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RESUMO 

 

A pesquisa em tela objetivou fazer uma discussão acerca de como o parcelamento de terras 

vem provocando a expansão urbana na Microrregião do Agreste Potiguar, dando ênfase ao 
processo de loteamentos de terras que, por sua vez tem impulsionado a especulação 
imobiliária nas cidades de Boa Saúde, Lagoa Salgada e Serra Caiada/RN. Neste sentido, 

entende-se a cidade como um produto histórico e social que se materializa no espaço, onde as 
práticas desenvolvidas em seu interior são modificadas com o tempo e acompanham a 

evolução da sociedade, práticas estas, norteadas por processos urbanos que permeiam a 
vivência e transformam as relações existentes na produção das cidades, principalmente, ao 
que concerne às relações capitalistas, onde a posse da terra possibilita a aquisição de 

sobrelucros, acumulação de capital. Desse modo, o trabalho enfocará a expansão dos tecidos 
urbanos dessas cidades, a partir da proliferação dos loteamentos de terra em áreas urbanas ou 

de expansão urbana, considerando os agentes produtores, proprietários de terras e adquirentes 
dos lotes, que atuam e se beneficiam com a dinâmica do mercado de terras em pequenas 
cidades. Neste sentido, considerando as diferenças existentes em cada cidade, bem como de 

seus aspectos comuns, explicitar-se-á como o fenômeno do parcelamento (divisão em lotes) 
de terras vem se intensificando, sua dinâmica, benefícios e as possíveis implicações que os 

loteamentos de terras podem ocasionar para a malha urbana local. Como última análise, esta 
pesquisa visa contribuir para que sejam desenvolvidas ações efetivas de planejamento e 
ordenamento territorial urbano, considerando a sistematização dos dados e informações sobre 

os loteamentos existentes nestas cidades, informações que julgamos serem pertinentes para o 
desenvolvimento de políticas urbanas, como também, decisões que venham a ser tomadas 

pelos governantes e sociedade local que visem a melhoria e a estruturação da urbana das 
pequenas cidades.  
 

Palavras-chave: Parcelamento de terra. Expansão urbana. Loteamentos. Especulação 

imobiliária. Pequena Cidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Screen research aimed to make a discussion about how the subdivision of land comes causing 

urban expansion in the micro region potiguarrarsh, giving emphasis to the building process 
which in turn has driven the property speculation in the cities of Boa Saúde, LagoaSalgada 
and Serra Caiada-RN. In this sense, means the city as a historical and social product that 

materializes in space, where the practices developed in its interior are modified with time and 
follow the evolution of society, these practices, guided by urban processes that permeate the 

experience and transform existing relations in the production of the cities, mainly to the 
capitalist relations, where the possess of land allows the acquisition of high profits and 
accumulation of capital. In this way, the work will focus on the expansion of the urban tissues 

of the cities mentioned, from the proliferation of lots of land in urban areas or urban 
expansion, whereas the producer agents, landowners and acquirers of lots, that act and benefit 

from the dynamics of the market of land in small towns. In this sense, considering the 
differences in each city, as well as their commonality, will spell out how the phenomenon the 
subdivision of land has been intensifying, its dynamics, benefits and the possible implications 

that the allotments of land can cause to local urban mesh. As final analysis, this research aims 
to contribute to effective actions to be developed for urban land planning and organization, 

considering the systematization of data and information on the existing allotments in both 
cities, information that we believe to be relevant to the development of urban policies, as well 
as decisions that may be taken by the leaders and local society aimed at improving and 

structuring the urban morphology of small towns. 
 

Keywords: Subdivision of land. Urban sprawl. Allotments. Real estate speculation. Small 
Town.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 
 

INTRODUÇÃO 

 

 

A pesquisa a qual está sendo apresentada buscou estudar como vem ocorrendo a 

expansão urbana na Microrregião do Agreste Potiguar que tem como fator preponderante a o 

surgimento de loteamentos a partir do parcelamento de terras o que está contribuindo para que 

haja maior especulação imobiliária nas cidades de Boa Saúde, Lagoa Salgada e Serra Caiada.  

A nossa análise se deu num espaço compreendido entre os anos dois mil e cinco e de 

dois mil e quinze, considerando as transformações ocorridas na referida microrregião. Para 

Nascimento (2014, p. 18) “Nos últimos anos, a produção do espaço urbano tem ocorrido de 

forma subordinada à lógica de reprodução do capital imobiliário e também pela valorização 

da propriedade fundiária”. Assim, o parcelamento de terras está cada vez mais latente nas 

pequenas cidades do Rio Grande do Norte, daí o presente trabalho ser de grande importância 

para a Geografia e, em especial, para a Geografia Urbana.  

A perspectiva teórica está mais presente nos estudos sobre o urbano e cidades, no 

entanto, o fenômeno do parcelamento de terras, como impulsionador da expansão urbana em 

uma dada porção do estado (Microrregião do Agreste Potiguar), é cada vez mais evidente.  

Considerando as contribuições teóricas e metodológicas, o presente trabalho amplia o 

debate acerca da temática proposta, como também procura oferecer subsídios metodológicos 

para pesquisas que envolvem a temática aqui analisada. Assim, o mapeamento dos 

loteamentos realizado em cada cidade, mostrou suas especificidades a partir de elementos de 

infraestrutura encontrados com a comparação de como o fenômeno do parcelamento de terras 

se espraiou nas cidades de Boa Saúde, Lagoa Salgada e Serra Caiada. 

Neste sentido, os resultados, o produto e a análise teórico metodológica se exercem 

como uma alternativa para interpretar o espaço urbano das pequenas cidades, a partir da 

interpretação quantitativa e qualitativa dos loteamentos existentes em áreas urbanas, como 

também, em áreas de expansão urbana. 

O parcelamento de terras em pequenas cidades, sob a forma de loteamentos, é pensado 

para além da simples divisão de glebas de terras do perímetro urbano em parcelas menores e 

postas à venda no mercado local. O interesse se pautou em compreender como o surgiu o 

fenômeno dos loteamentos, seu processo no mercado de terras local e os agentes produtores 

do parcelamento de terras, como também os agentes envolvidos com a aquisição dos lotes. 

Assim, é importante compreendermos como estes loteamentos estão contribuindo para o 



  

 
 

aumento da mancha urbana nestas cidades, como também, de que modo esse processo está 

gerando especulação imobiliária nas pequenas cidades, algo que até antes do ano de 2005, era 

pouco expressivo ou inexistente. 

Nesse contexto, o estudo foi desenvolvido entre três cidades da Microrregião do 

Agreste Potiguar que apresentam características similares concernentes à sua formação 

econômica, política e populacional, dentre outras e estão classificadas como pequenas cidades 

no quadro da rede urbana brasileira. Empiricamente, o objetivo geral foi analisar a expansão 

urbana da Microrregião do Agreste Potiguar, a partir do parcelamento de terra urbana sob a 

forma de loteamentos e, consequentemente, a especulação imobiliária resultante desse 

processo nas cidades de Boa Saúde, Lagoa Salgada e Serra Caiada que, compõem a área de 

estudo, como pode ser observado na figura 1. 

  Figura – 1: Localização da área de estudo 

 
Organização: BAYER, 2015. 



  

 
 

Para tal, o objetivo geral desdobra-se em três objetivos específicos: 1) compreender a 

cidade e o urbano a partir de uma análise conceitual, fazendo uma aproximação entre teoria e 

as pequenas cidades estudadas; 2) analisar a função social da terra, ao mesmo tempo em que 

esta possibilita a extração da renda fundiária urbana; e 3) conhecer os agentes e processos 

envolvidos e entender como estes atuam na trama urbana das pequenas cidades tendo como 

ponto de partida os loteamentos das cidades estudadas que vem provocando a expansão do 

tecido urbano na Microrregião do Agreste Potiguar.  

O objeto de estudo - parcelamento de terras e expansão urbana - foi abordado por 

diferentes perspectivas: primeiro a partir de referências teóricas que nos aproximaram do 

termo; a sua contextualização nas cidades estudadas, considerando o processo de expansão 

urbana na última década; e a compreensão de como o fenômeno se espraia nas cidades, 

conhecendo os agentes que se encontram diretamente envolvidos no processo, tais como, 

proprietários de terras, incorporadoras e adquirentes dos lotes.  

Desse modo, a pesquisa foi estruturada partindo de um levantamento bibliográfico 

sobre as temáticas cidade e urbano, parcelamento de terras, loteamentos e agentes produtores 

do espaço urbano, bem como na extração da renda fundiária urbana e, por conseguinte, na 

especulação imobiliária, resultando no espraiamento do tecido urbano das pequenas cidades. 

Ainda foi imprescindível a formação de um banco dados, organização e sistematização 

resultando em um mapeamento dos diferentes loteamentos existentes nas cidades, bem como, 

análise de legislações dos municípios (quando existente), que nos pudessem dar um 

direcionamento sobre como o poder público, tem tratado o fenômeno do parcelamento de 

terras em áreas urbanas ou de expansão urbana.  

Ao dispormos de uma estratégia de redação previamente estabelecida, desenvolvemos 

o referencial teórico da pesquisa em consonância com as demais etapas, articulando as leituras 

necessárias. Esse processo ocorreu, principalmente, a partir de pesquisa bibliográfica, visando 

uma produção consistente de ideias que resultaram em um texto de caráter teórico.  

Visando uma melhor compreensão entre teoria e empiria, julgamos necessária a 

elaboração de uma estratégia a partir da cartografia dos loteamentos existentes em cada cidade 

o que nos possibilitou visualizar espacialmente, a partir dos mapas, a expansão do tecido 

urbano, o crescimento desordenado, a saturação do mercado de terras em determinados 

pontos, dente outros.  Em Boa Saúde, a base cartográfica se deu com análise de dois 

loteamentos existentes na cidade e um no distrito do Córrego de São Mateus; para a base 

cartográfica de Lagoa Salgada, foram mapeados dez loteamentos existentes entre regulares e 



  

 
 

irregulares, com tamanhos e quantidades de lotes bastante diferentes, uma vez que existem 

loteamentos com menos de vinte lotes e, loteamentos com mais de duzentos e cinquenta lotes 

o que mostrou as desproporcionalidades existentes entre os loteamentos e a vetorização destes 

empreendimentos para uma determinada área da cidade; em Serra Caiada, a base cartográfica 

foi elaborada considerando os seis loteamentos apontados pelo poder público local, mostrando 

assim, maior integração e padronização no mercado de terras existentes nesta cidade.  

A partir da elaboração da base de dados dos loteamentos urbanos e a análise de 

informações extraídas do IBGE, foi possível fazer a projeção do crescimento que o perímetro 

urbano destas cidades terá a partir da concretização e ocupação desses lotes. Com a 

finalização dessa cartografia, foi possível elaborar outros mapas, de relevância à pesquisa, 

como por exemplo, os mapas de expansão do tecido urbano em 2016 das três cidades 

estudadas.  

Com relação às imagens de espraiamento da mancha urbana, elaboramos com recursos 

do Google Maps, as imagens que nos possibilitou fazer a aplicação de polígonos diretamente 

na imagem real de cada cidade para mostrar o perímetro e a abrangência dos loteamentos 

existentes, o que nos possibilitou melhor visualização a cerca do fenômeno estudado. Os 

dados que serviram como base para a elaboração cartográfica correspondem ao banco de 

dados coletados durante o desenvolvimento da pesquisa, tanto aqueles contidos no banco de 

dados do IBGE referente a cada município, os dados coletados no trabalho de campo 

(empiria), o que nos permitiu conhecer todos os loteamentos, a partir de visita in locu. Ainda 

de posse das informações repassadas pelo poder público local, proprietários de terras e 

incorporadoras, e contando com o uso de técnicas e de dados colhidos com o Sistema de 

Posicionamento Global (GPS), foi possível mapear e delimitar a localização exata em que 

esses loteamentos estão plotados em Boa Saúde, Lagoa Salgada e Serra Caiada. 

Com relação à análise de documentos oficiais, esta foi feita observando a Lei de 

Parcelamento do Solo (Lei Federal nº 6.776/79); lei de expansão urbana dos municípios, 

quando estes dispunham; registros em cartórios, dentre outros. Neste sentido, foi eficaz 

analisar a Lei Federal a qual deveria direcionar a elaboração e planejamento para os 

loteamentos, no que se refere à venda e legalização dos empreendimentos. No entanto, 

observamos que há um desconhecimento, ou pouco se utiliza, de como essa lei deve ser 

aplicada no mercado de terras urbanas, principalmente, em Lagoa Salgada. Ainda observamos 

que estas cidades não dispõem de uma política fundiária ou até mesmo de expansão urbana. 



  

 
 

Visando uma melhor compreensão do fenômeno estudado, foram elaborados quadro e 

tabelas que demonstram os loteamentos, quantidade de lotes, preços por lote, infraestrutura 

existente em cada empreendimento, como também, quantidade de domicílios e a porcentagem 

de crescimento da área urbana em cada cidade. 

Ressaltamos que encontramos dificuldade de identificar informações necessárias sobre 

a existência de políticas direcionadas para o crescimento da cidade, como também, até 

desconhecimento por parte do poder público local em algumas cidades referentes a lei, 

decreto, plano de trabalho, códigos de obras entre outros que tenham a finalidade de reger o 

parcelamento do solo que regulem o mercado de terras local, visto que, estas cidades, por 

terem população inferior a vinte mil habitantes, não contam com plano diretor.  

Destarte, ocorreu a sistematização e articulação das partes que compõem a pesquisa. O 

primeiro capítulo mostra um esforço em fazer um levantamento teórico a respeito do que vem 

sendo estudado e discutido sobre a cidade e o urbano e como que as pequenas cidades se 

afirmam na hierarquia urbana a partir de uma análise teórica conceitual e empírica, buscando 

aproximar a teoria com a realidade pesquisada.   

O segundo capítulo procura mostrar como a terra passa da condição de função social 

possibilita a extração da renda fundiária urbana. Por esse viés, a terra enquanto mercadoria, ao 

ser colocada no mercado tem um preço, e é esse preço que possibilita o dono da terra realizar 

a extração fundiária urbana que, dependendo das especificidades e características de cada 

terra, o preço a se pagar por uma parcela colocada no mercado, levaram a uma análise e 

discussão a respeito de como ocorre a renda da terra a partir dos loteamentos existentes nas 

cidades de Boa Saúde, Lagoa Salgada e Serra Caiada. 

  Por fim, no último capítulo, apresentamos os resultados da pesquisa, os mapeamentos 

produzidos, a perspectiva gerada pelos loteamentos e as análises concretas sobre o fenômeno 

estudado. Nesse contexto, a análise se dá a priori, considerando os agentes, práticas e 

processos que estão envolvidos na produção da trama urbana das pequenas cidades. Para tal, 

julgamos importante fazer uma análise considerando a legalidade da terra parcelada enquanto 

loteamento, observando a infraestrutura existente em cada loteamento como fator 

preponderante para aquisição de maior sobrelucro com à venda da terra. Na tentativa de 

chegar-se a uma conclusão concernente ao fenômeno estudado, é apresentado como os 

loteamentos de terra têm provocado alterações no espaço, ao mesmo tempo em que 

promovem a expansão do tecido urbano nas pequenas cidades. 



  

 
 

2 CIDADE E URBANO: UMA ANÁLISE CONCEITUAL 

 

 

A cidade, metrópole, grande centro, média ou pequena, independente da escala que 

ocupe em um território, evidencia o reflexo do viver urbano, marcado por relações e práticas 

sociais, políticas, econômicas, de consumo, de bens e serviços, dentre outras. Buscamos aqui, 

fazer uma discussão conceitual de temas como: cidade, urbano e pequena cidade, tendo o 

parcelamento do solo sob a forma de loteamentos como impulsionador da expansão urbana e 

espraiamento do tecido urbano nas pequenas cidades do Rio Grande do Norte, com ênfase 

para a Microrregião do Agreste Potiguar.   

 

 

2.1 CIDADE: UMA CONSTRUÇÃO EM CONSTRUÇÃO 

 

 

Sendo a cidade um produto social, pois, para ser materializada no espaço faz-se 

necessário à ação do homem enquanto ser criador, modelador e transformador dos lugares 

onde habita, pode ser interpretada como reflexo e resultado da sociedade num dado período de 

tempo, vivenciado pela humanidade. Originalmente o espaço da cidade era visto em oposição 

ao espaço do campo, tendo em vista que, o modo de vida presente na cidade e como se 

desenvolvem as relações sociais, econômicas, políticas, culturais, administrativas, dentre 

outras, presente em seu interior, nos fez compreender aquele lugar como diferente do campo 

ou do mundo rural.  

Recentemente, estudiosos como o brasileiro Milton Santos; Hespanhol (2013); 

Talaska, Silveira, Etges (2014), e outros, vêm desenvolvendo estudos mostrando que, campo 

e cidade exercem relações de complementaridade (SANTOS, 2001); É importante reafirmar 

as particularidades existentes entre campo e cidade, do mesmo modo que as relações de 

complementaridades que coexistem nesses espaços (HESPANHOL, 2013); Ainda sobre 

campo e cidade, a distinção a partir das relações ali desenvolvidas, como por exemplo a 

divisão do trabalho de certo modo até artesanal e manual, já não existem mais, 

principalmente, se considerarmos os processos inerentes aos dois espaços (TALASKA, 

SILVEIRA, ETGES, 2014). As duas formas-conteúdo estão intrinsecamente em conexão, 

uma complementa a outra em uma forte relação de interdependência.  



  

 
 

Originalmente, a cidade tem passado por diferentes transformações, pois, na 

procura para habitar seus espaços o homem fez a transição do campo para a cidade, 

comportado em seu interior enquanto forma-conteúdo, processos distintos, característicos de 

diferentes épocas. Cada período vivido e construído através da técnica e a partir de seu 

aprimoramento pela sociedade fez emergir a cidade que melhor representa o modo de vida por 

ela vivenciado, de acordo com o domínio da técnica existente, assumindo funções específicas 

em um determinado intervalo de tempo.  Para Lefebvre (1991, p. 46-7) 

 

[...] a cidade é uma obra, a ser associada mais com a obra de arte do que com 
o simples produto material. Se há uma produção da cidade, e das relações 
sociais na cidade, é uma produção e reprodução de seres humanos por seres 
humanos, mais do que uma produção de objetos. A cidade tem uma historia; 
ela é a obra de uma historia, isto é, de pessoas e de grupos bem determinados 
que realizam essa obra nas condições históricas. As condições, que 
simultaneamente permitem e limitam as possibilidades, não são suficientes 
para explicar aquilo que nasce delas, nelas, através delas 

 

O autor concebe a cidade quase que poeticamente, considerando-a uma obra de 

arte, um trabalho feito a muitas mãos que merece destaque pelo papel que esta representa e 

desempenha para a sociedade. Talvez esta cidade se apresente um pouco bucólica para uma 

determinada época da história se comparado com o cenário das cidades de hoje, mas, com 

grande relevo para sociedade, tendo em vista as inúmeras possibilidades presentes no seu 

interior. Por ser complexa e ao mesmo tempo se apresentar nítida aos olhos humanos, a forma 

da cidade em si, já passou por significativas funções e transformações, sendo moldada de 

acordo com interesses de outrem para chegar à forma-conteúdo em que se encontra.  

Diante disso, a cidade é permeada por um misto de processos e relações que 

tornam aquele espaço um local onde as práticas urbanas se desenvolvem de maneira mais 

intensa. Toda cidade é reflexo e resultado de um processo social. Por esse viés, entende-se 

que a cidade é um produto histórico, uma vez que, atravessa distintos períodos sendo 

adequada a diferentes realidades e, produto social pelo fato em que a cidade só é cidade a 

partir da materialização do trabalho realizado por diferentes gerações. Nessa linha de 

raciocínio, Carlos (2007, p. 11) assevera que 

 

A cidade, enquanto construção humana é um produto histórico-social e nesta 
dimensão aparece como trabalho materializado, acumulado ao longo do 
processo histórico de uma série de gerações. Expressão e significação da 
vida humana, obra e produto, processo histórico cumulativo, a cidade 
contém e revela ações passadas, ao mesmo tempo em que o futuro, que se 



  

 
 

constrói nas tramas do presente – o que nos coloca diante da impossibilidade 
de pensar a cidade separada da sociedade e do momento histórico analisado.  

 

Como um produto histórico e locus de relações sociais, desde a sua origem a 

cidade é pensada como um local de múltiplas possibilidades, pois, mesmo apresentando 

diferentes recortes, é capaz de agregar pessoas de distintas classes em um mesmo espaço. É 

um local onde se expressa às relações dos contrários, ao mesmo tempo em que forja o contato 

indireto entre os indivíduos. Apresenta em seu interior a dialética entre passado e presente, 

sendo resultado de esforços e trabalhos materializados e em materialização, se dando, 

acontecendo, que se concretiza na atualidade através da legitimação ou não legitimação 

jurídica do espaço e das ações do urbano que existe e até resiste às mudanças e nuances 

presentes e/ou vindas de fora da cidade. É o local de convergência para quase todos os 

movimentos que envolvem o povo. Usufruir da cidade ainda é um privilégio para poucos, o 

que exige um pouco de audácia de boa parte dos citadinos, pois, ela não foi, nem é pensada 

para todos. Em o Direito à Cidade, Lefebvre (1991, p. 4; destaques do autor) esclarece que 

 

A própria cidade é uma obra, e esta característica contrasta com a orientação 
irreversível na direção do dinheiro, na direção do comércio, na direção das 
trocas, na direção dos produtos. Com efeito, a obra é valor de uso e o 
produto é valor de troca. O uso principal da cidade, isto é, das ruas e das 
praças, dos edifícios e dos monumentos, é a festa (que consome 
improdutivamente, sem nenhuma outra vantagem além do prazer e do 
prestigio, enormes riquezas em objetos e em dinheiro).  

 

 Com base no fragmento acima, sendo a cidade uma obra a qual apresenta valor de 

uso e valor de troca, compreende-se as razões pelas quais nem todos conseguem usufruir da 

cidade, pois é pensada visando a interesses de determinados grupos hegemônicos que tendem 

a se perpetuar no poder em busca de melhorias e de benefícios próprios em detrimento a uma 

dada parcela da sociedade. Os valores os quais o autor se refere passa pelo direito de vivenciar 

o urbano, presente principalmente nos espaços da cidade que, permeados pelo uso do 

dinheiro, as relações urbanas existentes (principalmente, econômicas) excluem aqueles que 

não podem pagar pelo uso da cidade enquanto conteúdo. Ainda para o mesmo autor, 

 

A cidade e a realidade urbana dependem do valor de uso. O valor de troca e 
a generalização da mercadoria pela industrialização tendem a destruir, ao 
subordiná-las a si, a cidade e a realidade urbana, refúgios do valor de uso, 
embriões de uma virtual predominância e de uma revalorização do uso 
(LEFEBVRE, 1991, p.6). 

 



  

 
 

A cidade, na condição de produto histórico-social, (re)construído, materializado 

no espaço, seu uso é possibilitado a partir de sua materialização enquanto forma e função. 

Historicamente, muitos elementos, tais como: presença de redes de energia elétrica, água 

encanada, telefonia; modos de construções; equipamentos e obras infra-estruturantes; oferta e 

demandas de serviços especializados, dentre outros, contribuíram para dar a dimensão e 

aspectos que a coloca em conexão com a rede urbana, tornando-a cada vez mais competitiva 

no mundo globalizado. Sabemos que o urbano está intrinsecamente condicionado a certas 

práticas desenvolvidas e vividas pelas pessoas, tanto da cidade, como do campo. No entanto, a 

prática urbana ultrapassou fronteiras e, principalmente, os limites da cidade. Neste sentido, o 

individuo pode habitar o campo, ou seja, viver na zona rural, mas, desenvolver práticas e 

relações totalmente urbanas, dentre as quais: hábitos alimentares, modo de se vestir, aquisição 

de bens como máquina de lavar, automóveis, uso de tecnologia nos afazeres diário, dentre 

outros. 

Mesmo nas pequenas cidades, a partir do advento e aprimoramento das redes de 

telecomunicações, transportes e a inserção de tecnologias em massa, tem contribuído para que 

o modo de viver urbano seja cada vez mais difundido entre as pessoas e os lugares. Assim, as 

pequenas cidades exercem papel relevante a vida urbana, pois, mantém relações com os mais 

diferentes lugares; as distâncias se encurtaram, principalmente, pelo uso de tecnologias, meios 

de transportes e informações que, colocam as pessoas que ali vivem mais próximo do modo 

de vida vivido nos grandes centros, através do uso de computadores, internet, televisão, 

rádios, telefones celulares, dentre outros que dinamizam o viver nos pequenos centros 

urbanos.  

Nessa lógica, Boa Saúde, Lagoa Salgada e Serra Caiada se inserem na rede urbana 

do Rio Grande do Norte, não apenas por serem consideradas cidades, mas, por comporem 

centros que permitem o viver e a cotidianidade da cidade. Nos últimos dez anos a população 

dessas cidades convivem com inovações que vem contribuindo para a sua inserção, de fato, 

no modo de vida urbano. Somando-se ao computador e a rede de internet, as três cidades se 

conectaram de vez com o restante do mundo por meio da telefonia móvel, o que facilitou 

ainda mais a vida das pessoas que residem nas pequenas cidades. 

Com o advento da internet e do telefone, quem escolhe viver nos pequenos 

centros urbanos consegue ter acesso a bens e produtos que até então só se encontravam nas 

grandes cidades. Hoje, mesmo nesses pequenos centros, é possível comprar qualquer produto 

fora do país sem ser necessário sair de casa. Sabemos que esses modificações pelos quais 



  

 
 

passam essas cidades é resultado de uma série de políticas governamentais, econômicas e 

financeira, como financiamentos de bens duráveis, distribuição de renda e de conexão, onde 

as pequenas cidades são inseridas na tão “sonhada” modernidade. 

Estas cidades vivenciam outra realidade, diferente daquela vivenciada no Século 

XX. Dentre os fatores que evidenciam esse novo momento, podemos citar: o aumento do 

tecido urbano com o surgimento de bairros e ruas em diversas partes da área física da cidade; 

melhoria na estrutura das moradias e padrão de construção; asfaltamento, ajardinamento 

através de praças e canteiros para embelezar a cidade; um novo arranjo espacial no comércio, 

onde os modos de negociação entre proprietários e clientes ocorrem nos moldes comerciais 

das grandes cidades. A bodega, elemento tradicional e característico de outrora, tornou-se 

obsoleto até nas pequenas cidades. Por outro lado, é crescente o número de mercadinhos e 

supermercados que oferecem uma enorme variedade de produtos. Certos estabelecimentos 

comerciais já contam com vitrines, máquinas de cartão de crédito e um aparato de segurança, 

com câmeras para vídeo monitoramentos e telões para projeção do que ocorre no interior das 

lojas e comércios, tanto nos grandes centros, como nas pequenas cidades aqui estudadas.  

É fato que nos últimos dez anos, a dinâmica das cidades de Boa Saúde, Lagoa 

Salgada e Serra Caiada vêm passando por transformações significativas, desde o arranjo 

espacial enquanto cidade e área urbana, aos serviços oferecidos à população local e atividades 

comerciais. Outro setor que também passa por nova reconfiguração, é o da Educação, pois, 

constantemente faculdades oferecem turmas de cursos técnicos ou superior, mesmo que 

direcionados para a educação ou a saúde, na própria cidade, fazendo com que, os citadinos 

que desejam obter o terceiro grau ou curso profissionalizante, não sejam obrigados a saírem 

de suas cidades para irem estudar na capital ou outras cidades maiores. No entanto, 

historicamente há um gargalo que estas mesmas cidades enfrentam: a precariedade nos 

serviços de saúde, uma vez que a oferta desses serviços para população local ainda é de baixa 

complexidade. Sabemos que o urbano se caracteriza pelo modo de vida e não apenas pelo 

habitar. Essa metamorfose vivida nas pequenas cidades às colocam em uma nova condição na 

rede urbana do Estado.  

Considerando que o urbano está presente em todas as categorias de cidades, estas 

se distinguem, principalmente, pelas relações estabelecidas em seu interior, como também, 

pelo fluxo de relações que mantém com outros centros urbanos. Sua densidade se dá não só 

pela quantidade de casas, equipamentos públicos ou pessoas que ali habitam, mais pelo 

volume e intensidade das relações e movimentos mantidos com outros centros urbanos. 



  

 
 

Lefebvre (1991, p. 56; destaques do autor) conceitua a cidade como “[...] uma projeção da 

sociedade sobre um local, isto é, não apenas sobre o lugar sensível como também sobre o 

plano específico, percebido e concebido pelo pensamento, que determina a cidade e o 

urbano”. 

