expansão tão 

intensa no citado distrito. 
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Imagem 16: Parrachos de Maracajaú. Maracajaú-RN. 
Fonte: http://vejanomapa.net.br/maracajau-natal-rn 

 

 

 

Imagem 17: Ma-Noa Park. Maracajaú-RN. 
Fonte: http://manoapark.com.br/ 

Quando se analisa a preferência dos investimentos estrangeiros, por 

nacionalidade, que chegaram aos diferentes distritos de Maxaranguape, nota-se 
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mais uma vez que preferencialmente eles concentraram-se na praia de Maracajaú, 

entretanto, segundo o mapa 7, os ingleses preferiram o distrito de Caraúbas. 

Contudo, vale a pena salientar que esse fato está ligado a uma transação ocorrida 

no ano de 2008, no valor de R$ 20.000.000,00, onde algumas unidades do 

condomínio Natal Ocean Club foram hipotecadas junto a um banco britânico, com 

sede em Londres. Quando se observa a compra de terras e casas de segunda 

residência, excetuando a já referida milionária transação imobiliária, tem-se também 

a predominância de investimento no distrito de Maracajaú, até quando se observa 

exclusivamente a nacionalidade britânica. 

 

Mapa 7 – Preferência de investimentos internacionais por nacionalidade em 
Maxaranguape 

 
Fonte: Cartório de Maxaranguape (2014). Elaboração: Pedro Freitas. Organização: Autor. 

 

Quando se explora a cronologia dos investimentos internacionais que 

chegaram a Maxaranguape e Rio do Fogo percebe-se que nos dois municípios o 

auge desses investimentos foram os anos de 2006 em Rio do Fogo (com mais de 
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R$ 11.000.000,00 em investimentos) e 2007 em Maxaranguape (com mais de R$ 

67.000.000,00 em investimentos), após a crise internacional de 2008 esses 

investimentos literalmente minguaram em território potiguar. 

Em Rio do Fogo, conforme análise do mapa 8, encontrou-se em todas as 

séries temporais o distrito de Zumbi como o principal foco dos investimentos 

internacionais que chegaram a essa região do estado, em nenhum momento, outro 

distrito desse município conseguiu sequer se aproximar dessa região como a 

principal receptora desse tipo de capitais. 

Mapa 8 - Investimentos internacionais por série temporal em Rio do 
Fogo  

 
Fonte: Cartório de Rio do Fogo (2014). Elaboração: Pedro Freitas. Organização: Autor. 

 

Já no município de Maxaranguape observa-se que o distrito de Maracajaú foi 

o principal receptor dos investimentos estrangeiros (mapa 9), o que comprova as 

análises anteriormente feitas, todavia, entre os anos de 2008 e 2010 o distrito de 

Caraúbas conseguiu superar Maracajaú como principal destinação dos 

investimentos internacionais que chegaram a essa região do estado. Esse fato 
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único, na série temporal estudada, está diretamente ligado a uma hipoteca, que já foi 

citada no presente trabalho, feita por um banco britânico, no ano de 2008, no valor 

de R$ 20.000.000,00, negociação esta que acabou alterando momentaneamente a 

“lógica” dos investimentos internacionais que chegaram a Maraxaranguape e tinham 

como principal destinação o distrito de Maracajaú. Excetuando-se essa transação, 

verifica-se que o foco dos investimentos internacionais sempre foi o distrito de 

Maracajaú. 

Mapa 9 - Investimentos internacionais por série temporal em 
Maxaranguape 

 
Fonte: Cartório de Maxaranguape (2014). Elaboração: Pedro Freitas. Organização: Autor. 

 

Pondera-se, ainda, que se de um lado as qualidades intrínsecas contribuem 

para uma maior valorização, de outro, é preciso, também, que se observem as 

ações do poder público (Estado e poder local) no provimento de infraestruturas e 

serviços urbanos, bem como as ações dos indivíduos que produzem a cidade 

através do trabalho. 
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O Estado sendo responsável pelo provimento de boa parte dos serviços 

urbanos ou de infraestrutura, desempenha um importante papel na determinação do 

preço do solo. Sempre que o poder público implementa qualquer serviço, como 

exemplo uma estrada, melhora a localização e acessibilidade de parcela do solo na 

cidade, permitindo a seu possuidor elevar o seu tributo. As transformações 

realizadas pelo poder público serão aproveitadas pelos especuladores imobiliários, 

que elevam o preço dos imóveis, do solo, permitindo o acesso à terra, somente, à 

parcela da sociedade que possui poder de compra (SINGER, 1979). 

No Nordeste brasileiro, por exemplo, o Estado assumiu, a partir do início de 

1990, a condução de um processo de adequação de territórios nordestinos a um uso 

turístico maciço e internacionalizado, conforme discutido no Capítulo 3. Isso se deu 

por meio de um programa federal, mas com forte envolvimento dos governos dos 

estados que constituem a região. Trata-se de uma política pública, instrumento do 

planejamento governamental, voltada à produção do espaço, sobretudo, litorâneo, 

para o turismo, como é o caso do Programa de Ação para o Desenvolvimento do 

Turismo no Nordeste (PRODETUR/NE), (CRUZ, 2007). 

Por meio desse programa o Estado criou a materialidade requerida para um 

turismo maciço e internacionalizado, ou seja, melhorando as condições de fluidez do 

território, por meio da ampliação e modernização de todos os aeroportos da região, 

construindo novas estradas e pavimentando outras mais antigas, além de melhorar 

as condições de infraestrutura básica das antigas localidades, eleitas pelo 

Programa, com a implantação e ampliação de redes de coleta e tratamento de 

esgotos e água e distribuição de energia elétrica (CRUZ, 2007). 