É nesta perspectiva que o urbano e a cidade aparecem intrinsecamente imbricados, 

onde as pessoas, os agentes, os atores que as produzem, necessitam um do outro. Pode-se 

dizer que a cidade se complementa muito mais com o urbano que o urbano da cidade, tendo 

em vista que, o urbano é caracterizado principalmente pelo modo de vida das pessoas e, este 

também pode está presente no rural. A cidade não é apenas o ponto onde vive determinada 

população, mas, ao encontrar-se como a projeção da sociedade sobre um local, a cada dia se 

renova e ver redefinida suas funções e relações perante os outros centros.  

Ainda considerando a cidade a partir da ótica do concebido e do vivido, nos 

apropriamos do pensamento de Dardel (2011) que apresenta a cidade pelo viés do que se 

enxerga e compreende-se como sendo o tecido urbano de uma dada cidade.  

 

A cidade não é somente um panorama abarcado com um só golpe de vista 
[...] A cidade, como realidade geográfica, é a rua. A rua como centro e 
quadro da vida cotidiana, onde o homem é passante, habitante, artesão; 
elemento constitutivo e permanente, às vezes quase inconsciente, na visão de 
mundo e no desamparo do homem; realidade concreta, imediata que faz do 
citadino ‘um homem da rua’, um homem diante dos outros, sob o olhar de 
outrem, ‘publico’ no sentido original da palavra (DARDEL, 2011, p.28; 
destaque do autor). 

 

Nessa perspectiva, o homem constrói e materializa a cidade no espaço, tornando-a 

um produto social. Neste sentido, é materializada como realidade geográfica a partir do 

movimento da produção, das relações, das trocas comerciais que se iniciam na rua e vai 

ganhando proporções na medida em que o homem modela e transforma o espaço vivido. O 

urbano se faz presente a partir da cotidianidade que o homem desenvolve na cidade e sua 

forma, mesmo ainda que inconsciente de seu papel enquanto agente dessa realidade 

geográfica. Assim, a cidade se expressa além de seus arruamentos; equipamentos e 

infraestrutura presente em seu interior; serviços oferecidos à população; as datas 

comemorativas e festividades que se desenvolvem em seus espaços; momentos de lazer e um 

comércio ativo. Compõem-se de um complexo de relações mediadas por movimentos de 

pessoas que se estabelecem em seu interior visando exercer sua função de citadino, os quais 

aspiram incessantemente por melhor qualidade de vida urbana, isto é, a cidade melhor para se 

viver.  



  

 
 

As funções presentes na/da cidade, são mediadas pelo viver urbano. Permeiam as 

relações e dão concretude aos processos que ali se desencadeiam. Assim, pode-se dizer que, o 

interesse pelo “tecido urbano” não se detém apenas à sua forma enquanto cidade, à sua 

morfologia. Esse interesse é o baluarte de um modo de vida em maior ou menor intensidade, 

às vezes até degradado, o urbano. Na base econômica do “tecido urbano” estão presentes 

fenômenos de diferentes ordens e níveis variados, perpassando desde fenômenos intrínsecos e 

extrinsecamente relacionados à vida social e cultural (LEFEBVRE, 1991). 

Entretanto, existem ainda elementos relacionados ao sistema de valores que a cada 

dia são mais consumidos pela população, tais como: lazer ao modo urbano, os costumes, a 

rápida inserção das modas que vem da cidade, seja no modo de se vestir, falar e até mesmo de 

fazer as refeições, tendo em vista que a cada dia o quesito alimentação vem ganhando mais 

espaço, não importa onde a pessoa habite. É a preocupação maior com a qualidade de vida 

que, juntamente com o fator segurança coexistem em uma busca desenfreada visando se 

adequar às exigências de uma previsão referente ao futuro, em suma, uma racionalidade 

divulgada na cidade (LEFEBVRE, 1991).  

A capacidade que este centro concentra para manter em seu interior seus 

moradores, suprindo-os dos elementos essenciais à sua necessidade primeira, dotando-o 

internamente com serviços, comércios e equipamentos de primeira ordem, indispensáveis à 

vida, o torna cidade. É o grau de relações de seus indivíduos e sua articulação entre as partes 

que compõem o todo, o fator que pode ser decisivo para que haja uma cidade. Neste sentido, 

Silva, Gomes e Silva (2009, p. 44) fortalecem o nosso pensamento, ao dizer que “[...] a cidade 

pode ser entendida como um espaço que se estrutura a partir de relações econômicas, sociais, 

políticas e culturais, que nela estão inseridos”. Estas relações podem ser apreendidas como 

sendo de trocas de produtos e mercadorias, entre pessoas e seus modos de vida com os mais 

diferentes lugares e meios de produção, o que caracteriza também a cidade como uma área 

urbana.  Lefebvre (1991, p. 15), afirma que “A vida urbana pressupõe encontros, confrontos 

das diferenças, conhecimentos e reconhecimentos recíprocos (inclusive no confronto 

ideológico e político) dos modos de viver, dos ‘padrões’ que coexistem na cidade”.   

Entre os fatores que contribuíram para a crescente evolução da cidade, destaca-se 

o capitalismo, que foi e continua sendo um grande impulsionador e artesão na construção da 

malha urbana em todos os níveis de hierarquia e funções, como também, vem tecendo e 

impondo ao longo da história o modo de viver. É impossível pensar a cidade sem mencionar o 

papel que o capital teve para sua estruturação. Sob a égide do capitalismo, a cidade tem 



  

 
 

demonstrado grande capacidade de inventar e se reinventar, sempre se adequando e se 

moldando às necessidades impostas por e a partir do desejo de expansão do próprio capital. 

Sendo a cidade o local onde o capital aflora de maneira mais intensa e de modo 

contraditório a partir da desigualdade de classes existente no espaço urbano, esse conflito 

induz o capital a se apropriar de diferentes áreas da cidade. Gerando valorizações distintas no 

espaço urbano, o capital contribui para que haja um espraiamento do tecido urbano de forma 

desigual, no entanto, combinada entre capital e agente público.  Ressalta-se que, este último 

corrobora com a ação “perversa” do capital na cidade, no momento em que dotam 

determinadas áreas com infraestrutura visando apenas atender a interesses de alguns grupos 

privilegiados que detém e dominam o capital na cidade.  

Ao mesmo tempo em que o capital provoca dinamicidade para as grandes cidades, 

também contribui para o crescimento da malha urbana de suas intermediações; para o 

aumento dos centros urbanos, acarretando em grandes problemas sociais com altos índices de 

pessoas desabrigadas, desempregadas, ocupando áreas de risco, dentre outros.  Para Carlos 

(2007, p. 30-31) “há, portanto, uma complexidade de relações, pois, para o indivíduo, a cidade 

é o lugar do desejo de um conjunto de coações que inibem os desejos, e nesta direção à vida 

na cidade explora o possível”. Por mais que a cidade seja favorável ao acesso a determinados 

bens e serviços, órgãos privados ou públicos, sempre haverá algo que seus moradores menos 

abastados financeiramente não poderão usufruir ou se apropriar, como também, alguns 

lugares onde o seu acesso não será favorável a todos, seja por questões econômicas, relações 

de poder ou até mesmo por não se ter o hábito cultural de frequentar determinados lugares.  

As diferentes formas de apropriação existente no espaço da cidade fazem com que 

aqueles que apresentam maior poder aquisitivo se apropriem dos melhores lugares e com 

maior presença de infraestrutura e que favorecem qualidade de vida mais satisfatória. No 

entanto, para aqueles que apresentam condições financeiras reduzidas, lhes restam os lugares 

sem estrutura física adequada, onde predomina a ausência de equipamentos de bens e serviços 

e, principalmente de ações desenvolvidas pelo Estado. As adversidades encontradas para se 

manter na cidade, independente de sua ordem e tamanho, simula uma lógica, a do capital que 

estar presente desde os grandes centros urbanos, até naqueles considerados como pequenas 

cidades.  

 

2.2 EVIDÊNCIAS DO URBANO 

 



  

 
 

As formas de apropriação da cidade pelos indivíduos e como estes fazem uso 

desta, estão no íntimo do viver urbano, ou seja, no modo como cada pessoa pode usufruir do 

contexto em que se encontra inserido. Viver na cidade, não significa que o indivíduo de fato 

está tendo o direito a uma vida urbana. Nas últimas décadas, com base nos indicadores 

sociais, percebe-se que a população brasileira vem apresentando melhores condições de vida, 

sobretudo, relacionadas ao modo de viver.  

Tais melhorias só se tornaram possíveis a partir da implantação de políticas 

públicas destinadas à promoção de uma melhor qualidade de vida da população. Neste 

sentido, os avanços e progresso foram se concretizando em várias escalas, nos mais diferentes 

lugares. Entretanto, ao considerarmos a dimensão continental apresentada pelo país, nem 

todas as políticas de promoção voltadas para o urbano se desenvolveram de maneira 

igualitárias entre as regiões brasileiras. O grau das relações presente em cada cidade e sua 

intensidade, em menor ou maior escala, revela a amplitude como o urbano ali se evidencia. 

Para Lefebvre (2002, p. 28; destaque do autor), 

 
O urbano, [...] define-se, portanto, não como realidade acabada, situada, em 
relação à realidade atual, de maneira recuada no tempo, mas, ao contrário, 
como horizonte, como virtualidade iluminadora. O urbano é o possível, 
definido por uma direção, no fim do percurso que vai em direção a ele. Para 
atingi-lo, isto é, para realiza-lo, é preciso em principio contornar ou romper 
os obstáculos que atualmente o tornam impossível. 

 

Sabe-se que, os estudos de Lefebvre tiveram como parâmetro a realidade urbana 

europeia que, em muito difere do processo de urbanização que vem ocorrendo no Brasil, 

onde, há um longo percurso a ser trilhado para que possamos alcançar um grau satisfatório.  

Nesse contexto, compreende-se que o urbano se revela em constantes transformações, ou seja, 

diferentes nuances que marcam a realidade urbana. Não é algo concreto em si, pronto e 

acabado, ao contrário, se reinventa, se renova e se transforma pela sociedade.  

 A homogeneização da urbanização como um todo, torna-se utópico, pois reflete as 

condições econômicas da sociedade que é desigual e se conjectura no modelo de urbanização 

existente, pois, as diferenças são inerentes aos lugares e, a maneira como ocorre a produção 

desses lugares é bastante diversificada.  No entanto, as práticas urbanas se firmam a partir de 

ações desenvolvidas nos referidos espaços. Com o advento da tecnologia e da massificação da 

informação, as práticas e ideias chegam aos longínquos lugares num volume cada vez mais 

rápido. Para Lefebvre (2002, p. 110), o urbano pode se apresentar como 

 



  

 
 

Amontoamento de objetos e de produtos nos entrepostos, montes de frutas 
nas praças de mercado, multidões, pessoas caminhando, pilhas de objetos 
variados, justapostos, superpostos, acumulados, eis o que constitui o urbano. 
Se a cidade sempre se oferece a si própria como espetáculo, do alto de um 
terraço, de um campanário, de uma colina, de um lugar privilegiado [...] não 
é porque o espectador percebe um quadro exterior à realidade, mas sim 
porque o olhar reúne. Ele é a própria forma do urbano, revelada. Na 
realidade urbana tudo se passa como se tudo o que a compõem pudesse se 
aproximar, ainda e sempre mais. Assim se concebe o urbano, assim ele é 
percebido, assim é sonhado, confusamente.  

 

 Ao considerarmos o pensamento do referido autor sobre como o urbano se 

manifesta e se revela diante de nós, a realidade elencada parece se aproximar ainda mais das 

pequenas cidades, tendo em vista que as práticas vivenciadas nos grandes centros urbanos, 

nos dias atuais, já tomaram outras proporções e, quase sempre apresentam dinâmicas 

diversificadas. Todavia, esse movimento se manifesta no urbano, tanto nos grandes como nos 

pequenos centros, considerando as devidas proporções.  

O urbano vem se evidencia de maneira desigual, o que fragmenta a cidade, pois 

esse processo se intensifica em alguns lugares em detrimento a outros, principalmente, por se 

refletir nas condições econômicas de cada lugar. Neste sentido, passando-se uma década e 

meia do século XXI, ainda existem lugares em nosso país que não têm sequer acesso a 

serviços que caracterizam o viver urbano, tais como: energia elétrica; água encanada; rede de 

saneamento; estradas asfaltadas; meios de transportes, dentre outros.  

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010) revelam que 

enquanto os dados mostram que o Brasil já conta com mais de 84% de sua população vivendo 

em cidades, contraditoriamente, o mesmo Censo Demográfico revela que, municípios como 

Boa Saúde, no Rio Grande do Norte, ainda concentra mais de 60% de sua população vivendo 

na zona rural.  

  Sabe-se que o urbano não está presente apenas no fato do cidadão habitar ou não 

as cidades, mas consideraremos como um conjunto de práticas e relações estabelecidas entre 

os povos, independente de onde estes residam. O quantitativo populacional concentrado em 

áreas consideradas urbanas e o aumento proporcional dessa população coopera para a 

melhoria das condições de vida na cidade se considerarmos o processo de ampliação e/ou 

(re)produção das áreas urbanas com relação à infraestrutura, aos aparelhamentos e aos 

serviços utilizados pela coletividade que ali habita (COSTA, 2000).                                                                                                                         

  O processo de urbanização parece acontecer de forma lentamente em alguns 

pequenos centros se considerarmos os avanços que obtivemos nas últimas décadas nas redes 



  

 
 

de comunicação, transporte, distribuição de energia. A nós, fica a seguinte indagação: até que 

ponto as pequenas cidades se inserem nessa lógica do processo de urbanização vivenciada no 

Brasil, sobretudo a partir da segunda metade do século XX? Ao referir-se sobre o processo de 

urbanização que vem ocorrendo no Brasil, Maricato (2001, p. 19) esclarece que 

 
Trata-se de um gigantesco movimento de construção de cidade, necessário 
para o assentamento residencial dessa população bem como de suas 
necessidades de trabalho, abastecimento, transportes, saúde, energia, água 
etc. ainda que o rumo tomado pelo crescimento urbano não tenha respondido 
satisfatoriamente a todas essas necessidades, o território foi ocupado e foram 
construídas as condições para viver nesse espaço (MARICATO, 2001, p.19). 

 
Seguindo este raciocínio, entendemos que não há um processo de urbanização 

igualitário, onde as práticas urbanas estariam acessíveis a todos os brasileiros, mas, há sim um 

intenso movimento de ocupação do território, em diferentes regiões estimulados 

principalmente por fatores econômicos que perpassam desde o turismo até a ampliação da 

produção de lavouras de soja, mineração e outras. Nas pequenas cidades, ainda hoje, é 

precário o aparato de infraestrutura citado pela autora e, nos dias atuais essa categoria de 

cidades sofre rarefação na oferta de determinados serviços especializados, principalmente, 

aqueles de grande complexidade como são os relacionados a saúde; transportes, dentre outros, 

que são sobretudo, característicos do mundo urbano.  Para o filosofo francês Henri Lefebvre, 

estudioso das cidades e do urbano, ao descrever o viver urbano na Europa (outra realidade da 

vivida no Brasil), nos coloca que 

 
O urbano se define como lugar onde as pessoas tropeçam umas nas outras, 
encontram-se diante e num amontoado de objetos, entrelaçam-se até não 
mais reconhecerem os fios de suas atividades, enovelam suas situações de 
modo a engendrar situações imprevistas. Na sua definição, esse espaço 
comporta um vetor nulo (virtualmente); a anulação da distância obceca os 
ocupantes do espaço urbano. É seu sonho, seu imaginário simbolizado, 
representado de múltiplas maneiras: nos planos, no frenesi dos encontros e 

aproximações, na atração pela velocidade “até na cidade” (LEFEBVRE, 
2002, p. 46-47).  

 
O movimento das coisas, pessoas, objetos, a vida intensa que se espraia 

principalmente na cidade, ditam a realidade engendrada a partir da vivência no urbano. É o 

lugar do encontro, do ponto de partida, mas também do imaginário, é onde se processam as 

relações e decisões que norteiam esse processo que se engendra no interior da cidade. 

  Estamos vivenciando um amplo processo onde a sociedade vive em redes, sua 

conexão se dá de maneira cada vez mais acelerada, pessoas estão ampliando suas escalas de 

conexão e, conseqüentemente, entre os lugares. As distâncias já não são fatores impeditivos 



  

 
 

para quase nada e tudo se resolve na intensidade e velocidade de um clique na tecla de um 

celular. É essa a realidade urbana que se apresenta diante de nossos olhos e está presente 

também nas pequenas cidades.  

Nesse cenário, as cidades de Boa Saúde, Lagoa Salgada e Serra Caiada o que tem 

em seu interior que compreende essa lógica urbana? O urbano, como citado anteriormente, 

está presente principalmente nas práticas vividas pelas pessoas, ou seja, ações que fazem parte 

do cotidiano não só de um povo, como também dos lugares. Nas referidas cidades ainda 

consideramos ser forte a presença de práticas rurais, como já mencionadas, no entanto, o viver 

urbano se apresenta a partir de ações no comércio local com a inserção de máquinas 

eletrônicas para o uso do cartão de crédito; a organização interna com casas e prédios 

característicos de sítios urbanos; oferta de serviços particulares, mesmo que em quantidade 

ainda reduzida, como ensino privado e equipamentos de saúde, dentre outros.  

 Nesse contexto, o urbano preenche os espaços nas cidades de Boa Saúde, Lagoa 

Salgada e Serra Caiada através de práticas e ações realizadas por seus citadinos, 

principalmente, a partir do conjunto de objetos existentes no núcleo central dessas cidades, 

uma vez que, os processos ali desenvolvidos refletem-se na espacialidade enquanto forma e 

ação realizada pela população local. As zonas urbanas nessas cidades contam com a 

infraestrutura e órgãos públicos que representam o cotidiano urbano, dentre os quais é 

possível encontrarmos os equipamentos que possibilitam o desenvolvimento da urbanização 

em escala local, como podemos observar nas figuras 2, 3, 4 e 5 que mostram o arranjo das 

áreas urbanas dessas cidades. 
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Figura - 2: Equipamentos urbanos, Boa Saúde 

                  Elaboração: SILVA (2016). 
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                      Figura 3: Equipamentos urbanos, Córrego de São Mateus/Boa Saúde 

 

            Elaboração: SILVA (2016). 
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Figura - 4:Equipamentos urbanos, Lagoa Salgada 

     Elaboração: SILVA (2016). 
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Figura - 5: Equipamentos urbanos, Serra Caiada 

      Elaboração: SILVA (2016). 
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 Entende-se que não são os prédios, os objetos que realçam o urbano de uma dada 

localidade. O urbano se operacionaliza nas pequenas cidades, principalmente, a partir de 

ações desenvolvidas ou relacionadas a esses espaços, somando-se ao modo de vida dos 

citadinos. O urbano é um processo em constante transformação, as centralidades presentes na 

cidade, atraem para suas áreas de influencia, desde a feira livre que tem a capacidade de 

concentrar o maior número de pessoas num mesmo espaço durante algum dia da semana, até 

as transações de operações bancárias, cada vez mais presente na vida das pessoas.  

  Esse aparato de estrutura física existente nas cidades possibilita novos arranjos em 

seu espaço. Como por exemplo, as agências bancárias por meio das casas lotéricas e correios, 

todos envolvidos diretamente com algum tipo de circulação de dinheiro, movimentam a 

economia local e estão presente em quase todas as cidades. Considerando a infraestrutura que 

dinamiza o espaço urbano enquanto forma e possibilita suas relações, existe uma gama de 

serviços que são oferecidos pela iniciativa privada, tais como: rede de lojas de bens duráveis e 

não duráveis, supermercados, redes de farmácias, bares e restaurantes, serviços de transportes, 

casas de shows que servem para diversão e lazer nos finais de semana, dentre outros.  

 O modo de vida presente no urbano estar entrelaçado com as relações que se 

expressam tanto na cidade como no campo, quais sejam, econômicas, políticas, sociais, 

culturais, somando-se porque, mesmo havendo opiniões contrárias, o choque de ideias entre 

os opostos que se reinventam e sobrevivem na cidade por diferentes gerações, torna-se até 

certo momento positivo, uma vez que, as diferenças podem contribuir para um ambiente mais 

salutar e resultar em melhorias para os citadinos. Não é o espaço em que o indivíduo habita 

que vai determinar se este vivencia ou não as práticas urbanas, estas se concretizam a partir 

das relações presente no dia a dia, no cotidiano desses cidadãos.  

 Diferentemente do que ocorreu e ainda acontece nos grandes centros urbanos, na 

ultima década (2005 – 2015) as pequenas cidades do estado vivenciaram um processo de 

transição ainda tímido, vagaroso, entre um modo de vida com características quase que rurais 

para um novo modo de viver com características urbanas, onde, prevalece o acesso a bens e 

objetos que favorecem o trabalho e o dia a dia do cidadão independente de onde este resida, 

campo ou cidade as aspirações são muito semelhantes, podendo ter acesso a tudo que venha 

favorecer uma vida mais confortável e melhor, desde que se tenham condições econômicas 

para tais aquisições. 

Ao que concerne usufruir da vida urbana em sua plenitude, quase sempre estas 

cidades ainda dependem de centros maiores, onde há oferta de serviços especializados, 
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sobretudo, aqueles ligados à saúde, à educação, ao setor econômico e financeiro, como 

também, do mercado de trabalho. 

 

 

2.3 MAIS QUE UMA FORMA, “PEQUENA” CIDADE 

 

 

Considerando o contexto urbano presente nas cidades, não importando a 

hierarquia, categoria ou escala a que estas pertençam, a realidade urbana se concretiza em 

quase todos os espaços. Há muito, o viver urbano deixou de ser um privilégio apenas daqueles 

que habitam a cidade. Ao analisarmos as múltiplas relações existentes na cidade, 

consideramo-la como uma estrutura complexa que requer um envolvimento maior por parte 

do pesquisador para que compreendamos os desdobramentos do viver urbano presente nas 

pequenas cidades1. Sobre estas cidades, Fresca (2009, p. 47) faz a seguinte indagação 

 

Quais elementos podem ser utilizados para concretizar uma cidade como 
sendo pequena? A palavra pequena é um adjetivo, que remete à noção de 
tamanho, dimensão e no caso das cidades, uma associação entre pequeno 
número de habitantes com pequena área – no sentido mensurável – ocupada 
por uma cidade. 

 

De acordo com este pensamento, a pequena cidade em sua essência passa pela 

dimensão do espaço por ela ocupado mais o contingente populacional que a habita, ou seja, 

sua área física, mensurável. Considerando seu reduzido adensamento a partir dos prédios e 

construções, o número de pessoas que ali habitam também será pequeno se formos considerar 

a hierarquia urbana, com grandes e médios centros.  

Entendermos a cidade, o que a caracteriza e os fatores que a definem como sendo 

pequenas, as relações que estas mantêm com diferentes centros urbanos nos faz compreender 

sua importância na hierarquia urbana para o contexto local. Para Ferreira (2009, p. 70), “A 

cidade é a reprodução do que é a sociedade. Ela é construída e reinventada cotidianamente por 

seus habitantes, conscientes dessa realidade diferenciada: a realidade urbana”.  

As relações forjadas pela sociedade, o modo de viver, hábitos e costumes, 

dimensionam o urbano em um dado espaço. É a capacidade de está se reinventando, passando 

por transformações, se adequando e se adaptando às necessidades e anseios de seus 

                                                                 
1Nesta pesquisa o quantitativo de 20.000 habitantes foi utilizado como um dos parâmetros que definem uma 

pequena cidade.  
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moradores, moldadas principalmente por sua gestão, que a cidade é reconfigurada em seu 

espaço temporal. Independente de hierarquia e posição que ocupa na rede urbana, a cidade 

representa ação, seja pelo fluxo de pessoas, seja pelas trocas de mercadorias e serviços que 

ocorrem em seu interior. No que se refere à pequena cidade, Gonçalves (2005, p. 73) explana 

 
Consideramos, portanto, as cidades pequenas como uma dimensão 
socioespacial concreta, um aglomerado de pessoas que reflete as condições 
de vida da sociedade organizada, onde há uma relativa concentração de 
estabelecimentos e uma base institucional, apresentando, portanto, funções 
urbanas. Podemos considerá-las como pequenas, principalmente, em função 
das suas dimensões espaciais e do número de habitantes (girando em torno 
de 20.000 habitantes), entre outros aspectos. 

 

No Brasil, há uma tendência para a utilização de dados quantitativos na tentativa 

de se definir uma pequena cidade, entretanto, toda sede política administrativa é considerada 

cidade, independente do número de habitantes existentes em sua jurisdição. No interior de um 

adensamento populacional há um conjunto de elementos que vão dizer da existência de uma 

cidade, dentre os quais, a quantidade de estabelecimentos comerciais que hoje já não 

apresentam as formas tradicionais de negociação entre quem compra e quem vende, pois 

mesmo nas pequenas cidades a atividade comercial vem se (re)configurando e ganhando 

novas maneiras de comercialização; quase sempre os serviços de saúde, educação, lazer, 

dentre outros que são oferecidos à população é o mais básico possível. A pequena cidade, 

também pode ser elevada a esta classificação se considerarmos a quantidade de pessoas que 

ali habitam. No entanto, não podemos negar a importância que estas representam para a malha 

urbana, para as políticas sociais e, para o Estado.  

Quase sempre, essas cidades dependem de repasses que recebem das diferentes 

esferas de governo e ainda de alguns poucos impostos que são recolhidos na própria cidade. 

Não podemos negligenciar a importância que as pequenas cidades vêm ganhando nos últimos 

anos, tendo em vista as melhorias para sua população a partir das políticas públicas que vêm 

sendo desenvolvidas; de gestões mais atuantes por parte dos governantes, o que se reflete em 

bens e serviços prestados em sua circunscrição. No tocante às pequenas cidades, Fresca 

esclarece 

 
Neste grupo de cidades pode-se encontrar desde aquelas com limite mínimo de 

complexidade de atividades urbanas, até aquelas onde funções urbanas são mais 

complexas, refletindo inclusive, diferenças do ponto de vista populacional, 

manifestando realidades muito distintas [...] para se caracterizar uma cidade como 

sendo pequena, é necessário entender sua inserção em uma dada rede urbana ou 

região (FRESCA, 2009, p. 48-49). 
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Mesmo estando no mais baixo nível no que concerne á atividade urbana, a 

pequena cidade além de satisfazer as necessidades básicas de sua população, pode ser capaz 

de abastecer o seu entorno, sua área rural e, em alguns casos, até cidades vizinhas localizadas 

nos limites de sua influência, como por exemplo, quando a cidade não tem a feira livre seus 

moradores buscam a cidade mais próxima detentora desse mercado para efetuarem suas 

compras e se abastecerem dos utensílios básicos à sobrevivência familiar.  

Por se constituir uma área juridicamente demarcada, a pequena cidade, se 

constitui num território com administração própria, leis internas a sua jurisdição, que firmam 

seu lugar na hierarquia urbana brasileira. Segundo Medeiros (2005), as pequenas cidades 

apresentam grande relevância, principalmente para a economia local, o que faz destas um 

mercado consumidor e que se firma como centro capaz de oferecer condições de permanência 

da população em uma dada área. 

 Mesmo sendo uma pequena cidade é nesse espaço onde se realizam as trocas 

comerciais entre moradores da zona rural com os residentes na zona urbana. O mercado local 

quase sempre é abastecido com mercadorias advindas da atividade primária, tais como; milho, 

feijão, derivados de mandioca, batata doce, dentre outros, produzidos nas áreas rurais 

pertencentes a cada município, quando não, estes produtos chegam até os consumidores locais 

a partir de comerciantes das cidades mais próximas, levando à concretização da troca de 

relações e integração entre as diferentes categorias de cidades.  

É importante ressaltar que as pequenas cidades estão presentes em todo o 

território brasileiro e como revelam os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2010), há uma “[...] maioria absoluta (73%) de municípios pequenos, de até 20 mil 

habitantes [...]”. Soares e Melo (2009, p. 14) complementam essa informação, mostrando que 

“Os núcleos com até 20 mil habitantes, mesmo com uma participação inferior em relação aos 

demais, no total da população brasileira e apresentando queda no crescimento anual, 

compõem o maior número no País, [...]”. Por ser ampla a quantidade de cidades consideradas 

pequenas, não podemos negar a sua existência, nem tampouco negligenciar sua importância 

no tocante a rede urbana brasileira. Estas cidades de fato existem e fazem parte de uma rede 

urbana que tem em seu conteúdo significados e perspectivas para sua população.  

 Cotidianamente estas cidades fazem parte da malha urbana do Brasil. Em maior 

ou menor grau há sua integração com diferentes categorias de cidades. Ferreira (2009) ao 

discutir o cotidiano presente nas pequenas cidades mostra que 
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As pequenas cidades se encontram submetidas a uma lógica de espaço-
tempo diferenciada, estando num tempo “devagar”, “lento” e “preguiçoso”, 
que se opõe ao tempo metropolitano, cuja motivação ocorre articulada à 
quantidade de serviços prestados, à informação, à publicidade e 
principalmente, ao espetáculo (FERREIRA, 2009, p. 72). 
 
 

Nas pequenas cidades, a autora evidencia que, o ritmo do tempo parece passar 

lentamente, o dia parece contar com um tempo maior, possivelmente por não oferecer tantas 

alternativas do que fazer ou opções que mostrem uma fluidez mais acelerada, que dê 

dinamicidade a sua condição de cidade, espaço habitável, organizado, onde as relações 

presentes caracterizam uma vida social latente e relevante para a manutenção e permanência 

de sua população. 

Mesmo estas cidades configurando-se como pequenas, cada uma delas mantém 

em seu interior suas características próprias, intrinsecamente ligadas à sua forma de 

organização. No tocante a maneira de como se dá o arranjo urbano referente a equipamentos 

públicos, traçado de suas ruas e seu modo de organização, as pequenas cidades potiguares são 

muito parecidas. As peculiaridades, a maneira como a produção destas cidades vem 

acontecendo, podem se dá de diferentes formas. Neste sentido, Silva, Gomes e Silva expõem 

que 

 

[...] as pequenas cidades, mesmo contando com um código de obras, estão 
sendo produzidas de forma muito aleatória e desordenada, sem orientação 
técnica ou legal que garanta uma melhor qualidade de vida à população e, 
principalmente, o cumprimento da função social da propriedade da terra 
nesses espaços (SILVA, GOMES, SILVA, 2009, p. 204). 

 

Em algumas pequenas cidades, mesmo existindo leis e códigos que regulamentam 

e regem o ordenamento territorial, grande quantidade de gestores ignoram sua finalidade, seja 

por falta de fiscalização adequada por parte do poder público, o que contribui para que as 

áreas urbanas apresentem crescimento de maneira aleatória e desordenado, seja pelo 

desconhecimento dos próprios gestores que não compreendem e desconhecem o teor e até 

mesmo a existência de tais leis. Sabemos que essa problemática não está presente apenas nas 

pequenas cidades. É comum a existência de áreas que são anexadas às grandes cidades, ou 

melhor, que existem em decorrência das grandes cidades e que são ocupadas de maneira 

aleatória, desordenada e quase sempre sem a fiscalização adequada, como ocorre em locais 

periféricos ou áreas de riscos, de encostas, morros e até mesmo às margens de rios. 
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A realidade presente no contexto urbano do estado do Rio Grande do Norte em 

termos de categorias de cidades, não difere do que encontramos em nível de Brasil. Na 

verdade, é uma amostra em microescala do modelo de gestão brasileira. Neste processo, as 

pequenas cidades se redefinem e ocupam o seu espaço num mundo cada vez mais urbanizado. 

Silva, Gomes e Silva (2009, p. 62; destaque dos autores) expõem que “O Rio Grande do 

Norte conta com 167 centros urbanos, isto é, cidades ou sedes municipais, dentre as quais, 

155 possuem menos de 20.000 habitantes, o equivalente a 92,6% dos centros urbanos do 

Estado”. De acordo com essa afirmativa, compreendemos quão expressiva é a pequena cidade 

para a consolidação da malha urbana estadual, tendo em vista que, também, nesses centros 

menores ocorre a oferta de serviços e, é possível encontrarmos alguns bens indispensáveis à 

manutenção e a qualidade de vida da população local contribuindo, desse modo, para o 

crescimento social e econômico do estado.  

Os municípios de Boa Saúde, Lagoa Salgada e Serra Caiada localizam-se na 

Microrregião do Agreste Potiguar. Suas sedes urbanas fazem parte do grupo das pequenas 

cidades potiguares, pois, a área física compreendida como cidade é uma área com dimensões 

pequenas, baixo adensamento de prédios, infraestrutura bastante peculiar à sua condição, 

apresentam poucos bairros e população inferior a 20.000 habitantes. Com oferta de serviços à 

população bastante incipiente, tendo em vista que predominam os serviços básicos, voltados 

às primeiras necessidades. Os estabelecimentos comerciais de pequeno porte são maioria 

absoluta, mas capaz de abastecer a área urbana e o seu entorno.  

As três cidades localizam-se próximas à capital do estado, distando entre 52 e 75 

quilômetros e sofrem forte influência da Região Metropolitana de Natal (RMN), o que vem 

contribuindo para que aquelas pessoas que não dispõem de condições para comprarem um 

lote de terras em um grande empreendimento na RMN, busquem essas cidades para fazerem 

investimentos e até mesmo construírem em uma segunda residência para passar feriados, 

finais de semanas e férias durante o ano, pois o valor a ser pago pela aquisição de um terreno 

em uma dessas cidades é menor que o valor a ser investido para adquirir um lote na Região 

Metropolitana de Natal.  

Buscando entender como estas cidades se inserem na hierarquia urbana do Rio 

Grande do Norte e qual sua importância para a rede urbana, procuramos conhecer as 

características que as fazem pequenas. Para tal, são imprescindíveis a demonstração de alguns 

dados em relação ao município correspondente a cada cidade. Neste sentido, seguiu-se o 
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critério de ordem alfabética para diferenciar a sequência lógica em que aparecem as 

informações acerca de Boa Saúde, Lagoa Salgada e Serra Caiada. 

Boa Saúde tem como fronteira: ao Norte os municípios de Bom Jesus, Macaíba e 

Senador Elói de Souza; ao Sul os municípios de Serrinha e São José do Campestre; a Leste 

Lagoa Salgada e Vera Cruz e ao Oeste limita-se com Serra Caiada.  Seu principal acesso se dá 

pela RN 120 que se conecta com a BR 226 (próximo a Serra caiada), segue para a BR 304 e, 

em seguida, até a BR 101, que ainda é a principal porta de entrada para a capital potiguar. 

Com uma população de 9.011 habitantes, sendo 4.637 do sexo masculino e os outros 4.374 do 

sexo feminino. Desse total, 3.209 habitantes residem na zona urbana, dentre os quais, 2.077 

residem na sede municipal e os outros 1.132 são moradores do Distrito de Córrego de São 

Mateus; os outros 5.802 habitantes estão distribuídos na zona rural. O município apresenta 

uma densidade demográfica considerada baixa, com um índice de 48,13 hab/km² (IBGE 

2010). Contrariando as tendências urbanas vivenciadas nos últimos anos, Boa Saúde ainda 

apresenta população vivendo em áreas rurais superior aos que habitam em sua área urbana, 

conforme os dados elencados acima.  

Se compararmos os dados da população que reside na área urbana de Boa Saúde, 

vemos que os índices são muito baixos, tendo em vista que em nível de estado a porcentagem 

de pessoas vivendo em áreas urbanas chegam a 78%; na Região Nordeste esse índice 

ultrapassa os 73% e, se compararmos com o índice nacional, o Brasil já conta com mais de 

84% de sua população total vivendo em áreas urbanas, enquanto que o referido município 

conta com apenas 36% de sua população vivendo em áreas urbanas (IBGE 2010). Sabemos 

que viver o modo de vida urbano é muito mais que habitar a cidade, é principalmente estar 

inserido nos processos que caracterizam o urbano, como vimos anteriormente. 

A produção agrícola do município é comercializada, principalmente, na feira livre 

que acontece sempre aos domingos e nas feiras circunvizinhas. Vale salientar que o município 

de Boa Saúde figura entre os produtores de mandioca do estado, tendo forte vocação para a 

produção de goma e da farinha de mandioca. Possui várias casas de farinha, com destaque 

para o Distrito de Córrego de São Mateus, que conta com 7 casas de farinha, que funcionam 

durante todo o ano, produzindo centenas de toneladas desse produto. De acordo com Souza e 

Araújo (2000, p. 55). 

 
Desde o passado, a casa de farinha tem sido uma presença marcante em Boa 
Saúde. Contam os moradores mais antigos que no povoado existiram três 
casas de farinha e que o funcionamento das mesmas durava até seis meses 



39 
 

 
 

sem parar. Atualmente existem várias casas de farinha no município, mas a 
produção de farinha diminuiu. 

 
 

 A produção de goma e da farinha realizada no Distrito de Córrego de São Mateus 

é destinada, principalmente, para abastecer o mercado local, mercado de cidades vizinhas, da 

capital e de regiões mais próximas, sendo o Distrito de Córrego de São Mateus referência na 

Microrregião do Agreste Potiguar, nesse tipo de produção. No entanto, essa diminuição na 

produção da farinha é observada localmente, tendo em vista que, a mandioca é um produto de 

cultura longa, sendo necessário no mínimo 1 ano, ou mais para poder ser feito o seu 

beneficiamento. No ano de 2015, considerando o baixo preço do produto, onde 1 quilo de 

mandioca custava em média R$ 0,30 (trinta centavos de real) e, os altos custos para realizar o 

beneficiamento, grande parte da mandioca produzida no município era vendida in-natura 

pelos produtores, indo abastecer o mercado de outras cidades e estados vizinhos, como 

Paraíba e Pernambuco, uma vez que vender o produto antes de beneficiá-lo tornava-se mais 

rentável para o produtor.  

A produção de farinha e de goma também abastece o comércio local. A venda 

desses produtos ocorre, sobretudo, na feira livre. A feira também é o espaço onde corre as 

trocas não apenas comerciais, mas, como ocorre na rua, é também o lugar de relações entre os 

moradores, tendo em vista que aos domingos os moradores da zona rural se deslocam até o 

centro da cidade para fazerem suas compras e negociarem diferentes produtos. Neste aspecto, 

a feira aproxima os moradores do campo e da cidade, ao mesmo tempo em que fortalece as 

relações econômicas e entre classes. 

Uma vez por ano, a cidade de Boa Saúde vivencia uma das maiores festas 

religiosa existente no interior do Rio Grande do Norte, é a festa de Nossa Senhora da Saúde, 

que acontece no dia 02 de fevereiro, a qual já conta com mais de um século de tradição. Neste 

momento, a cidade ver sua população aumentar expressivamente, pois a quantidade de 

romeiros que participam dos festejos da padroeira, tanto do momento religioso, quanto do 

profano, enche as principais ruas da cidade durante todo o período festivo. É comum nesse 

período encontrarmos pessoas vindas de todas as regiões do estado, como também, de estados 

vizinhos, principalmente, da Paraíba, como nos apontam Souza e Araújo 

 
A festa de 02 de Fevereiro, como é conhecida, é um dos maiores 
acontecimentos sócio-religiosos da Região do Trairi. Dela participa gente da 
capital, dos municípios mais próximos e de lugares distantes, inclusive de 
outros Estados do Nordeste, principalmente filhos da terra ou pessoas que já 
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residiram em Boa Saúde. É uma ocasião de reencontro de parentes e amigos 
(SOUZA; ARAUJO, 2000, p.95).  

 
Portanto, são esses elementos que compõem o cenário socioeconômico da 

atualidade em Boa Saúde e, possibilita a existência de relações sociais entre os indivíduos, a 

partir do momento em que se tem na feira o local de encontros, de trocas comerciais, 

econômicas e pessoais e, as festas como meio de diversão e lazer para os munícipes. Como 

ocorre em Boa Saúde, compreendemos que as características que fazem Lagoa Salgada ser 

cidade pouco difere dos apresentados até aqui. 

Segundo Morais, (2004, p. 123), Lagoa Salgada “Por se tratar de uma área boa 

para o cultivo agrícola já era procurada, nos fins do século XVII, por roceiros interessados em 

melhores campos para estabelecerem moradia. Nessa época teve início seu povoamento”. 

Neste sentido, o cultivo agrícola continua sendo de grande importância para Lagoa Salgada e, 

provavelmente, foi uma das condições para que pudesse tornar-se cidade, sendo desmembrada 

do município de Boa Saúde.  

Localizado a 52 quilômetros da cidade do Natal, o município de Lagoa Salgada 

faz fronteira com os seguintes municípios, ao Norte: Boa Saúde, Monte Alegre, Vera Cruz; ao 

Sul com Lagoa de Pedras; a Leste com Lagoa de Pedras e Monte Alegre e ao Oeste com Boa 

Saúde.  Seu principal acesso se dá pela rodovia RN 002 que se conecta com a BR 101. Com 

uma área de 79,330 km² e uma população de 7.564 habitantes, estando assim dividida: 3.800 

habitantes do sexo masculino e 3.764 habitantes do sexo feminino (IBGE,2010); densidade 

demográfica de 95,35 habitantes por quilômetros quadrados, dos quais, 5.005 habitantes 

residem na zona urbana e os outros 2.559,na zona rural.  

Os principais produtos da economia agrícola do município são a mandioca e a 

castanha de caju que também estão presentes em Boa Saúde e Serra Caiada. Outro setor da 

economia que apresenta bastante expressividade é a produção de farinha e fécula de 

mandioca. O destaque maior ocorre para a Fábrica Prata Fina existente na comunidade do 

Exú, figurando entre as mais modernas do estado, pelo elevado nível de tecnologia 

empregada. Na referida fábrica é realizado o beneficiamento da fécula de mandioca e todo o 

processo de sua produção se dá de maneira industrializada. A fábrica Prata Fina vem 

empregando um pequeno contingente de moradores do próprio município, famílias que se 

beneficiam e ganham uma renda fixa a partir do trabalho desenvolvido ao venderem a sua 

força de trabalho para a produção (MOURA, 2014).  
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No mesmo segmento, há outra indústria de beneficiamento de mandioca na 

comunidade do Paturis, onde seu beneficiamento ocorre de maneira industrial, entretanto, a 

retirada da casca da mandioca ainda ocorre de forma artesanal, sendo um trabalho manual 

realizado por mulheres. Nessa indústria é produzida a Farinha São José. Tanto produz a 

farinha branca, ou farinha tradicional, como a farinha amarela com o acréscimo de corantes, 

sendo esta destinada principalmente para as cidades do Agreste e da Região do Potengi. Além 

disso, ainda há a presença de outras fábricas onde sua produção é praticamente artesanal, com 

produção destinada ao consumo local e familiar.  Corresponde a uma produção em menor 

escala e só ocorre em períodos sazonais. 

Outro segmento no processo de transformação de matéria prima fica por conta do 

grande número de cerâmicas e olarias de tijolos existentes em várias comunidades rurais de 

Lagoa Salgada. Essa produção de tijolos ocorre durante todo o ano e abastece as cidades 

circunvizinhas e o comércio local. Uma grande quantidade desse tijolo produzido em Lagoa 

Salgada é destinada para a construção civil da Região Metropolitana de Natal. Ressaltamos 

que essa atividade é responsável pelo sustento de uma parcela significativa de famílias 

salgadenses, uma vez que, sua produção ocorre o ano inteiro e também é de base familiar. 

Com relação à castanha do caju, esta apresenta uma significativa contribuição 

para a economia de Lagoa Salgada. Sua produção e comercialização ocorrem em grande 

escala e, particularmente, por quase todos os moradores, o que de fato gera uma receita 

considerável e aquece a economia local, principalmente, entre os meses de novembro a 

fevereiro. Não diferente do que acontece em outros municípios, essa produção, juntamente 

com a renda por ela gerada, vem contribuindo para que as pessoas melhorem o seu poder 

aquisitivo. Reflexo desse processo pode ser observado na dinamicidade que o setor comercial 

da cidade vem ganhando, onde a principal avenida da cidade está ocupada, quase que 

exclusivamente por estabelecimentos comerciais. 

Diferentemente da grande maioria das cidades da Microrregião do Agreste 

Potiguar, em Lagoa Salgada observamos que o setor do comércio vem aumentando 

consideravelmente, pois, a cidade já concentra em seu principal eixo de circulação uma 

quantidade razoável de estabelecimentos comerciais que são movimentados pelos citadinos e 

de cidades vizinhas. Nesse comércio, vão desde serviços de oficinas e restaurantes, até 

vestuário, importados, farmácias e supermercados que vem empregando uma parcela 

considerável da população. As características das pequenas cidades da Microrregião do 

Agreste Potiguar são bastante semelhantes, as peculiaridades são poucas, mas, existem. Nesse 
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contexto, a cidade Serra Caiada apresenta suas singularidades e mantém importância para a 

rede urbana do estado. 

O território de Serra Caiada fora desmembrado dos municípios de São José de 

Mipibu, Macaíba e São José do Campestre, no dia 24 de novembro de 1953, por meio da Lei 

Estadual de Número 908, a qual criou, de fato, o município, sendo que, sua implantação 

ocorre no dia primeiro de janeiro do ano seguinte. O município permanece com o nome de 

Serra Caiada até o ano de 1963, quando sua toponímia é alterada, passando a se chamar 

Presidente Juscelino ou Presidente Kubistchek, por força da Lei de Número 3.021 de 23 de 

dezembro de 1963, sancionada pelo então governador do estado, denomina de Presidente 

Juscelino, já no diário do Poder Legislativo datado de 23 de janeiro de 1964 a redação dada 

foi a de Presidente Kubistchek, homenagem ao Ex-Presidente da República Juscelino 

Kubistchek (COSTA, COSTA, s.d).  

O município permaneceu com o nome do Ex-Presidente durante décadas e a 

insatisfação de seus moradores também, pois para eles a mudança de nome já mais deveria ter 

ocorrido. A inconformidade da população com relação à mudança do nome do município se 

estende até 1991, quando a Câmara Municipal por unanimidade aprova a Lei de Número 87 

no dia 20 de novembro, por meio da qual o município voltaria a fazer uso do nome de origem. 

No entanto, legalmente, só o poder executivo estadual é quem pode fazer tal alteração depois 

de lei votada na Assembléia Legislativa, fato que só vai ocorrer no dia 14 de janeiro de 2013, 

através da Lei de Número 9.691 “Art. 1º. Fica alterado o nome do município de Presidente 

Juscelino que passa a se chamar Serra Caiada”, Essa oficialização só ocorreu graças ao 

plebiscito realizado junto aos eleitores do município em 7 de outubro de 2012 no primeiro 

turno das eleições municipais para decidir se a população era a favor da mudança do nome da 

cidade de Presidente Juscelino para Serra Caiada. Com 98,53% dos votos válidos os eleitores 

escolheram pela mudança. Assim, meio século depois a população de Serra Caiada pode fazer 

uso, de fato e de direito, do nome que eles tanto se orgulham.  

Localizado a 66 quilômetros da cidade do Natal o município de Serra Caiada faz 

fronteira ao Norte com o município de Senador Elói de Souza; ao Sul com Boa Saúde e 

Tangará; ao Leste com Boa Saúde e ao Oeste com os municípios de Tangará e Lagoa de 

Velhos. Sua principal porta de entrada é a BR 226 que passa no perímetro urbano, segue até a 

BR 306 e, em seguida, até a BR 101, a qual faz a conexão com a capital do estado. 

Serra Caiada compreende uma área de 167,348 km² e conta com uma população 

de 8.768 habitantes, conforme o IBGE (2010). Densidade demográfica de 52,39 habitantes 

https://pt.wikipedia.org/wiki/7_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/2012
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eleições_municipais_no_Brasil_em_2012
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por quilômetros quadrados, sendo que, 5.313 habitantes residem na zona urbana e os outros 

3.455 moram na zona rural. A população do município de Serra Caiada está assim dividida: 

4.471 habitantes do sexo masculino e 4.297 habitantes do sexo feminino (IBGE, 2010). 

A economia do lugar é predominantemente agrícola, subdividida entre a 

agricultura e a pecuária, apesar de apresentar um crescimento considerável do seu comércio, 

respaldado por uma concorrida feira que ocorre aos domingos. Com relação ao comércio de 

Serra Caiada, este vem apresentando grande dinamismo local com a chegada de rede de lojas 

e supermercados regionais, que já extrapolam suas ações para as cidades vizinhas, como é o 

caso da rede de lojas Maré Mansa e o Mercadinho Padre Cícero, dentre outros que também 

atuam na cidade vizinha de Boa Saúde. Assim, com esse dinamismo comercial pelo qual a 

cidade vem passando e atraindo novos empreendimentos, certamente tem contribuído para 

que o processo de parcelamento do solo em suas áreas urbanas seja intensificado, pois, muitos 

dos que estão adquirindo uma parcela de terra, vêem uma oportunidade para poder se inserir 

no comércio local. 

Desde a sua origem, o município se firma como uma área de predominância da 

pecuária. As potencialidades do município para o setor agrícola como meio de produção 

refletem no abastecimento do mercado local, tendo em vista que boa quantidade de sua 

produção é voltada para o mercado interno. Somando-se a pecuária, um outro destaque fica 

por conta da produção agrícola, com destaque para a produção de mandioca, lavoura 

permanente que é responsável pelo sustento de muitas famílias, não só as que produzem, mas 

as que encontram na agricultura um meio de ocupação e aquisição de uma renda capaz de 

sustentar a família. Outras culturas como a castanha de caju, mamão e milho também 

reforçam o potencial do município para com a agricultura.  

Diante do quadro vivido nessas três cidades, não podemos negligenciar a 

importância que estas representam para seus citadinos, mas também como elas fortalecem a 

economia na Microrregião do Agreste Potiguar. A afirmação destas cidades na rede urbana do 

estado é sentida com uma economia fortalecida e o surgimento de áreas com vocação até 

pouco tempo desconhecida, como é o caso de Lagoa Salgada para a atividade comercial, com 

farmácias, supermercados e mercadinhos, matérias de construção, dentre outros. Por outro 

lado, mesmo tendo um percentual tão elevado de cidades consideradas pequenas, estamos 

assistindo no Rio Grande do Norte, o crescimento do mercado de terras nestas cidades, tendo 

como fator principal o parcelamento do solo a partir de loteamentos que vem sendo postos à 

venda, como analisaremos a seguir.  
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2.4 LOTEAMENTOS EM PEQUENAS CIDADES: UMA ANÁLISE A PARTIR 

DA LEGISLAÇÃO 

 

A cidade é o local onde as relações sociais se evidenciam de maneira mais intensa, 

não importa se esta é um grande ou pequeno centro. Essas relações extrapolam o espaço 

urbano, o que lhes possibilita existência diante e para a sociedade, permitem a apropriação 

deste espaço e contribuem para que haja o interesse por habitar a cidade, desde que se 

estabeleçam melhores condições de sobrevivência e permanência.  

Neste sentido, os loteamentos das cidades em estudo vêm provocando a expansão 

das áreas urbanas ou urbanizáveis, sendo visto por um lado como uma alternativa para os que 

buscam residirem na cidade e que ainda não detém sua parcela de terra para construir e, por 

outro, para os donos de terras, uma maneira encontrada para realizarem a renda da terra 

obtendo sobrelucros com a sua venda.   

Para entendermos como se planeja um loteamento e como este se concretiza, 

tomamos como parâmetro o que contém na Lei de nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que 

rege o parcelamento do solo urbano no Brasil. Em seu Artigo 2º, §1º “Considera-se 

loteamentocomo a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com abertura de 

novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou 

ampliação das vias existentes”. Neste sentido, o loteamento se dá a partir da divisão de uma 

faixa de terras de uma determinada área que ao ser repartida em diferentes porções 

padronizadas (lotes individuais), se transforma em um loteamento.  

Para que um loteamento se concretize dentro dos parâmetros legais, faz-se 

necessário a observação de critérios considerados indispensáveis à sua viabilização como 

empreendimento, tornando-o habitável e favorecendo a fixação de pessoas em seu interior. 

Entretanto, não se pode deixar de considerar que, dependendo da sua localização e tamanho, 

no futuro, este será transformado em um novo bairro. Assim, com o passar do tempo, a 

realização de investimentos como infraestrutura e melhorias na área onde o loteamento se 

localiza (tanto pelo poder público como por parte dos adquirentes dos lotes), faz com que este 

seja anexado à área urbana da cidade.  

Considerando o capítulo II da Lei, que rege o parcelamento do solo urbano, para 

que um loteamento possa ser efetivado, requisitos urbanísticos devem ser obedecidos 

 

I – as áreas destinadas a sistemas de circulação, a implantação de 
equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso 
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público, serão proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo plano 
diretor ou aprovada por lei municipal para a zona em que se situem”. (NR) 
II – os lotes terão área mínima de 125m² (cento e vinte e cinco metros 
quadrados) e frente mínima de 5 (cinco) metros, salvo quando a legislação 
estadual ou municipal determinar maiores exigências, ou quando o 
loteamento se destinar a urbanização específica ou edificação de conjuntos 
habitacionais de interesse social, previamente aprovados pelos órgãos 
públicos competentes; 
III – ao longo das águas correntes e dormentes e das faixas de domínio 
público das rodovias, ferrovias e dutos, será obrigatória uma reserva non 

aedificandidestinada a equipamentos urbanos; 
IV – as vias de loteamentos deverão articular-se com as vias adjacentes 
oficiais, existentes ou projetadas, e harmoniza-se com a topografia local. 
§ 1.º A legislação municipal definirá, para cada zona em que se divide o 

território do Município, os usos permitidos e os índices urbanísticos de 

parcelamento e ocupação do solo, que incluirão, obrigatoriamente, as áreas 

mínimas e máximas de lotes e os coeficientes máximos de aproveitamento”. 

(NR) 

§ 2.º Consideram-se comunitários os equipamentos públicos de educação, 

saúde, lazer e similares. 

Art. 5.º. O Poder Público competente poderá complementarmente exigir, em 

cada loteamento, a reserva de faixa non aedificandi destinada a 

equipamentos urbanos. 

Parágrafo único. Consideram-se urbanos os equipamentos públicos de 
abastecimento de água, serviços de esgotos, energia elétrica, coletas de águas 
pluviais, rede telefônica e gás canalizado (BRASIL, 1979, p.02; destaque na 
lei). 

 

De acordo com o exposto, as exigências elencadas devem ser atendidas para que a 

área seja caracterizada como um loteamento urbano, devendo-se respeitar os espaços 

destinados à construção, como também, respeitar as áreas onde não podem ser construídos; os 

espaços destinados a áreas de uso coletivo, as quais todos os adquirentes dos lotes podem 

fazer uso. Mesmo o loteamento pertencendo à iniciativa privada, esta deve destinar uma área 

interna e proporcional ao adensamento populacional para que o poder público possa fazer uso, 

conforme prescreve a lei, visando principalmente melhorias para todos os moradores.  

Ao analisarmos a referida lei, percebemos que nas áreas onde vêm ocorrendo os 

loteamentos, o poder público,muitas vezes, desconhece o próprio direito da parte que lhe é 

cabível dentro da área loteada, chegando a renunciar a área a ele reservada, como ocorreu em 

loteamentos de Boa Saúde e Lagoa Salgada. Como não há uma fiscalização a respeito de 

como vem ocorrendo o parcelamento do solo nessas cidades, muitos dos itens de 

infraestrutura como redes de abastecimento de água e energia elétrica, obrigatórios para que o 

loteamento seja legalizado e possa ser comercializado, inexistem em alguns 

empreendimentos.  
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Logo, os empreendedores colocam no mercado o loteamento da maneira que lhes 

possa ser mais rentável e com a menor oneração ao proprietário. Se não há fiscalização, não 

existem cobranças e quem sai prejudicado é o adquirente dos lotes, pois terá que arcar com a 

despesa necessária para ter o acesso a serviços que já deveriam constar no loteamento antes de 

ocorrer a venda dos lotes. Entretanto, os loteamentos não são uma peça considerada nova para 

a cidade. A exigência para que sua realização seja uma prática legal é que faz surgir à lei do 

parcelamento do solo, mas, no Brasil sua origem vem desde o Período Imperial, com a 

promulgação da Lei de Terras em 1850. A esse respeito Maia diz que 

 
A divisão das cidades em lotes foi na verdade algo que se deu a partir da Lei 
de Terras, e por tanto, foi a atitude necessária para transformar o solo urbano 
em “mercadoria”. Muito embora a Lei de Terras no Brasil tenha surgido 
voltada principalmente para a área rural, é ela que também irá regulamentar 
a propriedade privada urbana e que vai, portanto, consagrar a expansão das 
cidades a partir dos loteamentos (MAIA, 2006, p.157). 

 

Pelo exposto, a cidade é como uma grande faixa de terra, pertencente a uma área 

que fora loteada em diferentes loteamentos. No entanto, nem sempre as cidades brasileiras 

apresentaram essa característica de loteamentos, o que foi impulsionado a partir da Lei de 

Terras que provocou grandes transformações ao reproduzir o comércio da terra e, 

consequentemente, a abertura de novos loteamentos. Com a promulgação da referida lei, a 

terra recebe uma nova conotação, a de mercadoria, e a partir de então o seu acesso e direito de 

uso, só será possível mediante a compra e pagamento em dinheiro.  