Nesse contexto de mercantilização do espaço, uma grande quantidade de 

atores sociais está vinculada, principalmente, ao setor imobiliário, pois a valorização 

das áreas litorâneas tem incrementado a prática do lazer e do turismo. Essa é uma 

nova forma que o mercado imobiliário encontrou para reestruturar-se, sem 

depender, diretamente, do financiamento público e sem depender das 

especificidades da economia local, isto é, da renda local. Essa modalidade de 

produção imobiliária está relacionada com a segmentação dos espaços (em práticas 

de lazer, ócio, descanso, alimentação etc.) e a possibilidade de novos capitais, 
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advindos de investidores externos, sejam estes, grupos ou indivíduos (SILVA; 

FERREIRA apud CRUZ, 2007). 

Portanto, o investimento em uma segunda residência ou no mercado de 

terras, além de representar um aproveitamento do tempo livre, um contato maior 

com a natureza, constitui reservas de valor para o futuro, sendo o caminho seguro 

para a preservação do capital acumulado.   

Outro ponto relevante para caracterização das segundas residências, na área 

de estudo, diz respeito à origem dos proprietários dessa modalidade de moradia na 

área em apreço. 

A grande maioria dos proprietários dos condomínios fechados de 

Maxaranguape e Rio do Fogo são estrangeiros, sendo identificados alguns poucos 

procedentes do próprio Rio Grande do Norte e de alguns outros estados do Brasil. 

Acontecimento novo na história desses municípios, já que em tempos pretéritos 

esses territórios eram utilizados para a mesma finalidade da prática do lazer e do 

turismo, entretanto, sendo influenciados quase que exclusivamente pelas dinâmicas 

estaduais e regionais, com destaque para os veranistas residentes em Natal. Agora, 

principalmente no período de verão (de dezembro a março) tem-se forte presença 

de estrangeiros nessa região do estado, fato inteiramente novo e que pode estar 

gerando novas dinâmicas socioespaciais nessa região.  

Observa-se também que a esmagadora maioria dos frequentadores das 

segundas residências são os proprietários das mesmas. Tais proprietários também 

alugam as suas residências para terceiros. Segundo um administrador dos 

condomínios fechados, a grande maioria dos proprietários (que são estrangeiros) 

aluga seus imóveis a parentes próximos ou a qualquer outra pessoa que esteja 

disposta a pagar o “preço justo” pela temporada. O mesmo afirmou que, em grande 

parte, os alugueis são feitos a brasileiros, e estes geralmente não são residentes do 

Rio Grande do Norte, em períodos de alta estação, de festas e feriadões.  

Importante notar que a construção de segundas residências estruturadas em 

condomínios fechados e os empreendimentos turísticos demanda para sua 

expansão e apropriação, a redefinição dos usos do solo. Esta estruturação valorizou 

o solo desses municípios, desencadeou a especialização funcional da área pelas 
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atividades do lazer e turismo e contribuiu para acentuar a segregação socioespacial 

com a introdução de novos padrões construtivos, isto é, os condomínios fechados.  

Dessa forma, a atividade turística tem se apresentado como um importante 

instrumento de valorização do espaço. De acordo com Harvey (1992) a 

disponibilidade local de recursos materiais de qualidades especiais, ou mesmo, a 

custos marginalmente inferiores, começa a assumir crescente importância, pois, o 

processo de reprodução do espaço, no mundo moderno, se dá cada vez mais 

através do processo de incorporação e valorização territorial, aumentando a 

acumulação de capitais criados, em grande parte, pelo mercado imobiliário. Sendo o 

sistema capitalista, dinamicamente tecnológico, por buscar sempre maior 

produtividade é, também, necessariamente expansionista (HARVEY, 2005). 

 

O sistema capitalista é muito dinâmico e inevitavelmente expansível; 
esse sistema cria uma força permanentemente revolucionária, que 
incessantemente, reforma o mundo em que vivemos. A intensificação 
das atividades econômicas no meio urbano, inerentes ao processo 
de acumulação, torna-se condição necessária para o capital e para a 
sociedade encontrar formas para reproduzir-se. Tal processo exige 
freqüentemente a agregação ou otimização de mais espaços, 
ociosos ou não, indicando que dinâmicas espaciais capitalistas, não 
ocorrem somente em seus limites, mas em espaços mais 

urbanizados e complexos (HARVEY, 1980, p.135). 
 

 

 Nos municípios de Maxaranguape e Rio do Fogo essa valorização está 

atrelada principalmente a expansão das segundas residências e de alguns 

empreendimentos turísticos, o que tem ocasionado a valorização e a especulação 

fundiária desses municípios. 

Através das entrevistas realizadas com o secretário de turismo de Rio do 

Fogo e administradores dos condomínios que trabalham nos dois municípios, como 

também da observação do pesquisador no momento da realização do trabalho de 

campo, foi possível constatar que há pouca geração de emprego e renda para a 

comunidade quando se analisa os empreendimentos imobiliários que chegaram aos 

dois municípios. Entretanto, devido à precariedade da situação socioeconômica 

dessas localidades, esses poucos empregos formais que foram gerados, 

principalmente na manutenção das segundas residências (faxineiras, jardineiros e 

vigias), já fazem grande diferença na vida cotidiana desse pequeno grupo de 
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pessoas que foram diretamente impactados pela construção desses 

empreendimentos.  