A terra mercadoria possibilita o surgimento dos loteamentos em áreas próximas às 

cidades, o que acarreta na expansão urbana, visto que, facilita o acesso a um lote de terra, 

podendo assim construir uma residência na cidade. Salientamos que a terra enquanto produto 

só é escassa para aquelas pessoas que apresentam baixo poder aquisitivo, pois os que detém 

rendas maiores, ocupam a terra que desejam, independente de localização e valor a ser pago, 

desde que esteja disponível no mercado.  

Historicamente, os melhores espaços da cidade, áreas tidas como “nobres”, são 

habitados por pessoas com alto poder aquisitivo. Em contrapartida, as classes populares, em 

virtude de seu baixo poder aquisitivo, buscam áreas menos valorizadas, aquelas mais baratas 

e, geralmente, localizadas no entorno da cidade (com relação a procura pelo entorno da 

cidade, esse movimento também ocorre com as classes mais abastardas), e mais distante do 

centro. Neste sentido, a terra se configura como uma mercadoria que seleciona e gera divisões 

entre quem pode ou não ocupar determinados espaços.  
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A ocupação de determinadas áreas a partir dos loteamentos, tende a obedecer um 

certo padrão de ordem urbanística, tais como: ruas calçadas, tamanho dos lotes, divisão em 

quadras, o que leva a uma certa padronização daquele espaço. Por este viés, a cidade passa a 

ser consumida de acordo com as demandas e interesses de quem a procura para ali realizar 

suas necessidades: habitação, comércio, lazer entre outros.  Nesse sentido, Carlos (1994a, p. 

46) ressalta que 

 
Do ponto de vista do morador, enquanto consumidor, a cidade é meio de 
consumo coletivo (bens e serviços) para a reprodução da vida dos homens. É 
o lócus da habitação e tudo que o habitar implica na sociedade atual: escolas, 
assistência médica, transporte, água, luz, esgoto, telefone, atividades 
culturais e lazer, ócio, compras etc. 
 

Os serviços encontrados na cidade e a sua facilidade de acesso também 

contribuem para que haja a diversificação de fenômenos de natureza social, econômica, 

política e afins. O acesso a esses serviços encontrados na cidade, também gera a divisão de 

classes, manifesta as desigualdades apresentando-as com mais evidência. O uso e a ocupação 

do solo urbano somado ao fator da especulação imobiliária refletem como resultado da 

divisão de classes, pois, tendenciosamente, a sociedade se organiza de acordo com o poder 

aquisitivo, ou seja, aqueles que apresentam melhores condições financeiras ocupam os 

melhores lugares da cidade. Em contrapartida, os que não apresentam tais condições, ocupam 

os espaços com valores inferiores, mas condizentes com a sua realidade econômica e 

possibilidade de vida. Para Carlos  

 
O uso do solo urbano será disputado pelos vários segmentos da sociedade de 
forma diferenciada, gerando conflitos entre indivíduos e usos. Esses 
conflitos serão orientados pelo mercado, mediador fundamental das relações 
que se estabelecem na sociedade capitalista, produzindo um conjunto 
limitado de escolhas e condições de vida (CARLOS, 1994a, p. 46-47). 

 

O mercado de terras urbana é bastante seletivo. Só adquire a posse de um ou mais 

lotes, aquelas pessoas que apresentam condições financeiras para poder realizar o pagamento. 

Portanto, a cidade é por si só, contraditória. Apresenta todos os espaços necessários à 

manutenção e permanência de seus moradores (mesmo que seja o mínimo). Por outro lado, 

nem todos os moradores terão condições reais de desfrutar do que ela os oferece, seja pela 

falta de conhecimento ou pela condição social. Nesse contexto, a condição social do indivíduo 

é determinante para que este possa ocupar ou não os melhores lugares e mais bem localizados 

na cidade.  
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Por conseguinte, aquelas pessoas que não dispõem de renda suficiente para 

adquirir um lote nesses espaços seletos, ocupam áreas destinadas a moradias de baixa renda, 

onde seus habitantes fazem parte do mesmo estrato social, pertence à mesma camada, algo 

que é comum de ser percebido nas pequenas cidades. A local em que o citadino se encontra, 

pode ser decisivo para que ele possa fazer uso dos bens, serviços e oportunidades oferecidos 

na cidade, tais como itens de lazer, saúde, educação.  

Os loteamentos existentes nessas pequenas cidades, quase sempre se localizam na 

franja do tecido urbano. Quando não, ficam em áreas bem próximas, consideradas urbanizável 

ou de expansão urbana. Nesse caso, a proximidade entre loteamento e cidade, pode vir a ser 

fator determinante no que concerne ao preço do solo, pois, quanto mais próximo do perímetro 

urbano, maior será o valor a ser pago por um lote. No entanto, há aquelas áreas que 

apresentam algum diferencial e faz com que o seu preço também seja elevado, e o fator 

distância deixa de ser considerado. Para Ferraz (1991, p. 226), 

 
[...] sobre cada área loteada repousa toda a racionalidade da vida social. 
Quem traça as linhas das ruas de uma cidade e determina as dimensões dos 
lotes traça, consequentemente, muitas das normas importantes da conduta do 
cidadão; por conseguinte, determina as condições de integração do homem 
na cidade. 

 

A terra adquirida em um loteamento muitas vezes é a aquisição de um espaço para 

realização da casa própria, um local para fixação da família na cidade. Quanto menor for a 

localização do lote junto a determinados equipamentos, tais como: saúde, segurança, 

educação, ou grandes empreendimentos como shopping centers, universidades, áreas de lazer, 

condomínios, clubes recreativos, maior será o valor do lote, visto ser uma área diferenciada na 

escala espacial da cidade. O loteamento promove a integração do homem com a cidade, ao 

mesmo tempo em que provoca a expansão do tecido urbano, principalmente se este tiver um 

preço acessível a um maior número de pessoas. 

De acordo com Carlos (1994b, p. 153) “Os loteamentos populares são vendidos, 

quase sempre, sem quaisquer dos itens de infraestrutura, como por exemplo, água, luz, esgoto, 

arruamento, guia ou sarjeta; às vezes só com a marcação dos lotes [...]”.  Ainda para a mesma 

autora “[...] todo pedaço de terra para a reprodução da vida deve ser comprado ou alugado, 

com a finalidade de construção de moradia” (CARLOS, 1994b, p. 22). Esses atores sociais, 

tanto o cidadão comum, a iniciativa privada quanto o poder público, fazem e refazem a 

produção do espaço, principalmente pela capacidade de reprodução presente no capital, que 

encontra no espaço urbano o local apropriado para obter um sobrelucro. 
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Os loteamentos populares como denomina a autora, tem se proliferado bastante, 

principalmente na cidade de Lagoa Salgada, onde os detentores de pequenas faixas de terras 

que em alguns casos fazem parte da extensão do próprio quintal, estão enxergando no 

parcelamento do solo uma maneira de extração da renda fundiária urbana com a venda dessa 

terra sob a forma de loteamentos. Assim, sem deter os mínimos conhecimentos de como deve 

ocorrer o parcelamento do solo, estes donos de terras fazem a abertura de uma via para ligar 

os lotes com a rua mais próxima, demarcam o tamanho que consideram mais convenientes, 

empregam um valor para cada lote, coloca uma placa de venda e concretiza o loteamento sem 

sequer nenhum tipo de fiscalização ou vistoria que observem se aquela terra está ou não sendo 

vendida de maneira regular. Ressaltamos que, em Lagoa Salgada entre os dez 

empreendimentos contabilizados, apenas dois são considerados legalizados, os demais, 

quando muito, se aproxima do que seria regular para vender a terra em lotes, ou seja, existem 

apenas a rede de abastecimento de energia e ruas de acesso às vias principais da cidade. 

Entre os loteamentos analisados, constatamos que existem aqueles com a 

infraestrutura necessária, para que tenha o seu projeto aprovado junto à prefeitura, e o registro 

do loteamento no cartório de imóveis, com seus devidos lotes desmembrados do lote maior, o 

que o torna legalizado. Também, existem pequenos loteamentos que não apresentam nenhuma 

infraestrutura, existindo apenas a divisão da gleba em lotes, não sendo estes legalizados. As 

diferenças entre os tipos de loteamentos vão desde o modo como ocorre a negociação entre 

comprador e proprietário dos lotes, até o valor a ser pago, tendo em vista que os loteamentos 

dotados de infraestrutura apresentam preços mais elevados, em detrimento daqueles que a 

única vantagem para o comprador, muitas vezes, fica por conta da localização ou pelo preço. 

Vale salientar que dependendo da localização do empreendimento a sua procura pode ser 

maior ou menor e, os compradores, nesse caso, não enxergam a ausência de infraestrutura 

como desvantagem, pois a localização do terreno pode agregar um valor a mais para o lote 

desejado.  

 Neste sentido, a cidade vai ganhando forma e funções de acordo com a 

necessidade imposta ou criada pelo homem e seus interesses. Essa ocupação dinamiza a 

cidade e dá forma a áreas até então, se constituíam como reserva de valor, tendo em vista que 

o urbano é o resultado de uma ação, é uma construção social que se dá a partir da junção entre 

homem/capital/interesses/espaço. Esses elementos reproduzem os espaços urbanos, molda-os 

de acordo com as oportunidades e interesses de uma parte dos que ali habitam. O 
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parcelamento do solo urbano sob a forma de loteamento é uma maneira encontrada para 

realizar a renda da terra de modo adequado por seus proprietários.  

É preciso considerar que, ao surgir um loteamento em uma dada cidade, 

consequentemente, essa área será edificada, ocasionando o acréscimo de pessoas fazendo uso 

da cidade. Entretanto, cada cidade apresenta suas particularidades, com dinâmica que as 

modelam de acordo com os interesses dos promotores do espaço urbano. Para Corrêa 

 
[...] a ação desses agentes se faz dentro de um marco jurídico que regula 
atuação deles. Este marco não é neutro, refletindo o interesse dominante de 
um dos agentes [...] ainda que possa haver diferenciações nas estratégias dos 
três primeiros agentes, bem como conflitos entre eles, há entretanto 
denominadores comuns que os unem: um deles é a apropriação de uma renda 
da terra (CORRÊA, 2003, p. 12). 

 

Analisando a ação dos referidos agentes e, ainda considerando o pensamento de 

Corrêa (2003, p. 12) os agentes, promotores e modeladores do espaço urbano “[…] são os 

seguintes: os proprietários dos meios de produção, sobretudo os grandes industriais; os 

proprietários fundiários; os promotores imobiliários; o Estado e os grupos excluídos”. Esses 

agentes se apropriam da terra para dela fazerem uso da maneira que a consideram rentável. Os 

agentes detentores de condições financeiras, muitas vezes acabam dotando determinadas 

áreas, ou esperam que o poder público faça, para que ocorra uma valorização em seu entorno 

(CORRÊA, 2003).  

Os agentes promotores do espaço urbano estão diretamente conectados com o 

mercado imobiliário. Sua preocupação maior se dá pelos anseios em obterem maior 

sobrelucro com a terra. Seu arrendamento em troca de dinheiro se dá pelo modo de produção 

onde, dinheiro compra a terra mercadoria que, gerará mais dinheiro, ou seja, realizando-se a 

renda fundiária urbana. Para o capital, dependendo do seu objetivo, a localização da terra não 

tem tanta relevância. Suas ações ultrapassam fronteiras. Chegam a diferentes lugares e é 

possível dar projeção e valorização em uma determinada área a partir da realização de 

investimentos em infraestrutura para aquele local.  

Para haver o parcelamento do solo urbano faz-se necessário obedecer à legislação 

que regula tal medida, observando os pré-requisitos necessários a serem colocados em prática 

visando sua concretização enquanto loteamento urbano. Para Meirelles (1994, p. 129) 

 

Ocorre, porém, que as Municipalidades do interior, em sua quase totalidade, 
não dispõem de legislação urbanística, e, diante desta omissão, aprovam todo 
e qualquer loteamento sem os mínimos requisitos técnicos e estéticos 
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desejáveis, e sem a manifestação das autoridades sanitárias e militares na 
parte que lhes interessa. O resultado é essa verdadeira orgia de loteamentos 
que vem provocando uma fictícia valorização imobiliária e um desastroso 
desordenamento das cidades, tornando improdutivas imensas áreas rurais, 
convertidas da noite para o dia em terrenos loteados, desservidos de qualquer 
melhoramento público e sem qualquer condição de conforto urbano 
(BRASIL, 1980, p. 9). 

 

Considerando o enunciado e analisando a realidade local, percebemos que o 

parcelamento do solo urbano nas cidades da Microrregião do Agreste Potiguar vem ocorrendo 

quase sempre sem a observância dos pré-requisitos contidos na legislação para fins do 

loteamento. Nas cidades de Boa Saúde e Lagoa Salgada não há uma fiscalização propriamente 

dita partindo dos órgãos competentes. Os loteamentos são abertos e alguns não apresentam os 

requisitos mínimos, necessários à sua implantação. Entretanto, em Serra Caiada, já há maior 

rigidez nesse controle, pois conta com mecanismos próprios para realizarem tal fiscalização, 

por meio de legislações adequadas ao parcelamento do solo urbano.  

A falta de controle e até mesmo desconhecimento da legislação específica nas 

cidades estudadas, contribuem para que estejamos assistindo, nos últimos dez anos, a 

proliferação de loteamentos em diferentes áreas dessas cidades. Este não é um fenômeno 

local, de um determinado espaço da cidade ou de uma região específica do estado. Ao 

contrário, observamos que este fenômeno vem ganhando cada vez mais espaço. Praticamente 

todas as áreas onde há uma reserva de terra sem ser utilizada pela agricultura ou pecuária, 

estando estas localizadas em áreas urbanas ou de expansão urbana estão sendo transformadas 

em loteamentos, que acabam provocando a expansão da mancha urbana. É essa nova 

dinâmica gerada pela comercialização e transformação da terra em mercadoria, presente nos 

pequenos municípios potiguares que vem alterando a dinâmica urbana local, podendo ser 

observada em uma grande quantidade de cidades do Rio Grande do Norte.  
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3 TERRA: FUNÇÃO SOCIAL E EXTRAÇÃO DA RENDA FUNDIÁRIA URBANA 

 

 

A luta pelo direito de poder fazer uso ou ser detentor de uma parcela de terra é 

histórica, tem atravessado diferentes períodos vividos pela humanidade e chegou aos dias 

atuais como um problema que ainda requer solução e atenção por parte dos governantes. 

Hoje, uma das opções encontradas por quem busca adquirir uma parcela de terra, se configura 

na possibilidade de fazer a aquisição de um lote em alguma área onde esteja ocorrendo o 

parcelamento do solo. O fator posse da terra tem se tornado crucial para uma parcela 

significativa da população que ainda não detém sequer, o direito de fazer uso desta como 

meio para sobrevivência, mesmo sendo da terra onde se tira os meios para prover suas 

necessidades primeiras. Por sua vez, a terra fora transformada em mercadoria, onde sua posse 

dá o direito de uso e de realizar a renda por ela drenada.  

 

 

3.1 O PREÇO DA TERRA 

 

 

 No Brasil, a luta pela terra remonta o período da “descoberta” do país pelos 

portugueses e se deu entre a população nativa, originárias das terras descobertas e europeus 

que tentam colonizar a nova terra a quaisquer custos. Muitas lutas foram travadas pelo direito 

de fazer uso da terra, onde os portugueses se apossam destas e destituem seus verdadeiros 

donos, os indígenas. No entanto, no Período do Brasil Imperial essa luta vai ser reforçada, a 

partir com a aprovação da Lei de Terras no ano de 1850. Neste sentido, o Governo brasileiro 

passa a imprimir um valor monetário como pré-requisito a ser cobrado àqueles que 

desejassem fazer o uso e explorar as terras existentes no país. Até então, as terras do Império 

não eram comercializadas e o direito de uso dava-se através da doação de sesmarias que, 

quase sempre, eram repassadas a pessoas que exerciam cargos ou dispunha de algum prestigio 

e/ou influência junto à administração imperial. 

Com a referida lei, as terras pertencentes a particulares passaram a ser de 

propriedade exclusiva daqueles que já detinham sua concessão de uso, como também, as que 

se encontravam no domínio entre as esferas de Governo. Com tal medida, o Governo dificulta 

o acesso à terra por parte daquelas pessoas que não dispunham de poder aquisitivo para fazer 
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a compra dessa mercadoria. Tal medida fez com que as desigualdades sociais e econômicas 

existentes entre o povo brasileiro aumentassem em larga escala e se perpetuassem até o 

presente momento.  

A terra que antes era de livre acesso (antes de sua colonização por Portugal), por 

todos, passa a se configurar como propriedade privada pertencente ao Estado, com comércio 

legalizado em todo território. Entretanto, Martins (1979, p. 20), lembra que “[...]. Sendo a 

terra um fator natural, sem valor porque não é o resultado do trabalho humano, teoricamente 

não deveria ter preço”. Neste sentido, o valor da terra perpassa pelo valor de uso, tendo em 

vista que a terra é um bem natural, acabado e não reproduzível a partir do trabalho humano.  

Logo, as desigualdades entre proprietários e não proprietário de terras se estendem 

até o período atual. No passado, aqueles que desfrutavam “junto” à administração ou aos 

quadros políticos do Brasil, se beneficiavam com doações de grandes faixas de terras. O 

oposto também se consolida, onde o pequeno lavrador tem apenas um pequeno pedaço de 

terra que se destina à sobrevivência plena, satisfazendo apenas as necessidades básicas, 

refletindo ainda mais as disparidades entre classes. Em situação ainda mais grave, ficou a 

população negra que até então era cativa e escravizada pelos brancos (maior barbárie que 

pode existir entre os seres humanos, pois um homem não pode ser cativo de outro), pois, ao 

ganhar a tão esperada liberdade por meio da alforria, os até então escravos ao tornarem-se 

forros não tinham para onde ir, nem tampouco um pedaço de terra para fixar moradia. Surge, 

assim, em terras brasileiras, uma classe de pessoas ainda mais pobre, os ex-escravos 

(MARTINS, 1979). Não devemos esquecer que a terra, antes de tudo, para quem detém a sua 

posse, representa poder.  Para Martins (1979, p. 24-25), 

 

[...] a ocupação da terra obedecia a dois caminhos distintos: de um lado o 
pequeno lavrador que ocupava terras presumivelmente devolutas; de outro, o 
grande fazendeiro que, por via legal, obtinha cartas de sesmarias, mesmo em 
áreas onde já existiam posseiros. A carta de sesmaria tinha precedência sobre 
a mera posse, razão por que em geral o sesmeiro ou comprava a roça do 
ocupante, ou o expulsava ou o incorporava como agregado de sua 
propriedade. Quando a presença de posseiros era muito grande, a 
desocupação da terra podia ser onerosa, não compensando a confirmação da 
sesmaria já obtida. A aplicação de dinheiro na terra envolvia um grande risco 
por falta de mercado imobiliário (MARTINS, 1979, p.24-24). 

 

As contradições se firmam ainda mais quando a terra passa a ter valor de mercado, 

sendo transformada em produto comercializável. Até a promulgação da Lei de Terras, o 

pequeno lavrador e o grande fazendeiro conviviam, em alguns caos, no mesmo espaço. O 
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primeiro usava a terra, mas não tinha sua posse, a terra era um meio encontrado para retirar o 

sustento da família. Já para o segundo, o fazendeiro, detinha a posse através da concessão de 

sesmaria e mesmo sem valor comercial a terra representava status, poder, um meio para se 

sobressair e mostrar sua influência perante aos demais. São os grandes fazendeiros que 

figuram no cenário político dos povoados existentes, tendo em vista que sobre seu “domínio” 

represavam inúmeras famílias, que por algum trabalho, dívida ou favor prestado a eles, eram 

obedientes e submissos. Estes fatos corroboravam para aumentar ainda mais o prestígio do 

fazendeiro de uma dada região como consequência do número de pessoas que sobre elas, 

exerciam o seu poder.  

Diante disso, a terra recebe nova condição e sua função ao ser modificada já não 

reflete mais o social, da moradia, de subsistência, quando se tinha como condição primeira a 

de fixar o homem num dado lugar e, para que daquela terra ele pudesse extrair o sustento e 

manutenção a sua sobrevivência. Surgem novas conotações. Ao figurar no mercado de terras, 

prevalece para sua aquisição o valor de troca pelo dinheiro. Assim, se disponho de uma renda 

monetária, esta pode ser revertida em terra. Se dispuser de uma terra posso transformá-la em 

renda capitalizada.  Neste sentido, compreende-se que a realização da renda da terra para o 

mercado, nesse contexto, dar-se-á a partir do momento em que o acesso à terra só será 

possível se o indivíduo dispuser de dinheiro dando-lhe o direito de fazer uso e destinar a terra 

ao que melhor se adeque à sua necessidade.  

 

 

3.2 TERRA NO MERCADO: A EXTRAÇÃO DA RENDA FUNDIÁRIA URBANA 

 

  

 Como anteriormente citado, no Brasil, em meados do Século XIX, com a 

promulgação da Lei de Terras, esta terra, assume a condição mercadoria. Durante três séculos 

e meio, o acesso à terra brasileira fora realizado através de concessão e doações feitas pela 

coroa portuguesa e, consequentemente, pelo império brasileiro, que a partir da independência 

muda a legislação agrária e dá outras providências às questões referentes ao uso da terra. 

Entretanto, tais práticas de acesso à terra não se estenderam a todos aqueles que aqui já 

residiam. 

 A Lei de Terras traz em seu bojo algo inédito ao povo brasileiro. Após sua 

promulgação o acesso à terra só seria possível mediante o pagamento em dinheiro, ou seja, o 

valor de uso e valor de troca agora só seria possível se o indivíduo dispusesse de dinheiro para 
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fazer a compra de uma parcela. Caso contrário, o direito de fazer uso da terra seria negado. 

Mesmo a terra sendo utilizada por meio de concessões, financeiramente o seu valor até então 

era nulo ou quase insignificante no Período Colonial. Com a promulgação da Lei de Terras, o 

valor econômico que esta representava para seus “proprietários” ainda era muito baixo, tendo 

em vista que no país o comércio de terras era praticamente inexistente, pois, quem já tinha a 

concessão e tornou-a produtiva permaneceu com o direito de uso. A esse respeito, José de 

Souza Martins em sua obra O cativeiro da terra, informa que 

 
Em 1882, a Associação Comercial de Santos estimava que, do valor de uma 
fazenda de café, uns 20% poderiam corresponder à avaliação da terra. [...]. 
Quando muito, inferiores a essa estimativa. Mais valiosos que a terra eram 
os escravos. Isso porque antes do seu aparecimento ali o valor venal da terra 
era nulo. Assim, a fazenda nada mais representava senão o trabalho escravo 
acumulado (MARTINS, 1979, p. 25). 

 

Seguindo o raciocínio do autor, nos fica claro que, com a promulgação da referida 

lei, as terras brasileiras não ganham valor comercial expressivo logo de imediato tendo em 

vista que, passando-se quase três décadas após sua concretização, o valor que a terra 

empregava para a fazenda ainda era muito baixo se comparado a outros “bens” existentes na 

propriedade, como por exemplo, o escravo. A terra que representa o substrato e dá a condição 

real para que haja qualquer produção, fixação e formação de uma identidade com o lugar, 

parece não representar as necessidades primeiras de seus proprietários, uma vez que, 

independente de sua extensão, quase sempre seu valor era posto como inferior a um quarto do 

valor real representado pela fazenda, caso esta fosse negociada de porteira fechada2 

(MARTINS, 1979). Sobre o valor empregado em uma fazenda, Martins (1979, p. 26) informa 

que “De fato, a terra sem trabalhadores nada representava em termos econômicos; enquanto 

isso, independente da terra, o trabalhador era um bem precioso”.  

A força de trabalho realizada pelo escravo era de fato o bem mais precioso, pois 

era o trabalho realizado pelos cativos, a mola propulsora que impulsionava a geração de renda 

e, consequentemente, o acúmulo de capital para o proprietário, motivo pelo qual a terra não 

conseguiu ganhar tanta importância para o mercado, no Período Colonial. Como o trabalho 

era exclusivamente manual, o escravo representava o maior valor da propriedade, como 

também, sua posse era sinônimo de status para o fazendeiro que, quanto mais escravos tivesse 

                                                                 
2Termo empregado quando se pretende vender uma propriedade ou fazenda com todos os bens  existentes em seu 

interior. 
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sobre seu domínio, maior seria a quantidade de lavouras a serem colhidas, daí sua grande 

importância econômica. No mesmo período, de acordo com Martins 

 

A renda capitalizada no escravo transformava-se em renda territorial 
capitalizada: num regime de terras livres, o trabalho tinha que ser cativo; 
num regime de trabalho livre, a terra tinha que ser cativa. No Brasil, a renda 
territorial capitalizada não é essencialmente uma transfigurada herança 
feudal. Ela é engendrada no bojo da crise do trabalho escravo, como meio 
para garantir a sujeição do trabalho ao capital, como substituto de 
expropriação territorial do trabalhador e substituto da acumulação primitiva 
na produção da força de trabalho. A propriedade do escravo se transfigura 
em propriedade da terra como meio para extorquir trabalho e não para 
extorquir a renda (MARTINS, 1979, p. 32). 

 

Nesse contexto, entendemos que o comércio de terras no país passa a ser 

incorporado ao mercado financeiro, a partir de um processo decadente que perdurou durante 

séculos, a base e o sustentáculo da economia vigente, ou seja, o trabalho escravo. Enquanto o 

trabalho escravo sustentou a economia, a terra era livre, tendo em vista que o acesso ao 

escravo também era um privilégio para poucos, por ser uma mercadoria cara e hereditária. 

Necessitava de uma boa reserva de dinheiro para se fazer sua aquisição. Quando o trabalho já 

não mais é executado pelo escravo e o cativo passa a ser livre, a terra passa a ser mercadoria 

e, vai requerer que o acesso à esta, ocorra mediante pagamento em espécie, dinheiro 

(MARTINS, 1979).  

Essa realidade reflete-se até os dias de hoje, pois, em pleno século XXI os 

resquícios das desigualdades do referido período está presente em nosso dia a dia, uma vez 

que, o negro cativo foi liberto, mas a terra passou, conforme já ressaltado, a ser cativa e, estes 

não dispunham de condições financeiras para adquirirem terras e se fixarem depois de 

alforriados. A renda da terra, até então se realizava apenas pelo que ali se produzia, como 

também, pela força de trabalho do escravo sobre a terra. 

A terra apresenta valores diferenciados, considerando sua localização e função, 

pois, se é uma terra rural, esta terá um valor, se faz parte ou localiza-se em uma área de 

expansão urbana certamente, seu valor será outro. A terra ganha um diferencial a mais quando 

esta faz parte de uma cidade ou está dentro de zonas em expansão de uma mancha urbana. 

Esse diferencial não é apenas por fazer parte do urbano, mas, o diferencial se dá, 

principalmente, porque o solo urbano é escasso e nem todos podem usufruir desse tipo de 

terra. Considerando os benefícios, comodidades, proximidade a equipamentos públicos, 

presença de meios de transportes e redes de comunicação, abastecimento de água e energia 
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mais eficazes, juntamente com a escassez, estes elementos encarecem o preço da terra na 

cidade. 

Os elementos acima arrolados, somando-se à visão de mercado dos donos de 

terras e empresas que trabalham com o comércio e sua venda em áreas urbanas, contribuem 

para a realização da renda da terra. Fazemos a ressalva que, trabalhar com a renda da terra 

urbana tem sido uma temática crucial, tendo em vista a falta de uma base conceitual exclusiva 

sobre a renda fundiária urbana que nos aproxime teoria e prática. Alguns estudiosos, baseados 

no pensamento de Carl Marx tem discutido a renda da terra, porém, fazendo alusão à renda da 

terra agrícola, por ele trabalhada. Adeptos do pensamento marxista vêm se apropriando da 

referida teoria na busca de explicarem como se realiza a renda da terra urbana, dentre os 

quais: David Harvey, Paul Singer, Barbosa, entre outros.  

A terra tem um valor de uso, serve antes de tudo como substrato para fixar o 

homem em um dado lugar no espaço. A partir do uso que é dado à terra, esta vai ganhando 

novos arranjos e se diferenciando no que concerne a valores a serem pagos para poder 

usufruir de uma parcela desta. De acordo com Harvey (2013, p. 435-436; destaque do autor) 

“[...] a terra serve não apenas como um meio de produção, mas também como uma ‘fundação, 

como um lugar e um espaço que proporciona uma base de operações’ – o espaço é requerido 

como um elemento de toda produção e atividade humana”. Por ser a base aonde se processam 

as operações, o espaço onde quase tudo acontece, produz e se reproduz, assim estipula-se um 

valor a ser pago para que alguém possa fazer uso de uma parcela de terras e usufrua de seus 

serviços ali ofertados.  

A renda se configura em valor para o proprietário que, realiza a renda da terra 

pelo fato de ter para si a posse e o direito de uso. Harvey (2013, p. 437) diz que “A posse da 

propriedade privada na terra confere poder exclusivo a pessoas privadas sobre algumas 

porções do globo”. É essa exclusividade que permite ao seu detentor realizar a renda da terra, 

tendo em vista que, pelo fato de terem tornado a terra privada, só quem detém seu monopólio 

poderá fazer uso ou permitir que terceiros venha fazer usufruir desta.  

Há um interesse que perpassa o simples fato de transformar a terra em uso 

coletivo, acumular capital. Para Harvey em Os Limites do Capital (2013, p. 444) “A 

monetização das rendas feudais abre a possibilidade para o arrendamento da terra em troca de 

pagamentos em dinheiro, finalmente, para a compra e venda da terra como uma mercadoria. O 

capital de base urbana pode penetrar na zona rural e transformar as relações sociais ali”. Neste 
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sentido, o capital espalha seus tentáculos em qualquer lugar viável a acumular em maior 

quantidade. Para tal, não faz distinção entre espaços.  

O capital de base agrícola vem se tornando cada vez mais presente nas cidades, 

tornando-se comum à presença de grandes proprietários de terras que já não habitam na zona 

rural, fazendo uso da cidade e de uma vida plenamente cercada de elementos e atividades 

urbanas, drenando a renda agrícola para a cidade.  Por circular livremente entre campo e 

cidade, o capital proporciona a realização da renda da terra e o proprietário tanto usa o 

sobrelucro, dali extraído, em melhorias e inovações para sua propriedade, como também, ao 

comprar produtos, bens e terras pertencentes à área urbana, injeta uma parcela significativa de 

dinheiro na economia da cidade. 

Para o capitalista, acumular é o principal objetivo. Nesse sentido, realiza a renda 

da terra a partir do momento em que adquirir uma parcela de terras, obtendo conjuntamente 

todo o valor que esta possa a vir produzir no futuro, como também, o valor inerente à terra 

enquanto mercadoria passa a ser incorporado ao seu capital. Este ao fazer a aquisição de uma 

determinada parcela, está projetando para o futuro o que a terra poderá lhe agregar de valor. 

Segundo Marx (1982, p. 394) 

 
O preço da terra é apenas a renda capitalizada e, em consequência, 
antecipada.  [...], o preço da terra é regulado pela taxa de juro. Se este é 
baixo, o preço da terra é elevado, e reciprocamente. Mas, quando a 
propriedade parcelada é predominante – o que corresponde a um modo de 
produção capitalista ainda incompletamente desenvolvido – lá onde a 
propriedade do solo é uma condição vital para a maior parte dos produtores, 
o preço da terra sobe independentemente da taxa de juro, porque a demanda 
de propriedade rural ultrapassa a oferta. Vendida por parcelas, a terra rende 
aqui bem mais que quando é vendida por grandes massas, porque o número 
dos pequenos compradores é grande e o dos grandes compradores pequeno. 

 
Quem adquire uma terra, mediante pagamento, paga-se pela renda que esta, no 

futuro, possa vir a gerar, independentemente do destino dada a esta terra. O preço a ser pago 

varia de acordo com o mercado e a elevação dos juros. Se os juros estiverem altos, como a 

terra fora transformada em mercadoria, tende a baixar o seu preço, pois os juros gerarão maior 

rentabilidade a partir do momento em que o capitalista decida realizar a renda da terra. Ter 

terra significa prestígio para quem a detém e, se esta tiver como localização a cidade, o valor a 

ser pago por uma parcela pode ser ainda maior.  

A renda fundiária urbana se processa de maneira diferente da renda da terra 

agrícola. Às terras reservadas à agricultura dar-se-ão diferentes usos, plantio de variadas 

culturas, criação de animais, arrendamentos, dentre outros. Alguns elementos como um rio, a 
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proximidade com estradas e cidades são fatores que contribuem para que haja maior 

valorização da terra agrícola. “A terra fértil, porém, má situada pode ser abandonada por uma 

terra menos fértil, mas com uma localização mais favorável” (HARVEY, 2013, p. 440). 

Vemos assim que a localização da terra tem um peso considerável. É um fator 

quase que indispensável para aqueles que enxergam na produção da cidade, a partir de sua 

expansão por meio dos loteamentos, uma oportunidade para realizarem a renda fundiária 

urbana. No entanto, quando a terra não apresenta as condições exigidas ou não é dotada de 

infraestrutura que possibilite uma maior valorização em sua área, os detentores do capital 

agem sobre esse espaço, transformando-o e dotando-o de fixos e fluxos para extrair o maior 

excedente possível daquela parcela de terras.  

O mercado tem em suas nuances, maneiras de se apropriar de uma determinada 

área e gerar sua valorização, podendo transformá-la para atender seus interesses. Por este viés, 

a localização de um loteamento será primordial na absorção de maior ou menor renda da terra 

a ser comercializada. Para Harvey (2013, p. 448) 

 

[...] a terra é tratada como um simples bem financeiro que é comprado e 
vendido segundo a renda que ele produz, como todas essas formas de capital 
fictício, o que é negociado é um direito sobre as receitas futuras, o que 
significa um direito sobre os lucros futuros do uso da terra ou, mais 
diretamente, um direito sobre o trabalho futuro. 

 

 Fatores como localização e a presença de equipamentos de infraestrutura em uma 

área urbana podem ser determinantes para o seu uso, preço de comercialização e as formas de 

ocupação da terra. Ao se adquirir um lote, o comprador, na verdade, adquire a concessão e o 

direito de poder realizar a renda capitalizada daquela parcela de terra (OLIVEIRA, 1990), o 

que pode vir a ganhar um adicional por sua valorização ou a partir da implantação de bens, 

fixos e fluxos, dentre outros. É a renda futura gerada pela terra que o comprador estará 

pagando a quem se propõe parcelar a terra na forma de loteamentos, tendo em vista que, a 

terra em si não é uma mercadoria, mas fora transformada em mercadoria para capitalizar a sua 

renda. Vale salientar que ao se comprar uma parcela de terras, o comprador não compra a 

terra em si, mas ao adquirir a terra, simultaneamente se adquire uma renda.  

Considerando os meios que contribuem para que o solo urbano ganhe maior ou 

menor valor, Ribeiro (1997, p. 128-129) informa que “[...] o preço do solo urbano é um 

reflexo da disputa entre os agentes capitalistas para realizar o uso mais rentável da cidade. [...] 

o preço do solo é determinado pelo agente que puder realizar o maior faturamento com o seu 
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uso”. Carlos (1994b, p. 158), ao discutir as maneiras de consumo do solo urbano, corrobora 

com o exposto ao dizer que “O uso do solo é dinâmico, uma vez que o modo de ocupação é 

histórico. Ao longo do processo de reprodução urbana os usos se redefinem, transformando a 

fisionomia da cidade e o cotidiano das pessoas”.  

O processo de parcelamento do solo urbano na forma de loteamento é a 

reprodução da forma no espaço; é a cidade se dinamizando, apresentando novos modos de 

ocupação, onde o agente capitalista ao perceber essa dinâmica, visualiza na área uma 

oportunidade para a aquisição de renda com a terra. Esse tipo de empreendimento geralmente 

é apresentado por seus idealizadores com a proposta de ser um lugar novo para se construir e 

fixar moradia ou, como um meio para realizar um investimento financeiro para a obtenção de                                                                                            

sobrelucros a partir da valorização que o lote possa vir a ganhar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Pode ser entendido ainda como uma alternativa de reprodução do capital. De 

acordo com Oliveira (1990, p. 73) “A renda da terra é [...] um lucro extraordinário, 

suplementar, permanente, que ocorre tanto no campo como na cidade. [...]. Sendo a renda da 

terra um lucro extraordinário permanente, ela é, portanto, produto do trabalho excedente”. 

Independente de qualquer fator, adversidade ou benfeitoria, a terra por si só, se constitui como 

renda para quem tem sua posse, sendo essa renda monopolizável pelo seu detentor. Para 

Harvey (2013, p. 432) “Como a terra é monopolizável e alienável, ela pode ser arrendada ou 

vendida como uma mercadoria”. 

A terra ao ser transformada em mercadoria, quem detém o seu monopólio, o 

direito de uso e de troca, negocia sua posse da maneira que lhe proporcione maior 

rentabilidade. Os loteamentos são percebidos pelos donos de terras em áreas de expansão 

urbana como a maneira ideal para a obtenção de um valor diferenciado a partir do 

desmembramento de parcelas menores do lote maior, transformando e comercializando de 

fato a terra como mercadoria, onde seu preço é determinado pelo valor de mercado e não 

como um produto social. 

Para entendermos como ocorre esse processo e como se desenvolve a apropriação 

da renda da terra na cidade e em sua área de expansão, faz-se necessário que compreendamos 

os diferentes usos existentes no espaço urbano. Para Singer (1979, p. 21), 

 

Sendo a cidade uma imensa concentração de gente exercendo as mais 
diferentes atividades, é lógico que o solo urbano seja disputado por inúmeros 
usos. Esta disputa se pauta pelas regras do jogo capitalista, que se 
fundamenta na propriedade privada do solo, a qual – por isso e só por isso – 
proporciona renda e, em consequência, é assemelhada ao capital. 
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Essa disputa latente pelo solo da cidade proporciona a existência de diferentes 

usos, tendo em vista que, nem todos podem usufruir dos mesmos espaços. Essa é a regra 

implantada pelo capital, onde quem pode pagar e tem condições para adquirir uma parcela de 

terra na cidade, vão à busca dos melhores lugares, aqueles onde possibilitem melhor uso ou 

maior valorização futura.  

A terra, ao passar para a condição de terra urbana, a ela é dada, como 

característica principal, a função de mercadoria. A terra urbana, como qualquer outra, tem 

valor de uso e valor de troca. Para Barbosa (2005, p. 71) “[...], nas cidades produzidas sob a 

lógica do modo de produção capitalista, a terra urbana assume claramente a condição de 

mercadoria. Trata-se de uma mercadoria essencial para a realização da produção imobiliária e 

para a produção do espaço urbano como um todo”. 

Por se constituir juridicamente como mercadoria, a terra urbana apresenta valores 

diferenciados. Dependendo da área onde esteja localizado um dado terreno, este poderá 

apresentar maior ou menor grau de investimento e valorização. Considerando a localização 

como um fator que pode ou não trazer vantagens para a área loteada, Harvey adverte que 

 

[...] as vantagens de localização para determinados lotes de terra podem ser 
alteradas pela ação humana. Isso significa que a ação do próprio capital 
(particularmente mediante o investimento em transportes e comunicações) 
pode criar relações espaciais. Os atributos espaciais dos valores de uso 
podem então ser levados de volta ao reino da análise com qualidades 
socialmente criadas e, por isso, como um tema ajustado e apropriado para 
uma investigação plena em relação à operação da lei do valor (HARVEY, 
2013, p. 400). 

 

Os equipamentos existentes em determinados espaços, caracteriza-os e ditam as 

formas como e por quem esses ambientes serão adquiridos. A terra, embora originalmente não 

seja uma mercadoria, no modo capitalista de produção passou a ser, agora tem um preço a ser 

pago, o qual concede a quem paga o direito de fazer uso desta (OLIVEIRA, 1990), o valor 

quase sempre, representa aos interesses de seu proprietário que legalmente detém sua posse.  

Para que uma área ganhe maior valorização, não depende apenas de recursos 

naturais, pois o trabalho humano transforma os lugares e projeta para determinadas áreas 

meios que contribuem para que haja maior valorização em um dado espaço em detrimento de 

outros. Por este viés, o Estado buscando atender a interesses de determinados grupos, dota 

diferentes áreas com equipamentos que atrairão pessoas que desejam pagar e ocupar suas 

proximidades. A procura por esses espaços acarreta uma valorização e aumento do preço a ser 

pago pela terra, alargando ainda mais as diferenças entre classes. Para Barbosa 
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[...] duas condições são necessárias para a obtenção da renda fundiária 
urbana: a composição orgânica do capital investido deve ser inferior ao 
capital social médio e a existência da instituição jurídica da propriedade 
privada, a qual na prática, significa a monopolização do controle que o 
proprietário tem sobre uma dada fração do território da cidade. Em outros 
termos, a propriedade privada permite a distinção entre os proprietários e os 
não proprietários de solo urbano e nesse caso se torna condição fundamental 
para que os primeiros controlem o acesso à terra e dela extraiam a renda 
(BARBOSA, 2005, p. 75).  

 

De acordo com o enunciado acima defendido pelo referido autor, para que a renda 

fundiária urbana seja realizada, faz-se necessário que a quantidade de capital a ser investida 

em um dado espaço, deva ser menor que a receita líquida gerada nessa mesma área. A força 

de trabalho empregada, o tempo a ser gasto e os recursos utilizados para que seja realizada a 

renda fundiária urbana, ao serem somados devem resultar em menor valor que o total da 

receita líquida gerada pela terra ao qual se fez a aquisição. Com o domínio e o monopólio 

daquele espaço urbano, a renda nele obtida será exclusivamente para o proprietário que 

adquiriu a posse e o direito de fazer uso da terra. 

Salientamos que, como nem todos detêm a posse da terra urbana, este fator 

acarreta diretamente no aperfeiçoamento das desigualdades entre classes, onde quem tem a 

posse e o direito de realizar a renda da terra, por ser detentor desta ver seus rendimentos 

aumentarem com o passar do tempo. O inverso também corre, pois quem não tem como 

realizar a renda da terra percebe o distanciamento entre os que detém daqueles que não tem a 

posse da terra. Fator que contribui para que as pessoas busquem, na cidade, áreas com 

precária infraestrutura, muitas vezes longe das principais áreas centrais e equipamentos 

públicos de saúde, educação, lazer, segurança, dentre outras. São as diferenças sociais 

convivendo em um mesmo espaço, pelo simples fato de ter ou não, jurídica e legalmente a 

posse da terra. 

 

3.3 A RENDA DA TERRA 

 

Ao fazer uma análise sobre o valor de uso e o valor de troca dado a terra na 

economia capitalista, Harvey (1980) pontua seis elementos que estão intrinsecamente 

imbricados, devendo ser observados para que compreendamos como esses valores se 

concretizam no espaço urbano, considerando as benfeitorias ali existentes.  “O solo e suas 

benfeitorias são, na economia capitalista contemporânea, mercadorias. Mas, o solo e as 

benfeitorias não são mercadorias quaisquer [...]. Seis aspectos requerem particular atenção”. 
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(i) O solo e as benfeitorias não podem deslocar-se livremente, e isso os 
diferencia de outras mercadorias, tais como trigo, automóvel e similares. O 
solo e as benfeitorias tem localização fixa. A localização absoluta confere 
privilégios de monopólio à pessoa que tem os direitos de determinar o uso 
nessa localização.  
(ii) O solo e as benfeitorias são mercadorias das quais nenhum individuo 
pode dispensar. Não posso existir sem ocupar espaço; não posso trabalhar 
sem ocupar um lugar e fazer uso de objetos materiais ai localizados; e não 
posso viver sem moradia de alguma espécie. 
(iii) O solo e as benfeitorias mudam de mãos relativamente com pouca 
frequência. [...] assumem a forma de mercadorias com muito pouca 
frequência mesmo que estejam constantemente em uso.  
(iv) O solo é algo permanente e a probabilidade de vida das benfeitorias é 
muitas vezes considerável. O solo e as benfeitorias, e os direito de uso a elas 
ligados, por isso, propiciam a oportunidade de acumular riqueza (tanto para 
os indivíduos como para a sociedade). [...] O solo é peculiar em um aspecto, 
porque não requer ser mantido em ordem para continuar com seu potencial 
de uso [...]. Numa economia capitalista um indivíduo tem duplo interesse na 
propriedade, ao mesmo tempo como valor de uso atual e futuro e como valor 
de troca potencial ou atual, tanto agora como no futuro.  
(v) A troca no mercado ocorre em um momento do tempo, mas o uso se 
estende por um período de tempo. Esse aspecto da mercadoria não é peculiar 
apenas ao solo e às benfeitorias, mas a proporção de frequência da troca em 
relação à duração do uso é peculiarmente baixa.  
(vi) O solo e as benfeitorias têm usos diferentes e numerosos que não são 
mutuamente exclusivos para o usuário. Uma casa, por exemplo, pode ser 
usada simultaneamente de muitos modos diferentes (HARVEY, 1980, p.135- 
136).  
 

 

Percebemos que o solo e as benfeitorias nele contidos, mesmo com suas 

especificidades e variáveis, apresentam condições plenas para a realização da renda da terra. 

Neste sentido, os loteamentos ao se enquadrarem nos padrões exigidos, sendo dotados com a 

infraestrutura necessária para que a terra possa ser parcelada, estão compreendidos entre os 

que contêm benfeitorias que valorizam seus lotes e, por conseguinte, contribuem para que o 

seu proprietário extraia maior renda da terra. Como o solo é o substrato, a base de sustentação 

de qualquer coisa e as benfeitorias não podem se deslocar livremente no espaço, pois são 

equipamentos e melhorias fixas de um dado lugar, tais como praças, estradas asfaltadas, 

iluminação, água, dentre outros, que geram uma valorização intrinsecamente à sua condição, a 

qual o capitalista se apropria e transforma em renda (HARVEY, 1980).  

Considerando que tanto a terra como as benfeitorias são transformadas em 

mercadorias e, são indispensáveis a qualquer cidadão, pois, quase sempre é na terra onde se 

constrói moradia, local para trabalho e, até mesmo o ato de nós existirmos no espaço depende 

da terra. Mesmo com esse alto grau de dependência dos seres humanos para com a terra, no 

contexto capitalista, esta assume a condição de mercadoria, no entanto, a troca dessa 
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mercadoria não ocorre com frequência, tendo em vista que, a terra e as benfeitorias são de 

domínio duradouro não permitindo fácil negociação pela sua própria natureza, pois o solo é 

um bem que não se refaz, é fixo, o que requer, geralmente, um alto valor a ser pago pelo 

direito de seu uso, o que justifica o pouco intervalo de tempo em que ocorre a sua troca, 

enquanto mercadoria.  

Sendo a terra uma mercadoria, e livremente comercializada, torna-se bastante 

diferenciada, uma vez que a compra da terra assegura ao adquirente o direito de realizar a 

renda por ela auferida. Esta renda considera-se como o juro sobre algum capital irreal, 

imaginário. Nessa condição, a renda aparece na contabilidade de quem a adquiriu como o juro 

sobre o dinheiro investido na compra da terra. O dinheiro ao ser investido na compra da terra 

transforma-se em capital que no futuro rende juros para o proprietário.  

A terra é uma forma de capital fictício, uma vez que o direito de uso conquistado 

juridicamente pela sua compra, consolida-se como mercadoria que gera sobrelucro para quem 

a detém. Por este prisma, a terra é vista simplesmente como um bem financeiro que pode ser 

comprado e vendido de acordo com a renda que ela possa produzir. Ao negociar a compra da 

terra, como uma forma de capital fictício, o que é comercializado é o direito sobre os ganhos 

futuros, gerados pelo uso da terra ou, mais diretamente, um direito sobre os trabalhos que se 

realizarão na terra adquirida (HARVEY, 2013). 

Ao adquirir uma terra na área urbana, o comprador está legalmente adquirindo o 

direito de poder fazer uso dessa gleba como também se beneficiar com a renda decorrente do 

trabalho a ser realizado nesta terra. Quando uma incorporadora ou agente particular resolve 

investir em um dado espaço da cidade, está vislumbrando ganhos futuros gerados pelo seu 

investimento. No entanto, a definição acerca da renda gerada na área urbana, ainda provoca 

muitas controvérsias entre os estudiosos. Para tal discussão, os pesquisadores vêm se 

apropriando da teoria da renda, discutida por Marx, para explicar como a renda se realiza na 

área urbana. Os marxistas dão ênfase a três tipos de rendas geradas em decorrência do uso 

dado a terra, quais sejam, a renda absoluta, a renda de monopólio e a renda diferencial.  Para 

Barbosa 

 
Como o solo é uma mercadoria monopolizável e não reproduzível, [...] por 
deter o monopólio do controle da terra, o proprietário tem total poder de 
decisão de colocar ou não seu terreno à disposição para o aluguel ou 
arrendamento, com vistas à obtenção de renda absoluta.  Ou seja, uma das 
formas de realização desta modalidade de renda se dar a partir da concessão, 
por parte do proprietário, do acesso e direito de uso do solo urbano a outrem 
mediante o pagamento do aluguel (BARBOSA, 2005, p. 75). 
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  Considerando que o solo é uma mercadoria a partir da ação humana, pois o solo 

por si só, se constitui apenas como terra, recurso natural que deveria ser disponível a todos, 

quem a coloca na condição de mercadoria, é o homem. A partir do momento em que o solo 

deixa de ter como função o valor de uso, também, passando a acumular para seu detentor, o 

valor de troca, quem detém o seu domínio, não usufrui apenas de sua posse, mas do direito de 

poder fazer uso da renda que este venha a produzir. 

  Logo, o dono da terra urbana tanto pode fazer concessões como também alugar a 

parcela de terra que tem sobre sua tutela, a outrem, a terceiros e o excedente gerado e pago 

por tal ação ao proprietário se concretizará como sendo a renda absoluta, uma vez que, para 

que tal renda fosse adquirida não se fez necessário a materialização de nenhum tipo de 

trabalho social, não acarretou em despesas, ao contrário, gerou sobrelucros transformados em 

capital. De acordo com Barbosa 

 

[...] o aspecto central que funda a renda absoluta é a capacidade inerente à 
propriedade privada da terra de gerar renda para o proprietário. Dessa 
maneira, a renda absoluta configura uma determinação da propriedade 
privada, ou seja, o desaparecimento desta instituição jurídica resultaria na 
impossibilidade de extração de renda absoluta (BARBOSA, 2005, p. 75).   

 

A renda absoluta se realiza, antes de qualquer coisa, pela condição em que ela se 

encontra, ou seja, a terra transformada em mercadoria, um bem privado que para se ter acesso 

a uma porção e poder fazer uso desta, faz-se necessário o trabalho que se materializa em 

capital.  Pelo fato da terra ser privada, o seu proprietário ao colocá-la no mercado para a 

venda em loteamentos, presume-se uma maneira para realizar a renda absoluta, pois, por ser o 

detentor do direito de uso e de troca, toda renda subtraída com a venda dos lotes, o que 

geralmente ocorre com maior facilidade (uma vez que, torna-se mais fácil negociar em 

pequenas parcelas (lotes), que encontrar um comprador para toda a área, disposto a pagar a 

mesma quantia gerada pela venda da terra fracionada), se transforma em capital para o seu 

dono. 

As outras formas de realização da renda da terra, também se fazem presente na 

realidade urbana, no mercado de terras existentes na cidade e em áreas de expansão urbana, 

como vem ocorrendo nas cidades de Boa Saúde, Lagoa Salgada e Serra Caiada. Ao 

considerarmos o processo de desencadeamento do parcelamento do solo, constatamos que a 
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realização da renda diferencial3 é a mais observada e também a mais presente, tendo em vista 

as particularidades existentes em cada loteamento. Compõem essas particularidades: lotes 

legalizados, formas de negociação; qualidade dos empreendimentos; propaganda no período 

da venda; localizações estratégicas, como os principais pontos de acesso à cidade; proposta de 

ser um lugar diferenciado para o comprador, que já adquire o lote com a infraestrutura 

necessária à sua ocupação como água encanada e iluminação pública. Estes itens contribuem 

para que a renda diferencial se concretize tanto na área urbana, como em áreas de expansão 

urbana dessas cidades. De acordo com Bonduki &Rolnik 

 

A renda diferencial é o componente da renda fundiária que se baseia nas 
diferenças entre as condições físicas e localizações dos terrenos e nos 
diferenciais de investimentos sobre eles, ou no seu entorno, aplicados. Este 
componente se soma à renda absoluta, que é, propriamente, a remuneração 
paga pela existência da propriedade privada (BONDUKI; ROLNIK, 1979, 
p.147). 

 

Seguindo o exposto, a renda diferencial pode ser condicionada a fatores diversos, 

tais como: localização, proximidades a determinados recursos naturais e qualidade do solo ou 

à equipamentos públicos e de infraestrutura fixados, tanto pela iniciativa pública como 

privada, através de ações realizadas pelos próprios donos do terreno, que ao pensarem na 

obtenção de sobrelucros, dotam os terrenos com estradas, redes de água, energia e até 

pavimentação. Como a terra é privada e já existe a possibilidade para o dono realizar a renda 

absoluta por já deter o direito de uso e de troca, ao ser dotado com algo que o diferencie das 

demais, faz com que o valor a ser pago pelo direito de uso de uma parcela dessa terra seja 

superior a outras áreas, onde tais benfeitorias físicas estejam ausentes, ou seja, má localizadas.  

Um loteamento regular, ao ser colocado à venda, conta com uma infraestrutura e 

maior proximidade com os equipamentos públicos existentes na cidade, possibilitando ao 

comprador fazer melhor uso. Certamente, o valor a ser pago pelo lote será bem maior que um 

loteamento distante, de difícil acesso e com ausência de infraestrutura. São essas 

peculiaridades existentes no espaço que contribuem para que se realize a renda diferencial. 

Observamos que nas três cidades, a conexão dos loteamentos com o restante da área urbana se 

dá pelas principais vias de acesso, quando se não às margens dessas vias, tanto por quem 

chega à cidade, como por quem trafega diariamente em suas ruas, o que consideramos bem 

localizados.  

                                                                 
3 Renda gerada em decorrência das singularidades existentes que fazem com que um determinado local se 
diferencie dos demais; algo que é peculiar a uma determinada porção do espaço. 
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Considerando ainda o fator localização, esta também pode contribuir de maneira 

negativa em alguns casos de proximidades. É o que ocorre quando determinada área está 

muito próxima, contém ou se implanta um hospital destinado ao tratamento de doenças 

infectocontagiosas; um presídio, cadeia pública ou qualquer outro aparelho que possa causar 

danos ou traga desconforto para os moradores de suas proximidades. 

No entanto, existem outros fatores de ordem natural que contribuem para que a 

renda diferencial seja realizada pelo dono da terra. Para Marx 

 
Em todo lugar em que há renda, a renda diferencial produz-se e obedece às 
mesmas leis que a renda diferencial agrícola.  Em todo lugar em que forças 
naturais podem ser monopolizadas e assegurar ao industrial que as emprega 
um sobrelucro, quer estas forças naturais sejam uma queda d’água, uma 
mina rica em minérios, uma água abundante em peixes, um bom terreno para 
construções, o indivíduo que tem a propriedade arrebata ao explorador o 
sobrelucro, sob a forma de renda (MARX, 1982, p. 388).  
 
 

Seguindo o raciocínio do autor citado, o proprietário da terra que conta com 

algum dos itens pelo autor, elencados, realiza a renda diferencial, uma vez que só a porção de 

terra a que lhes pertence conta com determinada especificidade em relação às terras vizinhas e 

vai ser esse diferencial o elemento motivador para que haja maior valorização da área no 

momento em que se pretenda colocá-la no mercado para venda. A realidade presente em 

terras de áreas urbanas, difere da terra agrícola no tocante à renda diferencial. Na terra 

agrícola, os recursos naturais são de fundamental importância. Não que tais recursos não 

sejam importantes para a área urbana, mas, nesse caso em particular, a valorização se dá pela 

proximidade a determinados equipamentos que valorizam a área onde estão localizados e 

encarecem o preço da terra em suas proximidades, tais como: shopping centers, grandes redes 

de lojas e supermercados, equipamentos escolares e universidades, equipamentos de saúde e 

segurança, áreas de lazer e esportes, condomínios residenciais de alto padrão, ruas asfaltadas, 

dentre outros. Sobre o preço da terra, Nascimento nos diz que 

 
... o preço da terra é gerado pela apropriação da terra em conjunto com os 
elementos presentes na forma urbana, que estão em constante transformação. 
Este fato está intimamente ligado a lógica de compreender que os agentes 
responsáveis por orquestrar tais mudanças são os mesmos que indicam a 
direção da expansão do tecido urbano e os preços dos terrenos em cada 
porção da cidade, considerando o entorno imediato e as distâncias em 
relação aos principais equipamentos urbanos (NASCIMENTO, 2014, p. 
104). 
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Cada cidade tem suas singularidades e agentes determinantes que atuam 

diretamente no preço da terra, provocando a diferenciação de áreas dentro de uma mesma 

cidade. Assim, as pequenas cidades mesmo não contando com equipamentos nas mesmas 

proporções dos que existem nos grandes centros urbanos, como grandes empreendimentos 

imobiliários, universidades, sistemas de transportes, dentre outros, apresentam fatores que 

contribuem para que a renda diferencial se efetue. Ainda que de maneira incipiente e alcance 

local, a renda diferencial se realiza e se beneficia a partir de fatores como: características dos 

moradores do bairro; segmento social dos que ocupam determinada área; proximidade com o 

centro da cidade e, por conseguinte da área comercial. O solo urbano na área comercial de 

uma pequena cidade, quase sempre é o local onde se fixa o preço mais elevado a ser pago por 

uma parcela de terra, tendo em vista que em muitos desses centros urbanos a atividade 

comercial, mesmo que em pequena escala, é a principal fonte de ocupação e renda para os 

moradores local. 