Nos comércios locais próximos aos condomínios fechados também se ouviu 

que as vendas aumentaram após a chegada desses empreendimentos, mas nada 

que viesse a incrementar com vigor o comércio e os serviços nos territórios que 

foram estudados. Grande parte dos produtos que são utilizados no dia-a-dia desses 

condomínios fechados é adquirida em Natal. 

Menciona-se também que esse estilo de condomínio, fechado e 

extremamente isolado do resto das comunidades, traz distanciamento e certa 

indiferença aos principais problemas que afligem as populações circunvizinhas. Não 

são poucos os casos de proprietários de segunda residência que passam vários 

dias, e até meses, sem ter grandes contatos com as populações locais.   

 

5.3 LAZER, TURISMO E AS TRANSFORMAÇÕES ESPACIAIS 
 

O turismo age transformando e produzindo novas configurações territoriais. 

Assim, regiões litorâneas originalmente ocupadas por comunidades tradicionais 

podem ser expropriadas para dar lugar às segundas residências, aos grandes 

resorts, às cadeias hoteleiras, aos restaurantes e demais equipamentos turísticos. 

Nessa produção espacial, faz-se necessário considerar a luta dos diferentes atores 

locais, os incluídos e os excluídos; os nativos usuários do espaço litorâneo que 

tentam defender suas propriedades, ou bens de usos, contrapondo-se aos 

interesses dos empresários, dos agentes imobiliários e do próprio Estado (CRUZ, 

2001). 

Dessa forma, o turismo pode representar a conquista de uma importante 

parcela do espaço pelo mercado capitalista de terras que as transformam em 

mercadoria e, nesse sentido, alguns lugares só têm existência real por causa de sua 

trocabilidade, isto é, enquanto mercadoria passível de consumo (CRUZ, 2007). 

Assim, segundo Rodrigues (1999, p. 58) “se a atividade turística não é nova, a 

forma de produzir estes espaços é tecnologicamente mais arrojada e moderna”. Em 

outras palavras, os novos e sofisticados objetos criam melhores condições para a 

exploração/produção e reprodução do espaço geográfico. Não só os objetos, mas as 
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ações são, também, juntamente com os objetos, criadoras de espaços de 

exploração turística. As ações, através do marketing, por exemplo, colaboram para 

que o turismo se dê em determinados lugares, pois, criam novas necessidades, 

determinando os lugares turísticos. 

Como se indicou anteriormente, os territórios dos municípios de 

Maxaranguape e Rio do Fogo eram, inicialmente, de uso coletivo da terra utilizado 

para agricultura, pesca e moradia das populações locais. Posteriormente obtiveram 

um novo uso a partir do fenômeno de veraneio, com a construção de casas de 

segundas residências (os proprietários desses imóveis eram quase que 

exclusivamente brasileiros) e hoje essas áreas estão sendo reordenadas para o uso 

de veranistas estrangeiros com a construção dos condomínios fechados. 

Esses condomínios são pouco dependentes de seus espaços circunvizinhos. 

Esses empreendimentos imobiliários oferecem ao proprietário tudo o que ele busca 

em destinos turísticos: hospedagem, lazer, diversão, esportes, segurança, 

atendimento personalizado em praias de belas paisagens, de modo que se torna 

quase que desnecessário qualquer contato do proprietário com o exterior do 

empreendimento (CRUZ, 2001). As características primordiais são o conforto, o lazer 

e o isolamento em relação às grandes cidades. No caso dos municípios estudados, 

esses imóveis são dirigidos, principalmente, ao mercado europeu, ou seja, às 

pessoas com relativo poder aquisitivo, se comparados à realidade brasileira e 

estadual.  

Esses empreendimentos imobiliários que vêm se multiplicando ao longo da 

costa potiguar, apropriam-se do litoral privatizando-o e criando territórios que podem 

ser caracterizados como “paraísos” ou “ilhas da fantasia” (CRUZ, 2001).  

Percebe-se também que o litoral é a área preferida para implantação desses 

empreendimentos, uma vez que, hoje, o modelo - sol e mar - se constitui no 

responsável pelo deslocamento da massa de turistas, já que concentram 

infraestrutura de apoio, a exemplo, de serviços urbanos, aeroportos e estradas, 

prodigalizados pelos governos dos estados. 



142 

 

 

 

Através das entrevistas feitas junto aos administradores dos condomínios, 

percebe-se que o principal motivo que os levaram a apostar em Maxaranguape e 

Rio do Fogo foi a possibilidade de investimento e lucros futuros. 

Segundo os aludidos administradores, as amenidades do lugar são muito 

importantes, pois agregam valor aos condomínios que, isolados, oferecem maior 

tranquilidade e contato com a natureza. 

Os administradores comentaram que os maiores obstáculos para a 

construção dos condomínios foram as licenças ambientais e a burocracia do poder 

público em geral. Além disso, pontuaram sobre a inexistência de políticas públicas 

por parte do poder local, significando que a infraestrutura, relativa ao saneamento 

básico, é da responsabilidade dos mesmos. 

 Em relação à atração de capitais (nacionais e estrangeiros) o asfaltamento 

da BR-101 no sentido norte e das rodovias transversais que ligam a BR-101 às 

praias (RN-263, BR-101/Pititinga, BR-101/Zumbi e RN-021) facilitaram o acesso aos 

municípios que foram estudados e deram maior fluidez a esses territórios, essas 

infraestruturas (financiadas pelo governo estadual e federal), segundo os 

administradores, deram as condições fundamentais para a construção dos 

empreendimentos imobiliários que chegaram àquela região do estado. 

O aeroporto Aluízio Alves, sediado no município de São Gonçalo do 

Amarante, também foi apontado pelos investidores como um aspecto da 

infraestrutura disponível importante para a atração de capitais naquela região do 

estado, uma vez que é através do referido aeroporto que chegam a Natal e a outros 

pontos turísticos do estado, turistas nacionais e estrangeiros e este estando mais 

próximo aos seus empreendimentos que o antigo aeroporto Augusto Severo, 

localizado em Parnamirim, facilita bastante a atração de negócios para aquela região 

do estado.  

Em Maxaranguape, o distrito de Maracajaú, conforme aponta o estudo em 

questão, foi o mais procurado pelos investimentos internacionais. A imagem 18 

exibe a cronologia da construção dos principais condomínios fechados que foram 

implantados nesse distrito.  
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Imagem 18: Praia de Maracajaú – Maxaranguape-RN. 
Fonte: https://www.google.com.br/?gws_rd=ssl#q=google+earth 

     
 

A imagem 19 também mostra que as partes mais periféricas de Maracajaú e 

próximas aos condomínios fechados apresentaram mais construções que as áreas 

centrais do distrito, isso se deve ao fato que nas periferias o preço das terras são 

mais acessíveis, e, também, há maior espaço para a construção de novos imóveis, 

por isso, são visíveis as transformações espaciais nessas regiões. 
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Imagem 19: Praia de Maracajaú – Maxaranguape-RN. 
Fonte: https://www.google.com.br/?gws_rd=ssl#q=google+earth 

   

Em Rio do Fogo as transformações espaciais impulsionadas pela construção 

dos condomínios fechados de segundas residências podem ser observadas na 

imagem 20. Nela pode-se constatar o paulatino avanço das obras em uma região do 

estado até então inexplorada por esse tipo de capitais. 

 

 

Imagem 20: Praia de Zumbi – Rio do Fogo-RN. 
Fonte: https://www.google.com.br/?gws_rd=ssl#q=google+earth  
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O distrito de Zumbi que foi o território mais fortemente impactado no município 

de Rio do Fogo pela chegada dos capitais internacionais, conforme comprova este 

estudo, também, passou por uma fase de forte crescimento urbano (imagem 21), 

não se quer dizer com isso que a construção dos três condomínios fechados, desse 

município, influenciou decisivamente o crescimento urbano do referido distrito, 

entretanto, a chegada desses capitais, além de terem agitado o mercado imobiliário, 

podem também ter atraído outros capitais, de escala mais estadual, que procuravam 

construir segundas residências nas proximidades desses empreendimentos, já que 

elas se tornaram áreas centrais na atração de capitais.   

 

 

Imagem 21: Praia de Zumbi – Rio do Fogo-RN. 
Fonte: https://www.google.com.br/?gws_rd=ssl#q=google+earth 

 

A imagem 21 expõe que as partes mais periféricas de Zumbi e próximas aos 

condomínios fechados apresentaram maiores modificações espaciais, se 

comparadas às áreas centrais do distrito, isso se deve ao fato já citado 

anteriormente que nas periferias o preço das terras é mais acessível, e, também, há 

mais espaço para a construção de novos imóveis.  
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Dessa forma, observa-se que na medida em que a cidade vai crescendo 

novos territórios vão sendo incorporados, formando novos focos de valorização do 

espaço urbano. Esse crescimento gera a dispersão urbana, que para sua expansão, 

necessita de mais espaços. Portanto, o crescimento urbano implica, 

necessariamente, numa reestruturação do uso das áreas já ocupadas. “A produção 

de espaço urbano se dá, em geral, pela incorporação à cidade de glebas que antes 

tinham uso agrícola” (SINGER, 1979, p. 22). Como decorrência disso, ocorre a 

ampliação da mancha urbana.  

Assim sendo, os espaços rurais adquiridos serão vendidos como espaços 

urbanos para suprir as necessidades criadas pelo capitalismo, com a finalidade de 

atender o aumento da demanda populacional ou das atividades produtivas da cidade 

- indústria, comércio e serviços (PONTES, 1993). 

Dessa forma, o solo constitui-se um bem escasso e para a cidade crescer é 

necessário mais espaço. Nesse processo, as qualidades relacionadas à fertilidade 

natural perdem o significado sob o ponto de vista do solo urbano. O que adquire 

importância são as condições de localização junto às infraestruturas mais 

importantes da cidade e as qualidades ambientais, pois, tornam-se determinantes 

nos preços aferidos pelo proprietário fundiário. A infraestrutura de acessibilidade 

também é uma importante característica que agrega valor ao solo urbano.   
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CONCLUSÕES 

O processo de reestruturação produtiva envolve um conjunto de 

transformações espaciais, sejam elas de base econômica, técnica, organizacional, 

política e social. É de se reconhecer que tais transformações materializam-se no 

espaço geográfico, a partir de coexistências e sucessões. Tal contexto de 

reestruturação sobressai-se como alternativa do capital, na sua busca por 

reproduzir-se de forma ampliada, afetando sobremaneira o mundo do trabalho, de 

modo a beneficiar os agentes hegemônicos, em detrimento dos mais pobres.   

No que se refere ao território potiguar, observa-se, a partir dos anos de 

1980/1990, a emergência de novas atividades econômicas, dentre as quais se 

destacam o lazer e o turismo, que passam a ser estimuladas a partir de políticas 

governamentais.  No litoral oriental potiguar – o Polo Costa das Dunas – reafirmam-

se antigos usos com a expansão de atividades voltadas para o lazer e para o 

turismo. 