 Analisando as características apresentadas, teremos uma transição entre duas 

categorias de renda. Tentando entender como ocorre a renda da terra no solo urbano, 

passaremos da renda diferencial para a renda de monopólio. Para compreender como ocorre a 

renda de monopólio e quais as características presentes na terra urbana para tal, nos 

apropriaremos do pensamento de Spósito quando diz que  

 
A realização da renda de monopólio na cidade é sempre expressão de um dado 

momento histórico, visto que as características que permitem sua realização em 

determinado terreno não são naturais (como as que determinam a renda agrícola de 

monopólio), mas historicamente determinadas. É no processo social e histórico de 

produção da cidade que certas localizações se configuram, em dado momento, como 

especiais e únicas no que se refere à possibilidade de incorporar um determinado 

tipo de produção imobiliária (SPOSITO, 1991, p.178). 

 

A renda fundiária urbana independe de ter ou não a presença de recursos naturais. 

Passa, principalmente, pelo fator econômico e social, tendo em vista que, dependendo da 

classe social que ocupe uma determinada área na cidade, a referida área poderá sofrer maior 

valorização ou ser considerada uma área problemática, provocando sua desvalorização. No 

tocante aos loteamentos estudados, a renda de monopólio não é expressiva como à renda 

diferencial, uma vez que, o monopólio se dá pela exclusividade, ter para si o controle de 

alguma coisa, algo que só existe em uma determinada área, com qualidades e especificidades 

intrínsecas ao local, o que não se verifica em nossa área de estudo.  

Assim, quando uma incorporadora ou um particular resolve cercar uma gleba de 

terras e vendê-la na forma de loteamento em um condomínio fechado, tendo como principal 
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moeda de troca fatores como segurança, localização, infraestrutura e a unicidade daquele 

loteamento, chegar-se-á a uma aproximação de como se realiza a renda de monopólio. No 

entanto, este monopólio é praticamente inexistentes no que se refere ao fenômeno dos 

loteamentos de terras que vêm ocorrendo nas pequenas cidades. Como a existência de terras 

que podem ser loteadas, principalmente, nas áreas de expansão urbana nessas cidades é muito 

grande, mesmo com todo o aparato de infraestrutura e legalização dos lotes, este tipo de renda 

não se sobressai diante das demais, ao contrário, sua existência é quase nula. 

Por ser um processo histórico, em um dado momento vivenciado pela sociedade, 

uma área poderá se valorizar ou perder valor de mercado dependendo do que seja pensado 

para o seu entorno, tais como: a que fins se destina, aos interesses de quais classes o poder 

público vai atender e com que o Estado dotará esta área.  

Geralmente, o tamanho da cidade não é fator limitante para que algumas classes 

se beneficiem em detrimento de outras. Uma área que conta com transporte público de 

qualidade, é bem servida com redes de energia elétrica, água encanada, saneamento básico, 

áreas destinadas para a prática de esportes e lazer, possibilita que o detentor de terras urbanas 

possa realizar a renda de monopólio. Na cidade, a terra é um produto escasso, caro e de difícil 

acesso pelo preço que é cobrado pelo metro quadrado de solo. Quem a detém mantem para si 

o monopólio desse produto escasso. Fazemos a ressalva que a terra se torna um produto 

escasso, mesmo em áreas urbanas, apenas para quem não dispõem de uma boa reserva 

financeira (dinheiro). Para Singer, a renda de monopólio 

 

[...] decorre da existência de localizações que conferem aos que as ocupam o 
monopólio do fornecimento de determinadas mercadorias. É o caso, por 
exemplo, de bares e restaurantes localizados em escolas, clubes, estádios de 
esportes, aeroportos e semelhantes, afastados de outros estabelecimentos 
congêneres, que por isso dispõem de um público “cativo”. [...], os que 
dispõem do monopólio, graças à localização, podem cobrar preços mais 
elevados pelos produtos que vendem, o que dá lugar a uma renda de 
monopólio que é em geral, apropriada no todo ou em parte pelo proprietário 
do imóvel (SINGER, 1979, p. 26). 

 

O fato de um cidadão ser detentor de um determinado equipamento que lhe 

confere o direito de realizar a renda pela exclusividade do referido equipamento que o 

diferencia dos demais, possibilita a aferição da renda de monopólio. Assim, o local físico 

onde se localiza determinada cadeia de restaurantes; locais seletos com público cativo; 

produtos específicos que o fazem ser singular, diferente dos demais, também contribui para 

que seja realizada a referida renda. No entanto, sabe-se que, em pequenas cidades, 
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dificilmente são encontradas tais especificidades que diferenciariam os lugares, daí esse tipo 

de renda não ser, ou ser pouco observada nas pequenas cidades. 

Essa exclusividade proporciona que o detentor de um dado objeto, lugar ou 

produto, realize a renda de monopólio. O espaço da cidade favorece o desenvolvimento das 

diferentes rendas no que concerne à produção fundiária, pois a cidade é um produto, a terra 

não o é, mas, fora transformada em produto a partir do momento em que o acesso a ela só 

seria possível mediante pagamento. 

A produção de espaço urbano geralmente ocorre pela anexação à cidade de áreas 

que até então eram usadas por atividades agrícolas. O valor de sua produção é igual à renda 

(agrícola) da terra que se deixa auferir. Considerando que a demanda por terra em área urbana 

muda constantemente, em virtude do próprio processo de apropriação e ocupação do espaço 

pela ampliação do tecido urbano, o valor a se pagar por uma determinada área deste espaço 

pode sofrer oscilações e diferenças de preço, provocando a especulação imobiliária. Quando 

os atores envolvidos com o mercado imobiliário resolvem agregar determinada área ao espaço 

urbano, projeta um preço futuro a se cobrar pela terra que será anexada à cidade. Logo, tem-se 

uma antecipação da valorização daquela terra prevendo as mudanças e a implantação de 

infraestrutura pelo Estado ou por particulares, motivos pelos quais, os especuladores que 

lucram com a venda da terra resolvem esperar para que haja uma maior valorização da área e 

só depois colocar a terra no mercado para a venda (SINGER, 1979).  

As pequenas cidades se inserem nessa lógica da produção a partir do capital. 

Foram se reproduzindo em diferentes espaços, tendo como fator principal e base de 

sustentação uma renda agrícola. As cidades estudadas ainda apresentam uma forte 

dependência econômica da agricultura e de maneira incipiente e com pouca expressividade da 

pecuária. No entanto, estas cidades estão com o mercado de terras em áreas de expansão 

urbana em forte ascensão, nos levando a conhecer como este mercado se comporta localmente 

e como estas cidades vêm se configurando no cenário potiguar a partir da lógica do capital 

inserido no processo de expansão do seu tecido urbano.  

Com o mercado de terras bastante aquecido nas cidades de Boa Saúde, Lagoa 

Salgada e Serra Caiada, na última década estas cidades vêm passando por um processo de 

ampliação do seu tecido urbano. Para que ocorra essa ampliação da área considerada urbana, 

muitos donos de terras localizadas no entorno dessas cidades estão transformando-as em 

loteamentos, ou estão vendendo grandes faixas de terras para empresas sediadas na Região 

Metropolitana de Natal, que trabalham exclusivamente com o mercado imobiliário.  
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Um fato que em muito nos chamou a atenção foi a descoberta de que no comércio 

de terras através do parcelamento do solo, está presente a ação de empresas com sede em 

outro estado da Federação, como é o caso da empresa Vista Empreendimentos de capital 

pernambucano e, que, mantém loteamentos nas cidades de Boa Saúde e Serra Caiada. Os 

representantes legais desta empresa adquiriram a terra, e de posse legal as repassaram para 

empresas com sede aqui no estado, responsáveis por dotar a área com a infraestrutura 

necessária para a concretização do loteamento, dar publicização do empreendimento, como 

também, fazer toda a negociação no processo de venda dos lotes. Nessa trama comercial, a LL 

Imóveis entrou como parceira na cidade de Boa Saúde e a Rio Norte Imobiliária na cidade de 

Serra Caiada. 

De acordo com informações repassadas em entrevistas por funcionários da LL 

Imóveis que é de capital potiguar, essa é uma prática que também ocorre no sentido inverso, 

ou seja, empresas do Rio Grande do Norte adquirem terras em cidades de outros estados da 

Região Nordeste, como Alagoas, Paraíba e Pernambuco e repassam para que empresas desses 

estados realizem o restante do processo e coloquem a terra à venda. É um comércio que se dá 

por meio de parcerias entre as empresas que dominam este setor da economia e apresentam 

grande capilaridade em determinadas regiões, principalmente, entre as pequenas cidades.  
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4  AGENTES E PROCESSOS: A TRAMA URBANA DAS PEQUENAS CIDADES 

 

 

O parcelamento de terras na forma de loteamentos nas pequenas cidades é um 

fenômeno recente. Mais especificamente, reflete os processos que se desencadearam nos 

últimos dez anos, tais como, aumento do poder aquisitivo da população local; a especulação 

imobiliária e a busca para habitar a cidade. Neste sentido, seguindo a lógica da produção do 

espaço e considerando o tempo como marco de observação e análise, tornou-se possível 

conhecer os atores que estão envolvidos com o processo de parcelamento de terras nas 

cidades de Boa Saúde, Lagoa Salgada e Serra Caiada.  

Nos últimos dez anos, as cidades da Microrregião do Agreste Potiguar vêm 

apresentando um crescimento considerável no mercado de terras, onde, proprietários de áreas 

consideradas urbanas ou de expansão urbana aproveitam para transformá-la em loteamentos e 

colocá-la à disposição do comércio de terras. Com o intuito de abstrair maior quantidade de 

renda fundiária, os proprietários colocam a terra à venda e as empresas que já detém o 

monopólio nesse setor da economia, adquirem e a transforma em loteamentos, como também, 

os donos de terras parcelam e vendem lotes por conta própria, caracterizando o loteamento 

como algo rentável, sendo quase certa a aquisição de maior sobrelucro.  

 

 

4.1 A TERRA PARCELADA: UMA ANÁLISE LEGAL DOS LOTEAMENTOS EM 

BOA SAÚDE, LAGOA SALGADA E SERRA CAIADA 

 

 

Com relação ao parcelamento de terras em áreas urbanas de Boa Saúde, Lagoa 

Salgada e Serra Caiada alguns loteamentos localizam-se no perímetro urbano e outros dentro 

da área considerada como sendo de expansão urbana. Como elencado anteriormente, a 

localização pode ser considerada um fator primordial para se obter maior ou menor 

quantidade de renda fundiária urbana no momento em que se propõe a criação de um 

loteamento.   

À distância ou proximidade a elementos como: área central, equipamentos 

públicos e de uso coletivo, equipamentos privados, dentre outros, são determinantes para se 

chegar ao valor que deve ser pago por cada lote. O fator localização ainda é significativo ao se 
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propor um loteamento em uma pequena cidade, tendo em vista que quanto menor à distância 

entre o empreendimento e o centro urbano, maiores serão as facilidades encontradas para que 

ocorra a venda dos lotes, pois nessa categoria de cidades a área central ainda é tida como um 

dos melhores locais para se habitar, investir ou abrir um comércio.  

Nessa premissa, ao analisarmos as terras que estão sendo parceladas nas cidades 

citadas, considera-se a seguinte ressalva: há bem pouco tempo, essas terras tinham como 

utilidade primeira, prover seus proprietários com alimentos básicos, dentre os quais, 

mandioca, feijão, milho e castanha de caju em determinados períodos do ano, como também 

eram utilizadas na pecuária com pastagens e criação de animais. Em algumas propriedades 

essa terra era considerada um arrimo de família, a qual, diante de alguma dificuldade 

financeira, por meio de sua venda supriria suas necessidades. 

Com o crescimento que vem ocorrendo na última década, nas áreas urbanas destas 

cidades, essas terras estão deixando sua característica de espaço rural e passando a fazer parte 

da área urbana ou de expansão urbana, com o englobamento desses loteamentos pela cidade, o 

que possibilita ao município cobrar os tributos referentes à área urbana e, consequentemente, 

o aumento da arrecadação tributária. Nesse contexto, no ano de 2013 em Serra Caiada, o 

Poder Legislativo aprova a Lei de Nº 864/2013, que dispõe sobre a ampliação da área urbana 

do município. Com a aprovação dessa lei, a área correspondente ao perímetro urbano foi 

ampliada, para que os loteamentos que já haviam surgido, como também, os que 

possivelmente surgirão, estejam compreendidos nesse novo espaço da cidade, pois entre os 

empreendimentos ativos e os que tramitam nos órgãos competentes, somam seis novos 

loteamentos.  

Entretanto, enquanto os gestores de Serra Caiada demonstram preocupação e até 

mesmo certo cuidado ao promover a expansão de sua área urbana, as cidades de Boa Saúde e 

Lagoa Salgada, mesmo contando com uma significativa fragmentação do solo em suas 

adjacências, até o presente momento não demonstram planejamento no que se refere ao 

controle e fiscalização de como a terra vem sendo loteada em sua jurisdição. Os 

empreendimentos são idealizados e executados, quase sempre, sem a observância dos critérios 

que deveriam estar contidos em lei para tal finalidade, uma vez que os municípios não 

dispõem de políticas para suas áreas de expansão urbana.   

A ausência de tal legislação contribui para que haja a abertura de loteamentos em 

áreas que se encontram circundadas por residências e ruas que já fazem parte do sítio urbano 

da própria cidade, como ocorreu com alguns pequenos loteamentos existentes em Lagoa 
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Salgada. Ao mesmo tempo, esses loteamentos preenchem espaços ociosos existentes dentro 

da área urbana, os vazios urbanos, extinguindo assim grandes áreas que até então se 

encontravam vazias.  

Nesse contexto, nos chama a atenção os loteamentos idealizados por citadinos 

locais, como o loteamento pertencente a Srª Maria Nicácio e o loteamento do Sr. Antônio 

Paulino, dentre outros, ambos localizados a uma distância menor que 500 metros da Praça 

Nezinho Gregório e igreja católica, área central de Lagoa Salgada. A área em que estão 

localizados assentados os referidos loteamentos, até o ano de 2013 funcionava como a 

extensão dos quintais residenciais, onde seus proprietários criavam animais de pequeno porte, 

como porcos e aves, se constituindo como uma extensão do rural no interior da cidade.  

Ainda em Lagoa Salgada, encontramos com as mesmas características o 

loteamento idealizado pela Senhora Rita Silveira, localizado em um raio de aproximadamente 

um quilometro do centro da cidade. Este loteamento está encravado na área urbana, pois seus 

limites ficam internos às ruas que o circundam. Como era a extensão do quintal residencial da 

família Silveira, fez-se necessário demolir uma residência da família para fazer o acesso 

ligando o loteamento a uma via de circulação, a Rua São João, como pode ser observado na 

figura a seguir. 

           Figura - 6: Loteamento de D. Rita Silveira.    

 
           Fonte: Google Maps4 (Organização: SILVA, 2016). 

                                                                 
4 Disponível em: https://www.google.com.br/maps/@-6.1224782,-35.4715913,791m/data=!3m1!1e3?hl=pt-BR. 

Acesso: maio/2016. 

https://www.google.com.br/maps/@-6.1224782,-
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Ressalte-se que os três empreendimentos são considerados pequenos e com pouca 

expressividade, pois a quantidade de unidades por loteamento corresponde a uma faixa entre 

20 e 50 lotes. No entanto, mesmo sendo pequenos empreendimentos, faz-se necessário que 

estes loteamentos mantenham ligação com as demais áreas da cidade. Assim, ao serem abertas 

novas vias de circulação e formar arruamentos em novas áreas, entendemos que estes 

contribuem de maneira significativa para que haja o aumento do tecido urbano, não de 

imediato, mas a médio e ao longo prazo. Os pequenos loteamentos, feitos por pessoas que 

abdicam de parte do seu território de moradia, pequenos sítios, mesmo estes loteamentos não 

obedecendo a quase que nenhum dos padrões especificados na lei de parcelamento do solo e, 

por não haver fiscalização o loteamento é pensado, “planejado” e executado pelos próprios 

donos de terras como estratégia de aferir valor. 

Como pode ser observado nas figuras 7 e 8, o que sinaliza a existência de um 

loteamento naquele lugar é apenas uma placa afixada no portão de acesso à área interna da 

residência ou até mesmo na parede da casa da pessoa que idealizou o empreendimento. Os 

referidos loteamentos estão localizados em uma via denominada de rua São Raimundo, a qual 

dá acesso ao centro da cidade e liga à várias comunidades rurais, dentre as quais os Sítios: 

Santa Maria, Barbatana, Pisaduro, Catolé, pertencentes ao município de Lagoa Salgada. 

 
Figuras – 7, 8: Loteamentos irregulares - Lagoa Salgada. 

 .  
Fonte: Trabalho de campo. 

Registro: Moura (Maio/2014). 

As referidas placas, implicitamente, convidam aos transeuntes que por ali 

circulam a despertarem que por trás do portão ou ao lado do muro há uma terra a ser vendida 

sob a forma de lotes. É o único meio de publicização dado aos referidos loteamentos, pois 

esse tipo comercialização da terra, geralmente é feito a pessoas próximas, conhecidas e até 

mesmo familiares dos proprietários da terra. Assim, mesmo que discretamente, estas placas 

7 8 
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atraem pessoas que queiram comprar uma parcela de terra e, que, por ventura, por ali estejam 

circulando.  

Nesse tipo de empreendimento, a comercialização ocorre de maneira ainda mais 

facilitada e sem a menor burocracia, tendo em vista que como o loteamento não se enquadra 

entre os regulares, quase sempre os trâmites burocráticos referentes à documentação são 

dispensados entre as partes. É comum a existência de certidão de promessa de compra e venda 

(espécie de documento de compra e venda), feita em escritórios locais de contabilidade e 

assinado pelas partes interessadas, contendo o tamanho e o local especifico do lote e, raras são 

às certidões reconhecidas em cartório.  

Diante desse fenômeno de parcelamento do solo vivenciado nos últimos dez anos, 

é importante ressaltar que, aos poucos esta cidade vem aumentando o seu poder de atração e, 

atraindo para seu perímetro urbano, pessoas de outras cidades, como também, aquelas pessoas 

que moravam em zonas rurais adjacentes as cidade estudadas. Considerando-se que não há 

oferta de empregos; não há recursos naturais que possam ser utilizados como alternativa de 

sobrevivência e fonte de renda; diferenciação climática como um clima mais ameno; dentre 

outros, entendemos que a proximidade com a capital do estado e o baixo preço a se pagar por 

uma parcela de terra, são fatores que vem impulsionando para que pessoas de outras 

localidades adquiram um lote em alguma dessas cidades.   

Quando o loteamento se encontra dotado com a infraestrutura exigida pelos 

órgãos competentes, tais como: rede de energia e abastecimento de água, ruas com meio fio, 

delimitação das quadras, áreas destinadas ao poder público, ruas de acesso ligando o 

loteamento com as principais avenidas da cidade, dentre outros, obedecendo à legislação fim, 

Lei nº 6.776/79, este empreendimento terá um valor diferenciado no mercado de terras. As 

figuras a seguir mostram como são idealizados e publicizadosloteamentos considerados 

regulares, ou seja, aqueles que obedecem aos critérios contidos na referida lei. 
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            Figuras – 9, 10, 11: Loteamentos e a infraestrutura, a negociação como poder de atração  
            dos compradores - Boa Saúde. 

 

 

 
          Fonte: 9, 10: Vista empreendimentos; 11: Trabalho de campo (Março/2016). 
          Registro: Moura, (Março/2016). 

 
 

Como podemos observar nas figuras 9, 10 e 11, esse tipo de empreendimento 

provoca diversas transformações no espaço, uma vez que para o loteamento se concretizar 

fez-se necessário a abertura de novas vias de circulação, em alguns casos a derrubada da 

vegetação presente, mudança no tipo de uso e ocupação do solo, dentre outros. Os 

loteamentos em Boa Saúde podem ser considerados bem localizados, pois, quando não estão 

às margens de alguma rodovia, seu acesso se dá por meio de ruas asfaltadas e de fácil acesso.  

Uma característica presente no modo de negociação dos loteamentos estudados 

nas três cidades, fica por conta da maneira encontrada para executar o pagamento do lote, não 

sendo necessária a interação entre comprador, empreendedoras e instituições bancárias. Ao 

analisarmos a figura 10 é possível perceber a proximidade entre estes loteamentos e a cidade, 

pois, como já colocado, quase sempre (visto que em Lagoa Salgada, existem loteamentos 

encravados na área urbana), se localizam no entorno do tecido urbano, o que em pouco tempo 

estarão anexados ao perímetro dessas cidades, situação comum a Boa Saúde, Lagoa Salgada e 

Serra Caiada.  

9 10 

11 
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Os loteamentos em Boa Saúde, ao serem idealizados, os empreendedores dotaram 

a área com meio fio, rede de energia elétrica, vias de ligação com os principais acessos da 

cidade, áreas para o poder público construir, dentre outras benfeitorias. Ou seja, obedeceram 

aos critérios mínimos exigidos por lei.  Já em Lagoa Salgada, a empresa que projetou os 

principais loteamentos (os loteamentos regulares), apresentou maior rigor com o produto que 

foi ou que está posto à venda. Assim, além dos itens anteriores citados, tiveram maior 

preocupação em nomear todas as ruas, construir praças, playgrounds e instalar equipamentos 

para a prática de atividades físicas, como podem ser observados nas figuras 12, 13, 14 e 15.  

Neste sentido, nos chamou bastante atenção como a Empreendedora Cabral 

Imóveis se diferenciou daquelas que atuam em Boa Saúde e Serra Caiada, pelo planejamento 

e a organização com que seus loteamentos foram postos à venda. Assim, instalaram placas de 

identificação das quadras (figura 12), ruas e praça. 

 Um espaço emblemático do empreendimento é justamente a área de lazer (figura 

14), pois, fora criado um local totalmente diferente dos que já existiam na cidade, 

multicolorido, cores alegres que transparece felicidade e bem-estar que, chama a atenção de 

quem por ali passa, o que certamente, firmou-se como um atrativo a mais de desejo das 

pessoas que visitaram o empreendimento com o intuito de adquirir um ou mais lotes.  

 Nesse contexto, não se pode esquecer que ao oferecer um produto diferenciado, a 

empresa também, inflacionou o preço a ser pago por cada lote, pois é justamente por ser um 

produto diferente que sua procura se dará em maior escala. Tanto foi que, de acordo com 

informações repassadas, o empreendimento Jardim Planalto teve todos os lotes vendidos em 

um intervalo de 48 horas, tamanha foi a aceitação do empreendimento.  
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Figuras – 12, 13, 14, 15: Loteamento Jardim Planalto, infraestrutura e ocupação - Lagoa Salgada. 
 

 

 

Fonte: 11, 12, 13: Cabral Imóveis; 14: Trabalho de Campo (Março/2016). 
Registro: Moura, 2016. 

 

Como é possível perceber na figura 15, as transformações ocorridas no referido 

loteamento parecem estar em ritmo acelerado, pois, em todas as quadras e ruas a celeridade 

nas construções a cada dia parece ser mais intensa e os registros de pessoas habitando aquele 

espaço vem evoluindo sistematicamente. Por esse prisma, ao observar a aceitação da 

população local para com o produto colocado no mercado, a Empreendedora Cabral Imóveis, 

á está em fase de lançamento de mais um empreendimento na cidade, o Loteamento Vila 

Imperial. 

O novo empreendimento, até o momento atual (abril de 2016), ainda não tinha o 

valor específico que seria pago por um lote. Entretanto, como este é um projeto mais arrojado 

e com elementos que o tornam ainda mais diferenciado, as projeções sobre o valor a ser pago 

por um lote será bem superior aos demais, pois este empreendimento será entregue com todos 

os itens do anterior com o acréscimo de muros cercando o loteamento, pórtico na entrada e 

ruas calçadas. Neste sentido, nos fica ainda mais evidente quão rentável está se tornando o 

mercado de terras em pequenas cidades, pois as empreendedoras que estão atuando nas três 

12 13 

15 14 
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cidades em análise vem promovendo lançamentos de vários outros loteamentos em diferentes 

cidades e nas mais diversas regiões do estado e até mesmo em estados vizinhos.  

A terra sempre foi um produto rentável, até mesmo quando sua comercialização 

não era tão lucrativa. Os produtos nela produzidos a tornavam objeto de desejo e, até hoje, sua 

posse ainda configura como anseio daqueles que não a detém. A aquisição de uma parcela de 

terra em área urbana pode ser feita tanto para habitar como para investir, motivos pelos quais 

a especulação imobiliária está cada dia mais presente nas pequenas cidades. 

 
Figuras - 16,17, 18: Localização estratégica, infraestrutura e  as facilidades para se adquirir 
um lote de terra - Serra Caiada/RN. 

 

 

Fonte: 16 e 17: Vista Empreendimentos; 18: Trabalho de campo (Março/2016). 
Registro: Moura, 2016. 

 

As figuras acima representam dois loteamentos existentes na cidade de Serra 

Caiada e, mesmo elegendo um empreendimento como objeto de análise, tanto o Loteamento 

Vista da Serra (figuras 16 e 17), como o Loteamento Mirante da Serra (figura 18), nos chama 

a atenção pelas suas posições estratégicas de localização em que se encontram. O Loteamento 

Vista da Serra está localizado às margens da BR 226, que liga a capital do estado à regiões 

16 17 

18 
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como o Trairi, Seridó e Alto Oeste. Logo, a empreendedora responsável pelo loteamento, 

visualizou naquela área sua posição estratégica, pois, o loteamento está em uma das principais 

portas de entrada para a cidade, como pode ser visto na figura 16 que também, mostra 

outdoors e estande de venda para negociação dos lotes bem às margens da referida rodovia. 

Estratégia adotada para atrair quem por ali passar. O loteamento Mirante da Serra, localiza-se 

na via que dá acesso ao principal cartão postal e monumento turístico da cidade, a formação 

rochosa cristalina Serra Caiada. Este empreendimento é o que há de mais próximo desse 

patrimônio natural.  

Estes empreendimentos foram pensados levando em consideração sua localização 

privilegiada e o poder de atração que estas áreas exercem para aquelas pessoas que visitam ou 

passam pela cidade. São empreendimentos que concentraram um alto grau de procura, como o 

Vista da Serra, que mesmo contendo um número elevado de lotes (mais de trezentas 

unidades), todos os lotes foram vendidos, demonstrando o potencial que a cidade vem 

apresentando para o mercado de terras urbanas. Como já citado, nos últimos anos, fez-se 

necessário a reformulação de leis que ampliaram o perímetro urbano, como também, a criação 

de lei específica para reger o parcelamento do solo municipal, visando o alto índice de 

procura por terras para serem loteadas, as quais passaram a fazer parte do perímetro de 

expansão urbana. 

Logo, as diferenças, características e particularidades de cada área, são 

condicionantes e ao mesmo tempo determinantes para compreendermos qual será o público 

que dispõem de condições para ocupar esses novos espaços. Conforme destacado é sabido 

que, quanto melhor a localização do empreendimento e mais bem-dotadas de infraestrutura 

forem as áreas em suas adjacências, maior será o valor de mercado a ser pago para se ter o 

direito de uso e/ou de troca de um lote. Deve ser considerado que, ao adquirir um lote os 

futuros proprietários estão em busca não só de novos espaços para habitar, melhores 

condições de moradia ou mais conforto, mas também, pode ser percebido como uma 

alternativa de investimento financeiro, fazendo projeções para que, no futuro, esse comprador 

possa realizar a renda fundiária urbana. Somando-se a todos esses fatores, as empresas que 

trabalham com o mercado de terras fazem uso de estratégias no setor de marketing e 

propaganda visando atrair cada vez mais um maior número de clientes. Por esse prisma, as 

figuras 9, 11, 16, 17 e 18 demonstram algumas das estratégias adotas pelas incorporadoras 

para atraírem compradores e assim venderem seus produtos, como também, podemos 
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observar na figura 19, estratégias utilizadas para divulgação do empreendimento, visando 

atrair um maior número de compradores.  