Essa ocupação desencadeou um processo de urbanização linear e 

fragmentada ao longo da faixa litorânea, processo esse em curso em Natal e 

municípios adjacentes a partir da década de 1990. Essa dinâmica intensificou-se no 

início dos anos 2000 com a chegada dos Investimentos Internacionais que se 

materializaram na produção de segundas residências e na aquisição de terras. 

Nesse ambiente, analisando a realidade potiguar e as políticas de turismo 

implantadas no contexto da reestruturação produtiva, é reafirmado o compromisso 

do Estado no sentido de implantar uma infraestrutura para a atração de 

investimentos. A promoção turística do litoral potiguar viabilizou a atração de 

investimentos (nacionais e internacionais) destinados ao lazer.  

A expansão geográfica desse processo em direção ao litoral norte implicou na 

emergência de uma intensa dinâmica imobiliária nos municípios de Maxaranguape e 

Rio do Fogo. Esses Municípios apresentaram entre os anos de 2000 - 2007 um 

período áureo na expansão dos negócios imobiliários que foram fortemente 

influenciados pela chegada dos investimentos internacionais. Esses investimentos 

geraram grande crescimento econômico e expressivo incremento no volume de 

negociações de imóveis nessa região do estado. Observou-se também que nesse 



148 

 

 

 

período a especulação imobiliária e a valorização dos imóveis foram expressivas e 

que grande volume de terras sem nenhum tipo de beneficiamento foi adquirido por 

estrangeiros, mostrando que importantes parcelas desses recursos tinham caráter 

eminentemente investidor/especulativo. 

Além das terras, os estrangeiros adquiriram apartamentos e chalés, 

principalmente em condomínios fechados. As antigas casas de veraneio (imóveis 

sem segurança privada 24 horas) também foram negociadas, porém em número 

bem reduzido se comparado às outras tipologias de imóveis que foram negociadas.  

Os baixos valores das terras e das edificações, comparativamente ao 

mercado europeu, além do forte apelo paisagístico e da qualidade ambiental, 

constituíram os principais fatores que explicam a atração de tais investidores, que 

passam a ver novas oportunidades de negócios, com altas taxas de lucratividade, 

em áreas tropicais até então periféricas do sistema econômico. 

 Entretanto, a partir de 2008 a demanda por segundas residências e 

principalmente por terras caiu fortemente, pois os principais países investidores 

(como por exemplo: Espanha e Itália) foram drasticamente atingidos pela crise 

financeira internacional que se iniciou nos EUA e se espalhou rapidamente pela 

Europa, retraindo todo tipo de investimento internacional mundo afora.  

 A partir de 2008, o mercado imobiliário nos municípios de Maxaranguape e 

Rio do Fogo tiveram forte retração. Em Rio do Fogo, pouquíssimas foram as 

negociações realizadas após essa data. Já em Maxaranguape, apesar da 

diminuição no volume de negociações, ainda encontrou-se nos dias atuais procura 

por imóveis e vendas individuais de algumas segundas residências com grande 

valor agregado.   

 Notou-se também que a população local está à margem dos benefícios 

proporcionados pela valorização dos imóveis que houve nesta região do estado, pois 

a maioria dos proprietários das terras desses municípios não residia no lugar, ou 

seja, os proprietários dos imóveis sempre foram alheios a realidade local. Quando os 

investidores internacionais chegaram comprando terras, boa parte desses capitais 
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foi destinada a pessoas que residem em outros municípios (principalmente em 

Natal).   

Outra questão fundamental refere-se aos atuais usos desses imóveis que 

foram adquiridos por estrangeiros. De maneira geral a grande maioria das terras 

(sem nenhum tipo de beneficiamento) que foram adquiridas pelos investidores 

internacionais hoje está “parada” (atuando enquanto reserva de valor). Após 2008, 

raros foram os novos empreendimentos imobiliários que surgiram nos municípios 

estudados e estes poucos que foram construídos tinham como foco o mercado 

nacional, ao contrário do passado recente anterior a crise.  

Segundo informações recolhidas junto aos corretores de imóveis através de 

entrevistas, os estrangeiros, de maneira geral, não querem desfazer-se de seus 

investimentos com preços inferiores aos adquiridos no período anterior a crise de 

2008. Outra importante constatação levantada pelos administradores dos 

condomínios fechados é que a grande maioria dos proprietários das segundas 

residências (apartamentos, chalés e casas) não deixou de veranear, nem pensam 

em se desfazer de suas residências, apesar da crise que se instalou no mundo após 

2008. 

Destaca-se também que esses novos fixos que foram criados (as segundas 

residências) reforçaram antigas práticas que já eram exercidas pelas populações 

locais, a prática de lazer já era efetuada pelas populações locais há algumas 

décadas, entretanto o turismo se instala a partir dos anos 1980 e desde então vem 

exercendo grande influência nas economias locais. O que se vê de novo hoje são a 

tipologia e estrutura dos novos empreendimentos imobiliários, que geralmente são 

construídos em condomínios fechados com infraestrutura de lazer e segurança 

privada 24 horas. Constata-se que nesses espaços há forte segregação 

socioespacial, muitos turistas/veranistas passam dias e até meses tendo pouco ou 

quase nenhum contato com os problemas ou a população local. Novos também são 

os usuários, que com cultura e idiomas diferentes da população local podem 

influenciar e trazer novas dinâmicas sociais às comunidades. Importante notar que 

agora esses espaços foram integrados ao mundo, pois várias são as nacionalidades 

das pessoas que adquiriram segundas residências nessa região do estado, com 

destaque para o público norueguês.  
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A reestruturação produtiva, portanto, inseriu o litoral potiguar na dinâmica do 

mercado global, através das atividades de lazer e turismo, propiciando a emergência 

de novos fixos e novos fluxos e uma nova inserção na divisão territorial do trabalho.  
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APÊNDICE A - PESQUISA CARTORIAL (DADOS COLETADOS NOS 
CARTÓRIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS) 

 

- Matricula  

- Ano  

- Zona (Rural/urbano) 

- M²  

- Tipo do imóvel  

- Endereço  

- Proprietário  

- Residência Proprietário 

- Nacionalidade do Proprietário  

- Ocupação do proprietário 

- Comprador  

- Residência do comprador 

- Nacionalidade do comprador  

- Ocupação do comprador  

- Valor  

- Observações  
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APÊNDICE B -   QUESTIONÁRIO EM INGLÊS (NORUEGUESES) 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 
 

Objectives: 

 

-  To identify the Foreigner consumer profile from second residence in the north oriental 

coast. 

- To analyse the property increase in value process of the north oriental coast, from the  

international investiments. 

 

BLOCK I – PROFILE OF THE USERS FROM SECOND RESIDENCE 

 

1. Nationality:  

 

1.(  ) Norwegian   2.(  ) Portuguese 3.(  ) Italian 4. ( ) Spanish 5.( ) French  6.(  ) Other: 

_________ 

 

2. Local authority/City from residence:_____________________________ 

 

2. Age:  

 

1.(  ) 20 to 29 years old  2.(  ) 30 to 39 years old  3.(  ) 40 to 49 years old  4.(  ) 

50 to 59 years old  5.( ) 60 to 69 years old            6.(  ) 70 years old or more 

 

4. Profession/occupation:  

 

1.(  ) liberal professional   2.(  ) civil servant 3.(  ) comercial employee 4.(  ) industrial 5.(  ) 

farmer 

6. (  ) retired 7.(  ) others: ___________________________________ 

 

5. Schooling:  

 

1.( ) without formal education / elementary education  incomplete 2.(  ) elementar education 

complete 3.(  ) first grade complete  4. (  ) second grade complete  5. (  ) graduate studies 

complete  6.(  ) postgraduate studies complete 

 

6. Incomes: 

  

1. (  ) Without incomes  2.(  ) - From US$1000,00   3. (  )US$ 1.000,00 - US$ 2.000,00 4. (  ) 

US$ 2001,00 - US$ 3000,00  5.(  ) US$ 3001,00 - US$ 5000,00  6.(  ) US$ 5001,00 - US$ 

7000,00 7. (  ) US$ 7001,00 -US$ 10000,00 8. (  ) + de US$ 10.000,00 

 

 

 



158 

 

 

 

7. Marital Status:  

 

1. (  ) marital with children 2. (  ) marital without children 3. (  ) single 4. (  ) 

widower  5. (  ) other 

 

BLOCK II – MOTIVATIONS TO ACQUISITION AND USING SECOND RESIDENCES 

 

8. What motivations below influence more in the acquisition of the second residence? 

 

1. (  ) Investiments 

2. (  ) Leisure time 

3. (  ) Investiments, like main motivation, but the leisure also influences in the purchase´s 

choice  

4. (  ) Leisure time like main motivation and the investiments like additional motivation in the 

acquisition of the property 

 

9. What  enticed you most in the residence acquisition  in this locality (Choice two  

alternatives at most)?  

 

1. (  ) Weather  2. (  ) Enviromental quality (natural beauties)  3. (  ) Low prices of the 

property 

4. Security/ Social stability 5. (  ) Easiness to acquisition of the properties 6. ( ) Others  

_______________ 

 

10. How much days/months by year do you avail this residence? 

1. (  ) Less than a month   2. (  ) A month  3. (  ) Two months  4. (  ) Three months 5. (  ) More 

than three months     6. (  ) Others :________ 

 

11. Which epoch of the year do you enjoy this property? 

 

1. (  )December to March 2. (  ) April to July 3. (  ) August to November 

 

12. Have you used to rent out your residence? If yes, for who? 

 

1. (  ) Exclusively to foreigners 2. (  ) To brazilians and foreigners 3. (  ) Exclusively to 

brazilians 4. (  ) Haven´t rent out 

 

BLOCK III – PUBLICITY AND ACQUISITION FORM OF THE RESIDENCE 

 

13. How did you know the existence of this property? 

 

1. (  ) TV  2.(  ) Newspaper  3. (  ) Magazines  4. (  ) Internet  5.(  ) Radio (  )  6. (  ) 

Friends/relatives                          7.(  ) Others__________ 

 

14. How did happen the contact between you and the broker that sold the residence? 

 

1. (   ) I made contact directly with the real estate office that sold the residence 2. (   ) Through 

a local middleman  (brazilian) 3. (  ) Through the  Foreigner broker 4. (  )  

Others___________________ 
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15.Payment form of the property:  

1. (    ) In cash in Real currency 

2. (    ) In cash in dolar currency 

3. (   )  Splitted  

4. (   )  Others____________________ 

 

16. Do you intend to sell your property nowadays? 

(  ) Yes (  ) No Why?__________________________________________ 

 

17. Level of satisfaction with your property/locality: 

(  ) Low (  ) Middle  (  ) High 

 

18. Suggestion to better usability of the property: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

BLOCK IV – NOWADAYS (POST-CRISIS OF 2008) AND PROSPECT  IN REGARD TO 

THE FUTUREOF THE SECOND RESIDENCES ON THE  RIO GRANDE DO NORTE 

 

19. Haven´t you came fewer times to Brazil post 1998 international financial crisis? 

 

1. (  ) Yes, I reduced a lot my travels to Brazil 2. (  ) Yes, reduced a little my travels to Brazil                        

3. (  ) No, I haven´t reduced my travels to Brazil 4. (  ) No, actually I have came more to 

Brazil nowadays 

 

20. Nowadays, do you think that is it a propitious time to property businesses in the Rio 

Grande do Norte? 