As figuras 11 e 18 demonstram as facilidades existentes para que se possa adquirir 

um lote de terras nessas cidades, onde no ato da compra, o comprador não precisa dispor do 

valor integral a ser pago pelo lote, pois a própria incorporadora negocia com o cliente e 

parcela esse valor em até cem vezes, ou seja, mais de oito anos. Essas propagandas são 

bastante convidativas, tais como “suaves prestações” e “sem consultas ao Serviço de Proteção 

ao Crédito (SPC) e SERASA”, órgãos de proteção ao crédito, não sendo necessário dispor de 

alto valor mensal. A ideia de prestações suaves, se dá pelo viés das facilidades e o intervalo de 

tempo existente para o pagamento do lote ser efetuado. São essas facilidades encontradas no 

ato de fechar o negócio que estão atraindo cada vez mais compradores e fazem com que a 

procura por esses lotes esteja cada vez mais em alta.  

Ainda como estratégias para venderem seus empreendimentos as incorporadoras 

produzem materiais de divulgação, tais como, folders, panfletos e outdoors, visando atingir o 

maior público possível. Nestes meios de divulgação, além das informações básicas acerca do 

empreendimento, quase sempre retratam a felicidade presente nas famílias que, teoricamente 

venham adquirir um lote naquele empreendimento, como pode ser percebido nas figuras 9 e 

19, que apresentam não só a “família feliz”, mas este retrato soma-se às áreas de lazer e áreas 

verdes, conjunto de elementos que promoverão maior qualidade de vida. 

 

Figura 19: Propaganda de lançamento do Loteamento Jardim Planalto – Lagoa Salgada. 

 
Fonte:Cabral Imóveis. 

 

Essa somatória de estratégias adotadas pelo mercado de terras para alavancar suas 

vendas e publicizar seus produtos, se refletem no volume de negociações e na quantidade de 

empreendimentos existentes nessas áreas, como também, na procura pela aquisição de um ou 
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mais terrenos, prática comum por àqueles que vislumbram, num futuro próximo, acumular 

capital, ou seja, obter um ganho real a partir da aquisição desses lotes. Como a terra é uma 

mercadoria sem prazo de validade e pode ficar estocada para ser vendida em um momento 

oportuno ou quando o mercado lhes oferecer maiores vantagens, muitos dos compradores 

acabam adquirindo lotes apenas com tal finalidade. 

Entretanto, estes loteamentos vêm sendo propostos como um local destinado à 

construção de novas moradias. Um novo espaço residencial na cidade. Mas, nem sempre é 

isso que acontece após a aquisição do lote, como demonstrado no gráfico 1 a seguir.  

 

Gráfico 1: Motivos para se adquiri um ou mais lotes de terras nas cidades em análise. 

.  

Fonte: Cabral Imóveis, LL Imóveis e Rio Norte Imobiliária, 2015. 
Organização: MOURA, 2016. 

 

Como podemos perceber no gráfico acima, os motivos pelos quais as pessoas 

estão adquirindo um ou mais lotes divergem de cidade para cidade. De acordo com 

informações repassadas pelas incorporadoras que são responsáveis por comercializar e fazer a 

manutenção dos loteamentos nas referidas cidades, notamos que em Boa Saúde a procura para 

adquirir um lote tendo como finalidade construir a moradia e vir habitar aquele espaço é 

muito baixa, quando comparamos esse mesmo dado com as demais cidades pesquisadas, 

onde, a procura pelo lote tendo como finalidade principal, a de morar em Lagoa Salgada 
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chega a 75% dos compradores e a 70% para aqueles que compraram algum lote em Serra 

Caiada.  

Neste sentido, ao adquirirem o lote e construírem novas moradias, estas pessoas 

contribuem para a ampliação do adensamento residencial, o que se verifica pelo espraiamento 

da mancha urbana nestas cidades a partir do processo de parcelamento do solo urbano. Ao 

contrário de como o fenômeno se dá nestas duas cidades, em Boa Saúde a procura pelo lote, 

tem como objetivo principal o investimento, sendo entendido como uma maneira segura de 

captar a renda fundiária urbana, pois, por ser um bem permanente, a terra não se esgota e o 

risco de uma desvalorização é quase nulo.  

Acreditamos que dentre os motivos para que haja essa grande diferença no 

comportamento dos adquirentes dos lotes, reside nas particularidades de cada cidade. Nesse 

contexto, Lagoa Salgada vem apresentando uma dinamicidade comercial bastante 

significativa para as cidades do seu entorno, com uma área comercial crescente e 

diversificada. Já Serra Caiada, além do seu comércio em ascensão, está localizada as margens 

de uma importante via de circulação, a rodovia BR-226, proporcionando o deslocamento das 

pessoas de maneira rápida e mantendo conexão com diferentes regiões do estado. Somam-se a 

esses fatores, o fato que maior parte da população desses municípios já residirem na zona 

urbana, o que não ocorre em Boa Saúde que, em direção contrária, ainda registra, segundo o 

IBGE (2010), mais de 64% de sua população vivendo na zona rural, baixa expressividade 

comercial e fora de rota de circulação de pessoas para outros lugares.  

Portanto, mesmo a proposta inicial sendo a de transformar o loteamento em uma 

área residencial, alguns de seus proprietários podem vir a construir prédios comerciais, 

templos religiosos ou apenas cercar a terra delimitando sua posse. Desse modo, muitos dos 

compradores estão esperando que haja uma maior valorização da área a médio ou a longo 

prazo, principalmente em Boa Saúde, através de uma possível especulação imobiliária, o que 

não ocorre nas mesmas proporções em Lagoa Salgada e Serra Caiada.  

No entanto, em todas as cidades, o percentual de pessoas que adquiriram um ou 

mais lotes para morar ou investir, sempre o fizeram pensando na valorização que a terra possa 

gerar e ainda que, implicitamente, (implícito, pois, nem sempre os compradores dos lotes 

entendem como se dá a aquisição da renda fundiária urbana), estes acabam contribuindo para 

que haja a especulação imobiliária local. Tornam-se “artesãos” na construção do tecido 

urbano; provocam a expansão da área urbana dessas cidades e impulsionam o mercado de 
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terras, dando respaldo ao fenômeno dos loteamentos que, a cada dia, é mais latente nessas 

pequenas cidades.   

 

4.2 COMÉRCIO DE TERRA, INFRAESTRUTURA E SOBRELUCROS 

 

 
Analisar a infraestrutura existente nos loteamentos que foram, como também, dos 

que ainda serão postos à venda nas cidades de Boa Saúde, Lagoa Salgada e Serra Caiada, nos 

fez compreender como ocorre a negociação desses lotes e, qual o poder de atratividade que 

essa infraestrutura exerce no mercado de terras local. Convém a ressalva que, os 

empreendimentos legalizados e o comércio de terras informal se exercem paralelamente. Este 

fato está presente, principalmente, na cidade de Lagoa Salgada, onde dos dez loteamentos 

identificados, apenas dois estão dentro dos padrões da legislação que rege o parcelamento do 

solo.  

Como o comércio de terras vem se intensificando, para esta pesquisa decidimos 

por analisar um empreendimento em cada cidade. Neste sentido, a escolha do 

empreendimento a ser analisado se deu pelo fator da quantidade de lotes vendidos no período 

em que foi realizada a pesquisa de campo. Nesse contexto, os loteamentos selecionados 

foram: Parque Belo, na cidade de Boa Saúde, que conta com 121 lotes; Jardim Planalto, em 

Lagoa Salgada, com mais de 250 lotes, e o Vista da Serra na cidade de Serra Caiada com a 

maior quantidade de lotes, ultrapassando 300 unidades colocadas de uma só vez para a venda. 

Assim, compreendemos que a análise se deu em realidades e condições diferenciadas, o que 

para a pesquisa torna-se relevante, pois por mais que estejam inseridos em um mesmo 

contexto do mercado de terras, cada loteamento nos revelou situações distintas.  

De acordo com o comportamento do mercado de terras, percebemos que quanto 

mais bem-dotado de equipamentos e infraestrutura tiverem esses empreendimentos, maior 

será a reserva de dinheiro que o cidadão deve dispor para que possa adquirir um lote, uma vez 

que essas características diferenciam a área a ser vendida e, consequentemente, inflaciona o 

valor a ser cobrado por lote. A infraestrutura existente no loteamento tem um peso 

considerável para o comprador que adquire o lote com o intuito de construir a moradia, pois é 

um item que dá condição de habitabilidade ao empreendimento.  

A legislação vigente para o parcelamento de terras no Brasil traz critérios para o 

proprietário de terra obedecer no momento de parcelar a terra para que o empreendimento seja 

legalizado e possa ser posto à venda na forma de loteamento. A infraestrutura básica exigida 
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ao se parcelar uma terra é constituída por equipamentos considerados necessários para uma 

melhor condição de moradia, tais como: redes de escoamento das águas pluviais, energia e 

iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água e vias de circulação. Nesse 

contexto, o parágrafo 4º da Lei nº 6.776/79, traz outros requisitos de cunho urbanístico, dentre 

os quais: áreas destinadas ao sistema de circulação; implantação de equipamentos 

comunitários; espaços para o uso público; área mínima de 125m² por lote; ruas que se 

conectem com as principais vias já existentes na cidade, dentre outros, que devem ser 

implementados em uma área destinada à realização de loteamentos. O artigo 6º da referida lei, 

traz a seguinte redação direcionada aos proprietários de terras: 

 
6º. Antes da elaboração do projeto de loteamento, o interessado deverá 
solicitar à Prefeitura Municipal, ou ao Distrito Federal quando for o caso, 
que defina as diretrizes para o uso do solo, traçado dos lotes, do sistema 
viário, dos espaços livres e das áreas reservadas para equipamento urbano e 
comunitário, apresentando, para este fim, requerimento e planta do imóvel 
contendo, pelo menos: 
 I - as divisas da gleba a ser loteada; 
 II - as curvas de nível à distância adequada, quando exigidas por lei estadual 
ou municipal;  
III - a localização dos cursos d água, bosques e construções existentes;  
IV - a indicação dos arruamentos contíguos a todo o perímetro, a localização 
das vias de comunicação, das áreas livres, dos equipamentos urbanos e 
comunitários existentes no local ou em suas adjacências, com as respectivas 
distâncias da área a ser loteada;  
V - o tipo de uso predominante a que o loteamento se destina;  
VI - as características, dimensões e localização das zonas de uso contíguas 
(BRASIL, 1979, p.02). 

 

De acordo com o referido artigo, para que um loteamento seja efetuado em uma 

área urbana, faz-se necessário que o poder público esteja em consonância com o pleiteador do 

empreendimento para que assim, ações que devem ser desenvolvidas no âmbito do loteamento 

possam ser planejadas e regularizadas junto à esfera local. Neste sentido, as incorporadoras ao 

decidirem empreender em uma cidade procuram o poder público local, mas nem sempre eles 

dispõem de leis municipais para tal finalidade, e até desconhecem a legislação federal que 

rege o parcelamento do solo, como nos revelou a pesquisa de campo. 

Para que chegássemos a esta conclusão, fez-se necessário que realizássemos 

entrevistas com os Secretários Municipais de Administração. Com relação à legislação, 

buscamos a seguinte informação: Qual a legislação que disciplina o uso e ocupação do solo 

no município? Consequentemente o parcelamento do solo estaria implícito nesta pergunta. 

Em Boa Saúde, de acordo com a informação repassada, o uso e ocupação do solo são regidos 
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pelo “Código Tributário do município”; já em Lagoa Salgada, a informação nos repassada é 

que “não existe uma legislação”; entretanto, o município de Serra Caiada dispõe da “Lei 

municipal nº 730/20055”, mostrando assim maior organização no modo de administrar o 

crescimento de sua área urbana, ao mesmo tempo em que veda a possibilidade de qualquer 

proprietário de terra vir a fazer o parcelamento desta sem a aprovação prévia do poder público 

local, o que vai controlar o crescimento e estabelecer um ordenamento territorial urbano no 

município. 

Cada cidade tem meios próprios para regulamentar o uso do solo, seja pelo código 

tributário, seja por lei própria, mas quando não dispõe de lei municipal, como em Lagoa 

Salgada e o poder público não tem conhecimento da Lei Federal que rege o parcelamento do 

solo, torna-se um agravante para os quesitos urbanísticos e de ordenamento territorial, pois 

contribui para que os proprietários de alguma reserva de terra em áreas de expansão urbana, 

coloque-a no mercado para a venda na forma de loteamentos, muitos dos quais sem os 

padrões básicos exigidos por lei. Assim, a área urbana da cidade vai sendo ampliada sem 

nenhum ordenamento ou planejamento, mas de acordo com os interesses dos proprietários de 

terras ou dos incorporadores imobiliários. 

No entanto, mesmo existindo recomendações a serem seguidas antes da efetivação 

de um projeto de loteamento, contraditoriamente a própria lei dispensa tais medidas quando o 

parcelamento do solo ocorrer nas cidades que se enquadram como pequenas. Em seu artigo 

8º, traz a redação “Os Municípios com menos de cinquenta mil habitantes e aqueles cujo 

plano diretor contiver diretrizes de urbanização para a zona em que se situe o parcelamento 

poderão dispensar, por lei, a fase de fixação de diretrizes previstas nos arts. 6º e 7º desta Lei”. 

Logo, entendemos os motivos da não existência de uma política direcionada ao 

ordenamento territorial urbano, como também, da ausência do poder público enquanto órgão 

regulador no exercício de fiscalizar como vem sendo planejado os loteamentos nos 

municípios de Boa Saúde e Lagoa Salgada. Nestas condições, os proprietários de terras 

parcelam uma parte de sua propriedade, a que melhor lhe convier sem realizar se quer uma 

consulta prévia junto ao município sobre a legalidade de tal ação. Isso se dá tanto por 

desconhecimento por parte dos donos de terras da existência de tal legislação como também, 

aqui já exposto, pela falta de ação do poder público local que em alguns casos negligencia sua 

função enquanto órgão fiscalizador e responsável pelo ordenamento urbano em sua jurisdição.  

                                                                 
5Dispõe sobre o uso e o parcelamento do solo urbano e dá outras providências. 
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Ressaltamos que, essa negligência é observada, principalmente, em Lagoa Salgada, e em 

alguns casos, em Boa Saúde, porém em menor proporção.  

 O quadro 1, traz os equipamentos e a infraestrutura existentes nos loteamentos ao 

serem planejados pelas incorporadoras e apresentados no momento da venda aos possíveis 

compradores, como atrativos que despertam o interesse daqueles que procuram um lote para 

comprar. Nos referidos loteamentos, encontram-se itens básicos, porém necessários, para que 

os empreendimentos possam ser comercializados dentro da legalidade do mercado de terras.   

   
Quadro - 1: Infraestrutura existente nos loteamentos analisados. 

Cidade Loteamento Proprietário Infraestrutura 

Boa 
Saúde 

 
Parque Belo 

 
LL Imóveis 

Água, energia elétrica, meio fio, área 
nomedificandi, área institucional. 

 
Lagoa 

Salgada 

 
Jardim 

Planalto 

 
 

Cabral Imóveis 

Água, energia elétrica, meio fio, praça, 
playground, área nomedificandi, área 

institucional, ruas identificadas e acesso para as 
principais vias da cidade. 

Serra 
Caiada 

 
Vista da Serra 

Vista 
Empreendimentos 

Água, energia elétrica, meio fio, área 
nomedificandi, área institucional, e acesso para 

as principais vias da cidade. 

 Fonte: Cabral Imóveis; LL imóveis e Rio Norte Imobiliária, 2015. (Adaptado por MOURA, 2015). 

 

De acordo com as informações contidas no quadro acima, os três loteamentos 

analisados são considerados legalizados, tendo em vista que obedecem aos critérios 

estabelecidos na legislação que rege o parcelamento do solo urbano e dispõem de todos os 

licenciamentos legais para serem postos à venda. No entanto, o Loteamento Jardim Planalto 

ao ser planejado, a incorporadora dotou a área do loteamento com itens como praça pública, 

playground e ruas identificadas, o que o diferencia dos demais, uma vez que os outros não 

tiveram essa preocupação em oferecer opções diferenciadas aos adquirentes dos lotes.  

A infraestrutura existente no empreendimento agrega maior valor aos lotes postos 

à venda, fazendo com que haja não só a diferenciação entre empreendimentos, mas entre os 

lotes disponíveis no mercado. Estes elementos provocam a diferenciação da área em que cada 

lote se localiza, como também, do valor a ser pago pelo lote. Assim, as incorporadoras 

elaboram estratégias que chamam a atenção daqueles que buscam a aquisição de um lote para 

morar ou investir. Quase sempre, faz-se o lançamento desses empreendimentos apresentando 

para a população local o que existem nestes loteamentos que diferenciam dos demais e, 

consequentemente, elevam o valor a ser cobrado pelo produto, atraindo mais compradores, 

aumentando a procura pelos lotes e possibilitando maior extração da renda fundiária urbana. 
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A tabela 1, traz um panorama dos loteamentos, considerando o tamanho da área, quantidade 

de lotes, preço cobrado por cada parcela, dentre outros. 

 

Tabela 1: Lotes, área e preços por loteamento em cada cidade. 

 

Cidade 

 

Loteamento

s 

 

Área/m² 

Nº de 

lotes 

%  

vendidos 

 
< Valor, R$ 

 
> valor, R$ 

 

Incorpora

dora 

 

Início 

Boa 

Saúde 

 

Parque Belo 

 

53.418 

 

121 

 

98% 

 

13.900,00 

 

26.900,00 

LL Imóveis 2013 

Lagoa 
Salgada 

Jardim 

Planalto 

 

87.000 

 

262 

 

100% 

 

9.000,00 

 

21.555,00 

Cabral 

Imóveis 

2009 

Serra 

Caiada 

Vista da 

Serra 

 

101.600 

 

301 

 

100% 

 

20.000,00 

 

* 

Rio Norte 

Imobiliária6 
2008 

Fonte: Incorporadoras (adaptado por MOURA, 2015). 
Valor não informado*. 
 

Os dados acima nos revelam uma particularidade do empreendimento Jardim 

Planalto em Lagoa Salgada, o qual entre os três empreendimentos analisados, possui a maior 

quantidade de itens de infraestrutura e equipamentos de uso coletivo como colocado no 

quadro anterior, um diferencial dentre os demais. No entanto, seus lotes tiveram o menor 

preço de mercado no momento em que foram colocados à venda. Assim, mesmo contando 

com esse diferencial, a valorização capitaneada pelo uso da terra não foi tão expressiva como 

a que ocorreu no loteamento Vista da Serra, em Serra Caiada, onde, o menor valor a ser pago 

pela aquisição de um lote é equivalente a noventa e três por cento do maior valor a ser pago 

para se adquirir um lote em Lagoa Salgada e a setenta e quatro por cento do valor mais alto a 

ser pago para se obter a posse de um lote em Boa Saúde.  

Apesar da diferenciação existente entre os valores a serem pagos pela aquisição 

dos lotes, os três empreendimentos obtiveram boa aceitação no mercado local, o que se 

refletiu na alta procura pelos lotes e, como podemos visualizar na tabela, os referidos 

loteamentos encontram-se com quase cem por cento de suas unidades comercializadas. 

Reflexo das políticas de venda própria de cada empresa, pois, de acordo com as 

incorporadoras, a negociação corre diretamente entre cliente e incorporadora, diminuindo a 

burocracia e os trâmites no momento da aquisição dos lotes. Neste sentido, ao perguntamos 

qual a forma de negociação e pagamento dos lotes, a LL Imóveis nos respondeu que “a 

negociação ocorre de maneira parcelada, por meio de boleto bancário, em até cem meses 

                                                                 
6A incorporadora Rio Norte Imobiliária foi responsável por dotar a área do loteamento com infraestrutura, fazer 

a venda dos lotes, publicizar o empreendimento e fazer toda a negociação, mas, a propriedade do loteamento 

pertence à empresa Vista Empreendimentos que, possui loteamentos em Boa Saúde e Serra Caiada. Como a 

empresa tem sede no estado de Pernambuco, atua no Rio Grande do Norte por meio de parceria com 

incorporadoras do estado, como explicado anteriormente. 
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para pagar. Caso ocorra a desistência da compra, o cliente recebe setenta por cento do 

dinheiro já investido”; para a Cabral Imóveis “o financiamento é direto com a incorporadora, 

por meio de boletos e até cem meses para pagar”; segundo a Rio Norte Imobiliária a 

negociação corre “à vista, com o pagamento no ato da compra e/ou financiado diretamente 

com a incorporadora”. 

Nos chama a atenção como as respostas fornecidas pelas incorporadoras são 

bastante parecidas, ou seja, o comportamento dessas empresas é semelhante em todas as fases 

que envolvem empreendedoras e clientes. Vale salientar que as relações de negociações se 

dão diretamente entre empresa e cliente, dispensando serviços fornecidos por redes de bancos 

institucionalizados. Essa relação entre quem compra e quem vende o lote, extingue os tramites 

da burocracia, como a exigência de inúmeros documentos e comprovantes de renda, análise e 

aprovação de créditos, aceitação em uma determinada linha de financiamento, dentre outros 

que são necessários para realizar investimentos com o financiamento de bancos institucionais. 

Assim sendo, mais pessoas conseguem efetuar a compra de um ou mais lotes de maneira 

prática e rápida, sendo que, em um curto intervalo de tempo a negociação se concretiza.  

Entretanto, a venda da terra no formato de loteamento é um recurso encontrado 

por essas incorporadoras para aumentarem os seus lucros e realizarem a renda fundiária 

urbana de maneira mais eficaz e cada vez mais lucrativa. Para isso, essas empresas utilizam de 

estratégias próprias para identificar áreas propulsoras e que venham despertar o interesse dos 

moradores locais e de pessoas que desejam adquirir um lote para morar ou investir. 

Diante disso, esta pesquisa constatou que as referidas incorporadoras não mantêm 

vínculo algum com a cidade onde estão loteando a terra. Assim, adquirem a terra, transforma 

em loteamentos, colocam os lotes à venda e de posse da renda gerada com a venda dos lotes 

fazem investimentos em outras cidades da região, na cidade de Natal e até mesmo fora do 

estado, como é o caso da Vista Empreendimentos, que é de capital pernambucano. Nesse 

contexto, a renda fundiária urbana gerada com a venda desses lotes, passa a ser drenada para 

outras localidades, deixando de ser investida na própria área urbana que foi condicionante 

para que tal renda pudesse ser efetuada, pois, os investidores não são locais, mas se apropriam 

da renda local para fazer investimentos em diferentes lugares. É a face perversa do 

capitalismo que atua em todos os locais, não fazendo distinção de categorias de cidade, tendo 

como objetivo principal, gerar acumulação de capital e transformar essa renda em mais renda. 
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4.3 LOTEAMENTOS, MODELANDO O TECIDO URBANO EM PEQUENAS 

CIDADES 

 

Como explanado anteriormente, esses loteamentos vêm provocando significativas 

transformações nas cidades de Boa Saúde, Lagoa Salgada e Serra Caiada, tais como, aumento 

no adensamento residencial e populacional, alterações no traçado urbano, dentre outros. É 

inquestionável como estes empreendimentos estão contribuindo para o espraiamento da 

mancha urbana dessas cidades, uma vez que, cada loteamento a mais que se concretiza, 

aumenta o traçado de ruas, circulação de pessoas e fluxos em locais que até então não se tinha 

uso nessas proporções.  

Considerando a quantidade de loteamentos e lotes posto à venda nestas cidades e, 

sabendo-se que a maioria dos que adquiriram lotes tem como objetivo principal morar, a 

tabela 2, foi elaborada com o intuito de nos auxiliar numa melhor reflexão e compreensão de 

como o mercado de terras, a partir dos loteamentos, está impulsionando o crescimento dessas 

cidades a curto e médio prazo. Ressaltamos que, os dados contidos na tabela correspondem a 

todos os loteamentos existentes nas três cidades, como também, os quais se teve acesso a 

informações durante a empiria desta pesquisa. 

 
Tabela 2: Domicílios, lotes e % de crescimento da área física, a partir dos loteamentos existentes em 
cada cidade. 

Cidade Domicílios urbanos/2010 Loteamentos Nº de lotes Crescimento da cidade/%  

Boa Saúde 929 03 402 43% 

Lagoa Salgada 1.427 10 722 51% 

Serra Caiada 1.461 06 948 65% 

Total 3.817 19 2.072 54% 

Fonte: IBGE (2010); Incorporadoras, Prefeituras Municipais e Trabalho de campo (2015). 
 Elaboração: Moura, 2015. 

 

Consideramos que entre os principais processos que estes loteamentos têm 

desencadeado nas cidades em análise, diz respeito, principalmente, à ampliação da área 

urbana, como também de expansão urbana, visto que, faz-se uma análise a curto e a médio 

prazo. É inquestionável, a ampliação da área urbana dessas cidades, a partir desses 

loteamentos, uma vez que estes são algo concreto e que se realizam na área física da cidade, 

sendo, portanto, de fácil visualização. Para muitos citadinos, esse aumento do tecido urbano, é 
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visto como o progresso, pois se a cidade está crescendo, para eles e para o poder público é 

algo muito bom, como veremos mais adiante.  

Analisando os dados da tabela acima, as três cidades vêm passando por uma 

significativa transformação de sua malha urbana. Considerando que, a cidade de Boa Saúde é 

a que conta com o menor número de domicílios urbanos entre a sede municipal e o distrito de 

Córrego de São Mateus, e é a única que conta com um distrito, mesmo assim o adensamento 

residencial nessa cidade é baixo, principalmente, por contar com apenas 36% de sua 

população vivendo em áreas urbanas. Com o advento dos loteamentos, sua área residencial 

será ampliada em 43% (quarenta e três por cento), (para se chegar a este resultado, fez-se a 

análise do número de domicílios e quantidade de lotes existentes na cidade, utilizando-se da 

regra de três, utilizada na Matemática, o que possibilitou conhecer a porcentagem e 

consequentemente, a proporção de crescimento em cada cidade. Assim, o mesmo método foi 

utilizado para se conhecer o percentual de crescimento previsto para as três cidades.). Mesmo 

os dados anteriormente mostrando que 78% (setenta e oito por cento), das pessoas que 

adquiriram um lote foram para investir, certamente estes lotes serão ocupados em um futuro 

próximo, pois de acordo com o poder público local, “o preço e a qualidade de moradia 

melhor” são os fatores que fazem com que as pessoas busquem um lote para se comprar em 

Boa Saúde.  

Em Lagoa Salgada o crescimento da cidade vem se concretizando em todas as 

áreas do perímetro urbano, o que é comprovado pelos números expressos na tabela 2. Logo, 

em um curto intervalo de tempo e seguindo o ritmo de crescimento apresentado nos últimos 

anos, a partir dos loteamentos existentes, seu tecido urbano será ampliado em 51% (cinquenta 

e um por cento), de sua área atual. Esse é um dado bastante expressivo para uma pequena 

cidade que se mantém praticamente de atividades agrícolas, atividades comerciais e 

transferência de renda do Governo Federal, mas, como já citado 75% (setenta e cinco por 

cento), das pessoas que adquiriram um lote nesta cidade tem como objetivo construir uma 

moradia, daí o crescimento vertiginoso apresentado em Lagoa Salgada.  

Para o poder público municipal, entre os motivos para alguém adquirir um lote na 

cidade reside em fatores como “melhores condições de vida; a proximidade com a capital; 

amplo comércio, farmácias, supermercados e lojas de materiais de construção”. É fato que a 

cidade tem apresentado uma vocação para a atividade comercial bastante significativa, o que a 

diferencia das cidades vizinhas, entretanto, como vimos, o preço da terra pode estar entre os 



93 
 

 
 

principais fatores para se adquirir um lote, tendo em vista que, se comparado com as demais, 

em Lagoa Salgada o valor a ser pago para se adquirir um lote de terra, ainda é o mais baixo.  

Como Serra Caiada conta com o diferencial de está localizada às margens de uma 

grande via de circulação do estado, já citado anteriormente, acreditamos que este seja o fator 

principal para que a cidade tenha um mercado de terras tão aquecido, ao ponto em que, com a 

concretização de todos os loteamentos esta cidade terá sua área urbana ampliada em 65% 

(sessenta e cinco por cento).  Fator que explica os motivos pelos quais, nos últimos anos, o 

poder público local tenha legislado três vezes sobre a área de expansão urbana do município, 

pois, com a procura em alta para se adquirir um lote em Serra Caiada, esta teve sua área 

majorada, mais de uma vez em menos de uma década, por força das seguintes Leis de 

Número: 730/20057; 845/20128; 864/20139.   

Como sua área urbana vem aumentando em larga escala a partir de novos 

arruamentos e adensamento populacional, principalmente, impulsionado pelo mercado de 

terras que está em forte ascensão no município, o poder público local, através das referidas 

leis, respaldou e legalizou o comércio de terras por meio dos loteamentos. Para a 

administração da cidade, essa alta na procura para se adquirir um lote na cidade, ocorre pelos 

seguintes fatores “a nossa cidade está localizada a 70 quilômetros de Natal, cortada por uma 

BR, com um clima ameno, bem cuidada pelo poder público municipal e população ordeira”. 