 

1. (  ) Yes, so much better propitious. 2. (  ) Yes, but with safeguards 3. (  ) No, the moment is 

very bad 

4. (  ) No, It´s foresight time 5. (  ) Others__________________________________________ 

 

21. Do you still intend to keep visiting Rio Grande do Norte for many years? 

1. (  ) Yes   2. (  ) No   3. (  ) Maybe 
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APÊNDICE C – ENTREVISTA AOS ADMINISTRADORES 

 

ENTREVISTA AOS ADMINISTRADORES 

Nome do entrevistado:_____________________________________________________________ 

Cargo do entrevistado: ____________________________________________________________ 

Data: __/__/__ 

Bloco I – Caracterização do Empreendimento: 

1. Nome do Empreendimento:___________________________________________________ 

2. Razão social: ______________________________________________________________ 

3. Município/praia: ____________________________________________________________ 

4. Nacionalidade dos empreendedores:  

1.(  ) Espanhol  2.(  ) Português 3.(  ) Italiana  4.(  ) Norueguês 5.(  ) Holandês   6.( ) Brasileiro        

7. ( ) Outro: _________ 

 

5. Número de unidades habitacionais do estabelecimento: __________________ 

 
6. Ano em que iniciou a construção do empreendimento: ___________________ 

 

7. Ano em que finalizou a construção do empreendimento: ___________________ 

 

8.Quanto valia na época do lançamento do empreendimento uma unidade   

habitacional:______________ 

 

9. Quanto custa hoje essa mesma unidade habitacional:______________ 

 

10. Tipologia do empreendimento: 

1. (  ) Casa 2. (  ) Apartamento 3.(  ) Chalé 4. Terreno (  ) 5. (  ) Outro: _________________ 

11. Quais as motivações para realizar o investimento? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

12. Quais fatores influenciaram na escolha dessa localidade para a implantação do 

empreendimento? 

1.(  ) Disponibilidade de terra 

2.(  ) Preço da terra mais acessível 
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3. (   ) Preço do imóvel acessível  

4. (  ) Facilidade para aquisição dos imóveis 

5. (  ) Condições sociais favoráveis ( segurança, hospitalidade, etc) 

6.  (  ) Condições ambientais (clima, sol, praia etc.) 

(  ) Outros __________________________ 

13. O senhor acredita que os investimentos internacionais alteraram a dinâmica do município de 

Rio do Fogo?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

14. Quais as principais dificuldades encontradas para a realização do empreendimento? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

15. De que modo os investimentos públicos ocorridos no litoral norte contribuíram para a 

atração desses investimentos internacionais? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

16. Houve algum incentivo público para que o investimento fosse realizado nesse município? Em 

caso de sim, quais? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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BLOCO II – PERFIL DO PROPRIETÁRIO 

1. Nacionalidade: 

1.(  ) Espanhol  2.(  ) Português 3.(  ) Italiana  4.(  ) Norueguês 5.(  ) Holandês   6.( ) Brasileiro        

7. ( ) Outro: _________ 

2. Faixa etária:  

1. (  ) 20-30 anos 2. (  ) 31-40 3. (  ) 41 – 50 anos 4. (  ) maiores de 50 anos. 

3. Profissão/ocupação:  

1. (  ) Profissional liberal  2. (  ) Funcionário Público 3. (  ) Comerciante / financeiro 4. (  ) industrial  

5. (  ) aposentado.  6. Outros:______________________ 

4. Nível de Instrução: 

1. (  ) sem instrução formal / primário incompleto 

2. (  ) primário completo 

3. (  ) primeiro grau completo 

4. (  ) segundo grau completo 

5. (  ) superior completo 

6. (  ) pós-graduação completo 

5. Situação conjugal: 

1. (  ) casal com filhos 2. (  ) casal sem filhos 3. (  ) solteiro (a) 

4. (  ) outros_____________________________ 

6. Qual é a faixa de rendimentos e/ou salarial dos compradores desses imóveis? 

1. (  ) €1000,00 - €2000,00  

2. (  ) €2001,00 - €3000,00 

3. (  ) €3001,00 - €5000,00 

4. (  ) €5001,00 - €7000,00 

5. (  ) €7001,00 - €10000,00 

6. (  ) + de €10.000,00 

7. Quais das motivações abaixo pesam mais na aquisição desses imóveis? 

1. ( ) O investimento 

2. ( ) O lazer 
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3. ( ) O investimento, como motivação principal, mas o lazer também pesa na escolha da compra 

4. ( ) O lazer como motivação principal e o investimento como motivação adicional na aquisição do 

imóvel 

8. Quais os elementos de atratividade que Rio do Fogo apresenta para esses investidores? 

1. (  ) Clima 2. (  )Qualidade ambiental 3. (  ) Baixo preço dos imóveis 4. Segurança- estabilidade 

social 5. (  ) Facilidade para aquisição dos imóveis (  ) 6. Outros _______________ 

9. Existe algum tipo de exigência feita pelos compradores no momento da escolha dos imóveis? 

Se sim, quais? 

1. (  ) Serviços Públicos 2. (  ) Segurança 3. (  ) Qualidade ambiental 

4. (  ) Outros ________________________ 

10. A debilidade da infraestrutura urbana é um problema importante que inclusive inibe a 

compra de imóveis nesse empreendimento ? 

1. (  ) Sim 2. (  ) Não 3. (  ) Em parte ______________________ 

11. Os proprietários alugam seus imóveis? Se sim, para quem? 

1. (  ) Exclusivamente para estrangeiros 2. (  ) Para brasileiros e estrangeiros 3. (  ) Exclusivamente 

para brasileiros 4. (  ) Não alugam 

12. Por quanto tempo e em que período do ano os imóveis ficam alugados? 

__________________________________________________________________________________ 

13. De que forma os proprietários têm utilizado os imóveis adquiridos neste empreendimento? 

1. (  ) Unicamente para lazer     2. (  ) Apenas para investimento. 3. (  ) Conjugação de lazer e 

investimento  4. (  ) Outros:______________ 

14. Qual o tempo médio de realização da compra em meses   ________ 

15. Forma de pagamento do imóvel adquirido 

1. (    ) À vista  em real 

2. (    ) À vista em euro 

3. (   )  Parcelado via remessa bancária 

4. (   )  Outros____________________ 

16. Qual período do ano que os proprietários geralmente utilizam os imóveis? 

__________________________________________________________________________________ 

17. Por quanto tempo os proprietários geralmente permanecem nestes imóveis? 

1. (  ) Menos de um mês   2. (  ) Um mês  3. (  ) Dois meses  4. (  ) Três meses  5. (  ) Outros:________ 
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18. Como se dá a administração desses imóveis? 

1.(  ) conta própria   2. (  ) Terceirizado  

Se terceirizada, qual a forma? 

1. (  ) administradora 2. (  ) administração informal 3. (  ) serviço de condomínio 

4. (  ) Outros____________________ 

19. Através de quem se dá o contato do estrangeiro com a imobiliária para a aquisição de 

imóveis? 

1. (   ) entra em contato diretamente 

2. (   ) através de  intermediário local  

3. (   ) através de corretor estrangeiro 

4. (  )  Outros___________________ 

20. Como foi feito a divulgação do empreendimento e quais os meios de divulgação utilizados? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

21. Para que segmento social foi direcionado a divulgação desse empreendimento? Em quais 

áreas/regiões do país de origem foi feita tal divulgação? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

BLOCO III -  Crise atual e o mercado da terra 

1. Houve queda nas vendas dos imóveis no pós-2008 (após a crise financeira internacional), se 

sim, quem são os novos compradores (os brasileiros têm aparecido, comprando e alugando 

imóveis)?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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2. O momento tem se mostrado favorável aos negócios imobiliários em Rio do Fogo e no Litoral 

Oriental Norte? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3. Quais são as suas perspectivas em relação ao mercado imobiliário de Rio do Fogo e no Litoral 

Oriental Norte? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D – ENTREVISTA AO SECRETÁRIO 

 

ENTREVISTA AO SECRETÁRIO 

Nome do entrevistado:_____________________________________________________________ 

Cargo do entrevistado: ____________________________________________________________ 

Data: __/__/__ 

Bloco I – Caracterização dos Investidores 

1. Quais são os principais destinos dos turistas de segunda residência no município de Rio do 

Fogo?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. Quais são as principais nacionalidades dos empreendedores e turistas de segunda residência?  

1.(  ) Espanhol  2.(  ) Português 3.(  ) Italiana  4.(  ) Norueguês 5.(  ) Holandês   6.( ) Brasileiro        

7. ( ) Outro: _________ 

 

4. Há preferência de certas nacionalidades por determinados locais do município? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3. Em que ano (os) houve forte especulação fundiária no município? Esses terrenos continuam 

valorizados? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4. Quem eram os principais corretores na época (brasileiros ou estrangeiros), quais eram as 

principais empresas? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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5. Quais as motivações para realizar o investimento? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

6. Quais fatores influenciaram na escolha dessa localidade para a implantação do 

empreendimento? 

1.(  ) Disponibilidade de terra 

2.(  ) Preço da terra mais acessível 

3. (   ) Preço do imóvel acessível  

4. (  ) Facilidade para aquisição dos imóveis 

5. (  ) Condições sociais favoráveis ( segurança, hospitalidade, etc) 

6.  (  ) Condições ambientais (clima, sol, praia etc.) 

(  ) Outros __________________________ 

7. O senhor acredita que os investimentos internacionais alteraram a dinâmica do município de 

Rio do Fogo?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

8. Quais as principais dificuldades encontradas para a realização do empreendimento? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

9. De que modo os investimentos públicos ocorridos no litoral norte contribuíram para a atração 

desses investimentos internacionais? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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11. Como se encontram atualmente a maioria dos investimentos feitos na compra de terras em 

Rio do Fogo?  Houve muitas construções de 2008 para cá? Como anda o mercado de terras no 

município? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

10. Houve algum incentivo público para que o investimento fosse realizado nesse município? Em 

caso de sim, quais? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

11. Quais são as suas perspectivas em relação ao mercado imobiliário de Rio do Fogo e no 

Litoral Oriental Norte? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