Assim, para o poder público, esse expressivo crescimento pelo qual a cidade vem passando no 

último dez anos, se expressa pelo ritmo acelerado em que vem ocorrendo as construções nos 

loteamentos existentes. Neste sentido, a pesquisa revelou que 70% (setenta por cento) das 

pessoas que adquirem um lote na referida cidade, tem como objetivo construir uma residência. 

As imagens a seguir, nos traz uma projeção do espraiamento da mancha urbana 

dessas cidades, tendo como fator exclusivo o parcelamento de terras a partir dos loteamentos 

existentes até o ano de 2016. Para tal, fazemos uso de imagens disponibilizadas pelo Google 

Maps, referentes às cidades em tela, o que nos possibilitou traçarmos polígonos demarcando o 

local real onde há cada loteamento. Fazemos a ressalva que os referidos polígonos fazem uma 

projeção da área compreendida por esses loteamentos e, apenas os loteamentos analisados em 

Lagoa Salgada e Serra Caiada, correspondem à área real apresentadas nos polígonos. Com 

relação ao loteamento estudado em Boa Saúde, o polígono corresponde a uma área 

                                                                 
7Dispõe sobre o uso e parcelamento do solo urbano e dá outras providências. 
8Dispõe sobre a Inclusão de Área de Terras que Especifica, no Perímetro Urbano do Município e dá outras 

providências. 
9Dispõe sobre a ampliação da Área Urbana do Município de Serra Caiada; altera a Lei 845, de 10 de agosto de 

2012; e dá outras providências. 
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aproximada, mas, que não traz prejuízos para o entendimento de como estes loteamentos estão 

promovendo o espraiamento do tecido urbano da Microrregião do Agreste Potiguar. 
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Figura - 20: Imagem de projeção dos loteamentos e expansão urbana na cidade de Boa Saúde. 

 
Fonte: Google Maps10/Trabalho de campo; 
Elaboração: SILVA, 2016. 

     Loteamentos:1: Parque Belo, 2: Morada Boa Saúde. 

 

 

                                                                 
10Disponível em:https://www.google.com.br/maps/place/Janu%C3%A1rio+Cicco+-+RN/@-6.1558109,-

35.6045192,791m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x7b213034391c891:0xf355e42b481ce4cd!8m2!3d-

6.148938!4d-35.5876697?hl=pt-BR. Acesso: maio/2016. 

https://www.google.com.br/maps/place/Janu%C3%A1rio+Cicco+-+RN/@-6.1558109,-35.6045192,791m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x7b213034391c891:0xf355e42b481ce4cd!8m2!3d-6.148938!4d-35.5876697?hl=pt-BR
https://www.google.com.br/maps/place/Janu%C3%A1rio+Cicco+-+RN/@-6.1558109,-35.6045192,791m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x7b213034391c891:0xf355e42b481ce4cd!8m2!3d-6.148938!4d-35.5876697?hl=pt-BR
https://www.google.com.br/maps/place/Janu%C3%A1rio+Cicco+-+RN/@-6.1558109,-35.6045192,791m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x7b213034391c891:0xf355e42b481ce4cd!8m2!3d-6.148938!4d-35.5876697?hl=pt-BR
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Figura - 20: Imagem de projeção do loteamento e expansão urbana, Distrito de Córrego de 
São Mateus – Boa Saúde. 

 
Fonte: Google Earth/Trabalho de campo. 
Organização: SILVA, 2016. 
      Loteamento: Alto de São Mateus 
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Figura – 22: Imagem de projeção dos loteamentos e a expansão urbana na cidade de Lagoa Salgada. 

 
Fonte: Google Maps11/Trabalho de Campo; 
Organização: SILVA, 2016. 

Loteamento, 1: Reginaldo Almeida, 2: Antônio Porfírio, 3: Maninho, 4: D. Mª Nicácio,     

5:.Antônio Paulino, 6: Zé de Vidal, 7: D. Rita Silveira, 8: João Maria (João Sertanejo), 9: Jardim 

Planalto, 10: Vila Imperial. 

                                                                 
11Disponível em: https://www.google.com.br/maps/place/Lagoa+Nova,+Lagoa+Salgada+-+RN/@-6.1215645,-

35.4784274,791m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x07b2695fdb0cc143:0x296c16be782b960a!8m2!3d-

6.1223774!4d-35.4763985?hl=pt-BR. Acesso em: maio/2016. 

https://www.google.com.br/maps/place/Lagoa+Nova,+Lagoa+Salgada+-+RN/@-6.1215645,-35.4784274,791m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x07b2695fdb0cc143:0x296c16be782b960a!8m2!3d-6.1223774!4d-35.4763985?hl=pt-BR
https://www.google.com.br/maps/place/Lagoa+Nova,+Lagoa+Salgada+-+RN/@-6.1215645,-35.4784274,791m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x07b2695fdb0cc143:0x296c16be782b960a!8m2!3d-6.1223774!4d-35.4763985?hl=pt-BR
https://www.google.com.br/maps/place/Lagoa+Nova,+Lagoa+Salgada+-+RN/@-6.1215645,-35.4784274,791m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x07b2695fdb0cc143:0x296c16be782b960a!8m2!3d-6.1223774!4d-35.4763985?hl=pt-BR
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         Figura - 23: Imagem de projeção dos loteamentos e expansão urbana  na cidade de Serra Caiada.  

         Fonte: Google Maps12/Trabalho de Campo; 
         Organização: SILVA, 2016. 

Loteamento, 1:Vista da Serra; 2: Projetado 1; 3: Projetado 2; 4: de Mário Jr.; 5: de Gija; 6: 

Mirante da Serra. 

 

                                                                 
12Disponível em: https://www.google.com.br/maps/place/Sierra+Caiada,+Serra+Caiada+-+RN/@-6.1028761,-

35.7147485,1582m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x07b2173f051c0ed3:0x48b369b994f04fff!8m2!3d-

6.1047115!4d-35.7114029?hl=pt-BR. Acesso em: junho/2016. 

https://www.google.com.br/maps/place/Sierra+Caiada,+Serra+Caiada+-+RN/@-6.1028761,-35.7147485,1582m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x07b2173f051c0ed3:0x48b369b994f04fff!8m2!3d-6.1047115!4d-35.7114029?hl=pt-BR
https://www.google.com.br/maps/place/Sierra+Caiada,+Serra+Caiada+-+RN/@-6.1028761,-35.7147485,1582m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x07b2173f051c0ed3:0x48b369b994f04fff!8m2!3d-6.1047115!4d-35.7114029?hl=pt-BR
https://www.google.com.br/maps/place/Sierra+Caiada,+Serra+Caiada+-+RN/@-6.1028761,-35.7147485,1582m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x07b2173f051c0ed3:0x48b369b994f04fff!8m2!3d-6.1047115!4d-35.7114029?hl=pt-BR
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Ao considerarmos esse crescimento e analisarmos a malha urbana das três cidades 

em conjunto, com a somatória dos lotes existentes em cada loteamento, observamos que o 

aumento da mancha urbana compreendida pelas cidades de Boa Saúde, Lagoa Salgada e Serra 

Caiada, atingirá um acréscimo de 54% (cinquenta e quatro por cento) em seu tecido urbano 

como um todo. Um dado bastante expressivo que requer atenção e ações diferenciadas para 

essas novas áreas que, aos poucos vem sendo anexada ao perímetro urbano já consolidado em 

cada cidade. Diante dessa nova realidade, é certo que a população local passará a requerer 

maior demanda de serviços, tais como: saúde, educação, segurança, lazer, limpeza urbana e 

infraestrutura física que devem ser implementadas considerando essas novas áreas, agora 

compreendidas como parte da cidade, do tecido urbano. 

Conhecer quem são esses agentes que vem provocando alterações nessas cidades, 

a partir da compra ou venda desses lotes de terras, nos fez entender o porquê estas cidades 

vêm apresentando esse crescimento em sua área urbana. O gráfico 2, nos traz uma mostra 

acerca da origem dos adquirentes de lotes que estão contribuindo para a ampliação da área 

urbana nessas cidades. 

 

   Gráfico 2: Origem dos adquirentes de lotes nas cidades estudadas. 

 
   Fonte: Incorporadoras (adaptação, MOURA, 2015). 
 

O processo de parcelamento de terras nas cidades em tela, ao mesmo tempo em 

que aparecem imbricados, apresentam suas particularidades, como podemos observar no 



100 
 

 
 

gráfico 2. Há aqueles que compram a terra e empregam o seu dinheiro, tanto com o intuito de 

construir uma residência, como apenas para realizar investimento. Diante dos dados, 

compreende-se que em Boa Saúde mesmo a terra não sendo a que apresenta o valor mais 

baixo a ser pago para se ter acesso a um lote, é a que exerce maior poder de atração entre 

compradores de outras cidades, pois, de acordo com a pesquisa, entre as pessoas que 

adquiriram algum lote em sua área de expansão urbana, cerca de 80% (oitenta por cento) dos 

compradores são de outras cidades do estado e até mesmo de fora do Rio Grande do Norte, 

enquanto que apenas os outros 20% (vinte por cento) já residem em Boa Saúde. Chamamos a 

atenção para o gráfico 1, o qual nos revelou que entre as pessoas que compraram um lote de 

terras em Boa Saúde, apenas 22% (vinte e dois por cento) tem a intenção de morar na cidade. 

Logo, ao mesmo tempo em que os loteamentos estão atraindo compradores de outras cidades, 

a maior parte destes ao adquirirem um ou mais lotes, fazem a aquisição sem pretensões de um 

dia ali habitar, sendo apenas como investimento, pensando no sobrelucro que a terra possa vir 

a gerar no futuro, principalmente, a partir da instalação em suas adjacências de equipamentos 

públicos ou privados que trarão maior visibilidade e, consequentemente, valorização para a 

área do loteamento em decorrência da chegada desses novos equipamentos. 

Enquanto que na cidade de Boa Saúde os compradores dos lotes em sua maioria 

são de outras cidades, em Lagoa Salgada prevalece o oposto, ou seja, entre os que adquiriram 

lotes em terras salgadenses 85% (oitenta e cinco por cento), são da própria cidade, enquanto 

que os outros 15% (quinze por cento) restantes são de outras localidades. Esse 

comportamento inverso pode ser entendido pelo preço a ser pago na aquisição de um lote, 

pois os loteamentos ao apresentarem preço mais acessível, acabam atraindo como 

compradores os moradores da própria cidade, os quais em sua maioria absoluta, como nos 

revelou o gráfico 1, adquiriram com o intuito de construir o que pode ser para morar ou 

alugar, elevando assim o crescimento do tecido urbano local. Mesmo apresentando acelerado 

crescimento em sua área urbana, a quantidade de pessoas que adquiriram algum lote com o 

intuito de morar é menor que o de compradores da própria cidade, o que se explica pelo fato 

de grande parte desses compradores já residirem na cidade, deixando assim o lote à disposição 

de um filho ou algum outro parente que no futuro possa construir naquele local. Apenas 

realizou a compra do lote como investimento econômico. 

Entre as três cidades analisadas, Serra Caiada é onde a compra de lotes por 

pessoas da própria cidade ou de outras cidades apresenta maior equilíbrio, com forte presença 

de compradores locais, mas também, com uma atuação bastante significativa de pessoas 
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vindas de outras cidades, as quais atingem o patamar de 40% (quarenta por cento) dos 

compradores. Assim como ocorre em Lagoa Salgada, o maior poder de atração de Serra 

Caiada se dá pelo fator da habitação, uma vez que entre os compradores de lotes 70% (setenta 

por cento) informaram no ato da compra, ter como objetivo construir e morar na cidade, como 

revelado no gráfico 1. Destacamos aqui que, nos últimos anos, a referida cidade, também vem 

apresentando um rápido crescimento de sua área, o que pode facilmente ser observado a partir 

das leis de ampliação de sua área de expansão urbana, como também, pelo espraiamento do 

tecido urbano local. 

Ainda considerando os agentes envolvidos com o processo de parcelamento de 

terras nestas cidades, convém esclarecer que este grupo é composto não apenas por quem 

compra algum lote. Estão aí compreendidos: as incorporadoras envolvidas; o dono da terra 

que fora parcelada e o poder público local. Entre os compradores de lotes, quando estes não 

são da cidade onde se pretende adquirir a terra, geralmente eles mantêm algum vínculo com a 

cidade, por meio de familiares, amigos ou trabalho, como também, existem aqueles que já 

moraram na cidade e por algum motivo migraram para outras localidades ou até mesmo para 

estados de outras regiões do país. Com a terra sendo vendida em loteamentos, esses 

compradores visualizam a oportunidade de adquirir um lote e manterem o vínculo físico com 

o lugar de origem; construir e manter residência na cidade para quando retornar, passar férias 

ou queira participar de alguns eventos, tais como: religioso ou político, bastante comum 

nestas cidades, ou terem um lugar para se alojar quando visitarem a cidade.  

Assim sendo, entre os compradores de lotes, há ainda aqueles que moram em 

Natal ou na Região Metropolitana e, considerando a proximidade entre as cidades e o pequeno 

percurso que as separam, adquirem um ou mais lotes com o intuito de construir uma segunda 

residência para pousar, principalmente, em períodos festivos, feriados, finais de semana e até 

temporadas de férias.  

Esse processo não ocorre sem o conhecimento prévio do poder público (para os 

loteamentos legalizados), que em alguns casos, como ocorreu em Boa Saúde, “o poder 

público renunciou a parte a que lhes era de direito dentro do loteamento Alto de São Mateus, 

para que a incorporadora realizasse o ‘investimento’ no município” (LL IMÓVEIS, 2015). 

Ao que concerne a fiscalização a respeito das obrigações que as incorporadoras devem 

cumprir em âmbito local, quase sempre nunca são feitas. As empresas planejam os 

loteamentos, modificam a área, abrem e nomeiam ruas, utilizam mão-de-obra local e depois 

de realizado a venda dos lotes migram para outras cidades, deixando a responsabilidade do 
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loteamento para o poder público de cada cidade que, a curto, médio e longo prazo terão que 

dotar a área com a infraestrutura necessária, tais como serviços de coleta de lixo, limpeza 

urbana, asfaltamentos, dentre outros.  

Este é um fenômeno que para se concretizar requer a ação de diferentes agentes, 

cada um agindo de uma maneira própria. Porém, essas ações convergem para o mesmo norte, 

o espraiamento do tecido urbano das cidades em tela. A que maneira, implicações e possíveis 

consequências para estas cidades, nesse momento, parece não ser relevante para as 

administrações. Afinal, a cidade estar crescendo, é o “progresso” que chega nas pequenas 

cidades. Faz-se a ressalva que, esse "progresso" traz consigo: pessoas muitas vezes 

desconhecidas o que pode ocasionar no aumento no número de desempregados e insegurança 

na própria cidade. Problemas que requerem atenção e olhar diferenciado da administração 

pública. 

Ao observarmos as figuras 24 e 25, percebemos quão diferente são as formas 

encontradas para se lotear a terra nas cidades em análise, principalmente ao que concerne às 

diferentes maneiras de se planejar o loteamento. Na figura 24, é possível observar que a área 

que fora loteada não apresenta nenhum tipo de infraestrutura que possa proporcionar maior 

interesse em ali adquirir um lote, a não ser, talvez, o preço a ser pago. Como pode ser 

observado, o que delimita os lotes são apenas estacas de madeiras com uma numeração 

correspondente ao lote dentro da parcela maior, como indicado pelas setas na cor vermelha, já 

o acesso a outras vias se dá através de uma espécie de estrada carroçável, não havendo 

delimitação alguma entre estrada e lotes, como indicado pela seta amarela. Diferente do que 

ocorre com o loteamento irregular, quando analisamos a figura 25, correspondente a um 

empreendimento regularizado, as diferenças existentes entre os tipos de loteamentos parecem 

ser ainda maiores, pois na figura 24 o planejamento na execução do loteamento é quase 

inexistente, enquanto que no outro empreendimento regularizado, percebemos a preocupação 

em executar melhorias nos acessos, delimitar quadras e as ruas com meio fio, fazendo a 

separação entre o espaço destinado a construção e espaço para circulação de pessoas, como 

indica a seta amarela. Notamos ainda a presença da implantação da rede de abastecimento de 

energia elétrica; ruas padronizadas, dentre outros.  
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Figura 24: Loteamento irregular - Lagoa Salgada 

 
Fonte: Trabalho de campo (abril/2014). 
Registro: Moura, 2014. 

 

Figura 25: Loteamento regularizado - Boa Saúde 

 
Fonte: Trabalho de campo (novembro/2015). 
Registro: Moura, 2015. 

 

Devemos considerar que em maior ou menor grau essas diferenças interferem 

desde o valor a ser cobrado na aquisição de um lote, até ao volume de procura para se adquirir 

um lote em um determinado empreendimento. Quando encontramos loteamentos com as 

características que vem sendo aqui citadas, entendemos que os itens que compõem ou não a 

infraestrutura, refletem no uso e ocupação dessa terra a partir da classe socioeconômica a que 

pertencem os possíveis compradores dos lotes. Somam-se a isso, a ausência de uma política 

de fiscalização por parte do poder público; existência de uma especulação imobiliária local, 

dentre outros. Elemento decisivo tanto para quem vende o lote, como para quem procura um 

lote para comprar. 
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Em Lagoa Salgada, com exceção dos loteamentos Jardim Planalto e o Vila 

Imperial, os demais loteamentos existem apenas pela divisão de uma parcela de terra que se 

põe à venda sob a forma de lotes, não apresentando quase nenhum dos requisitos exigidos por 

lei para que o loteamento possa, de fato, existir e ser comercializado. Essa situação se repete 

também em Boa Saúde, porém em menor escala. Entretanto, os supostos donos ao serem 

procurados recusaram-se13 a fornecer informações, alegando “desconhecer” a existência de 

tais empreendimentos e não serem os proprietários daquela terra, motivo pelo qual, essa 

pesquisa foi direcionada apenas para os loteamentos regulares existentes na cidade.  Diante 

dos fatos elencados e da ausência de tais informações, consideramos que a pesquisa não foi 

prejudicada, pois os compradores afirmaram que adquiriram os lotes por meio do ato de 

compra, mas, resguardamos o direito à informação ou a não informação, de cada indivíduo.  

Ainda sobre Lagoa Salgada, para nós ficou perceptível que os donos de 

loteamentos não demonstram a menor preocupação com os adquirentes dos lotes, acerca das 

condições mínimas no tocante à infraestrutura necessária para quem compra um lote com o 

propósito de construir sua residência. Por outro lado, o poder público faz vista grossa, não 

exigindo desses proprietários nenhuma obediência à legislação urbana do município, ou por 

descaso ou pela inexistência de tal legislação, contribuindo, desse modo, para que o 

crescimento da cidade venha ocorrendo em larga escala, mas, de maneira aleatória e 

desordenada.  

Entretanto, Boa Saúde (mesmo que de maneira tímida) e Serra Caiada dispõem de 

mecanismos próprios para realizarem sua fiscalização, e de certo modo fazerem um controle 

de como está ocorrendo o parcelamento do solo em terras sob sua jurisdição, seja por meio do 

código tributário que é o mecanismo utilizado para fazer a cobrança anual do Imposto Predial 

e Territorial Urbano14 (IPTU); seja pelas leis de ampliação das áreas de expansão urbana, 

como vem ocorrendo no município de Serra Caiada15. A utilização desses mecanismos 

possibilita aos órgãos locais fazerem um diagnóstico prévio de como vem se comportando o 

                                                                 
13A recusa em fornecer informações dessa natureza, ocorre principalmente, pelo receio que os proprietários de 

loteamentos irregulares têm em que haja uma fiscalização por parte do poder público e que as autoridades 

competentes apliquem algum tipo de multa ou que as informações sejam repassadas para outros órgãos que 

regulamentam a venda da terra.  Entretanto, em Lagoa Salgada não se registra tal dificuldade pelo fato que, 

enquanto pesquisador e natural do município, ao realizar a pesquisa, já conhecia todos os proprietários de 

loteamentos, o que nos possibilitou o acesso às informações necessárias durante a pesquisa. 
14Até o ano de 2015, não há registro e não se aplica cobrança de IPTU nas  cidades de Lagoa Salgada e Boa 

Saúde. 
15Na cidade de Serra Caiada, o IPTU já vem sendo implementado há alguns anos, inclusive, o município 

promove campanhas, sorteios de prêmios e afins, para estimular os citadinos a manterem-se em dia com o 

pagamento do tributo, sendo possível notar um arranjo urbano mais bem-dotado de equipamentos e 

infraestrutura, gerada pela arrecadação e emprego das receitas advinda do pagamento do referido imposto.  
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mercado de terras em áreas urbanas, como também, fazer um panorama anual da ampliação 

da cidade gerada pelo aumento do seu tecido urbano. 

É sabido que os loteamentos não surgiram do nada, mais de um ato intencional de 

alguém que vislumbrou na terra a possibilidade de maior aquisição de sobrelucro, ou seja, a 

extração da renda fundiária urbana. Entre os agentes envolvidos com o parcelamento de terras 

nessas cidades, é possível encontrar desde grandes proprietários de terras (fazendeiros da 

própria região), empresas incorporadoras com sede na capital do estado, até pequenos 

proprietários que mantinham alguma reserva de terra urbana em seu próprio quintal e que 

transformou esta área em um pequeno loteamento. 

Cada um desses agentes agiu de maneira diferente e particular. No entanto, o 

poder público local coopera com tais ações, tendo em vista que este não tem uma fiscalização 

eficaz, nem cria um ordenamento territorial que se aplique para toda a cidade como ocorre em 

Boa Saúde e Lagoa Salgada ou, cria mecanismos que favorecem a proliferação de 

loteamentos “legalizados” como ocorre em Serra Caiada. Esse processo de parcelamento de 

terras urbanas com loteamentos regularizados nas três cidades tem início em Boa Saúde no 

ano de 2007, ano em que a empresa Vista Empreendimentos, de capital pernambucano, 

compra uma gleba de terras às margens da rodovia que liga a cidade à Lagoa Salgada, 

considerada bem localizada e lança o primeiro loteamento existente entre as três cidades. No 

entanto, mesmo sendo considerado pequeno, este loteamento chega ao ano de 2015, oito anos 

após seu lançamento, com apenas 60% (sessenta por cento) de seus lotes vendidos. 

A empresa Vista Empreendimentos que mantém loteamentos, tanto na cidade de 

Boa Saúde como em Serra Caiada, nos informou que “Compramos a área de Boa Saúde em 

2007 e foi o primeiro loteamento nosso. Procuramos algo pequeno para exatamente verificar 

os entraves que este processo poderia ter. A área de Serra Caiada foi comprada em 2008 

nesta política de expansão da empresa”. Vale salientar que a empresa não mantém vínculo 

algum com a cidade. A relação é apenas comercial. Assim, se apropria da renda dos 

moradores locais. Ma essa renda é empregada em outras cidades e até mesmo fora do Estado. 

Como a empresa é de Pernambuco, a maior parte dessa renda é drenada para o referido 

estado, uma vez que, as relações são de “negócios”.  Entretanto, para a mesma incorporadora 

“Boa Saúde não foi um bom negócio até agora. O mercado é fraco e as vendas não foram 

dentro do esperado. Já o de Serra Caiada foi um sucesso, estamos muito satisfeitos”. Nesse 

quesito de satisfação ou a não-satisfação em relação aos empreendimentos, é importante notar 

que a cidade de Boa Saúde não conseguiu desenvolver as mesmas dinâmicas que as cidades 
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de Lagoa Salgada e Serra Caiada; apresenta pouca expressividade comercial, uma agricultura 

concentrada entre poucos e, baixo fluxo de pessoas de outros lugares.  

Situação oposta do que ocorreu na cidade de Boa Saúde, encontra-se Lagoa 

Salgada, onde, no ano de 2009 a Empresa Cabral Imóveis lança o Loteamento Jardim Planalto 

e em 48 horas consegue o feito de vender todos os lotes postos no mercado, ficando o 

empreendimento com cem por cento de aproveitamento e um sobrelucro considerável para a 

empresa. A referida empresa tem sede na cidade de Natal e atua em vários outros municípios 

de diferentes regiões do estado. Segundo a própria empresa, os motivos que levaram a Cabral 

Imóveis investir na cidade de Lagoa Salgada residem por “A cidade está dentro da área de 

atuação da empresa; oportunidade de compra do terreno de qualidade por um preço justo e 

pelo fato da empresa acreditar no potencial de compra da cidade com relação ao nosso 

produto”. Vejamos que neste caso específico, a empresa já tinha um conhecimento prévio da 

dinâmica existente na cidade e, em maior ou menor grau, conheciam o poder de compra dos 

moradores locais e, mesmo assim, entregaram um produto bastante diferenciado dos que 

foram entregues nas demais cidades.  

Nessa política de desenvolvimento da Cabral Imóveis, a empresa adquiriu outro 

terreno em tamanho maior que o anterior, na área de expansão urbana da cidade. Com o 

intuito de inovar no mercado de terras local, estão projetando o lançamento de um 

empreendimento novo, com a proposta de ser um loteamento fechado, o que provocará maior 

especulação imobiliária. A área já se encontra totalmente cercada por muros e com a entrada 

principal em construção, ruas sendo calçadas e instalação de meio fio. Possivelmente, este 

empreendimento poderá vir a contar com áreas verdes e até mesmo um pequeno lago, o que 

vai encarecer ainda mais o preço a ser pago para se adquirir um lote neste loteamento, 

intitulado como Vila Imperial. Caso este empreendimento se concretize como o planejado, 

esta área figurará entre os espaços mais caros para se adquirir um lote na cidade de Lagoa 

Salgada. Aqui como nos empreendimentos anteriores, a incorporadora não mantém vínculo 

algum com a cidade. As relações são meramente comerciais, ficando cada vez mais evidente 

que o objetivo principal dessas incorporadoras estarem atuando nas pequenas cidades, dar-se-

á pelo simples fato em drenar a renda da população local para ser empregada em outras 

cidades que possam lhes gerar maior acumulação de capital. 

No outro lado do mercado de terras na forma de loteamentos, conforme vimos, 

encontram-se os pequenos proprietários que, muitas vezes loteiam o próprio quintal da 

residência para extraírem a renda fundiária urbana de maneira mais fácil, pois, ao transformar 
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a reserva de terra em loteamento, a venda dos lotes ocorre de maneira mais rápida e gera 

maior sobrelucro, considerando que a receita gerada pelos lotes vendidos de maneira 

individual, supera o valor que seria arrecadado com a venda da terra em única parcela. Mesmo 

não dotando a área com a infraestrutura necessária para legalizar o loteamento, estes 

proprietários de pequenos “empreendimentos” mantém relação direta com a cidade e a renda 

adquirida com a venda dos lotes é empregada, principalmente, no comércio local, 

contribuindo para o aumento e dinamização da economia.  

Esses pequenos loteamentos estão provocando outro fenômeno nessas cidades, 

pois, a partir da ação desses pequenos empreendimentos, se é que assim poderemos chamar, 

estão colaborando para que os vazios urbanos sejam ocupados, como pode ser observado na 

figura 5. Exemplo concreto dessa ação, já foram citados os loteamentos de D. Maria Nicácio e 

o de D. Rita Silveira, ambos em Lagoa Salgada, os quais estão encravados em áreas centrais 

da cidade. Com isso, a densidade urbana torna-se cada vez mais elevada, desaparecendo, 

desse modo, as terras que se encontravam estocadas e em formas de reservas de terras 

urbanas. Com relação a ocupação dos vazios urbanos, esse processo não se verifica nas 

demais cidades, sendo inexistente em Boa Saúde e Serra Caiada. 

Ainda, como agentes que estão fazendo o parcelamento de terras e corroboram 

para o espraiamento do tecido urbano nas cidades em estudo, têm-se as empresas parceiras, 

aquelas que não são proprietárias da terra que fora loteada, mas assumem toda negociação dos 

lotes e se responsabiliza pela burocracia existente para que os loteamentos possam ser 

comercializados. Essas empresas estão presentes em Boa Saúde por meio da LL Imóveis e em 

Serra Caiada, pela Rio Norte Imobiliária, ambas mantêm parceria com a Vista 

Empreendimentos. Um fato curioso é que em Boa Saúde, ao mesmo tempo em que a LL 

Imóveis é a responsável direta pela venda dos lotes pertencentes à Vista Empreendimentos, 

em 2013 a LL Imóveis lança um novo empreendimento na cidade, o Loteamento Parque Belo 

que, em dois anos de atuação já soma 98% (noventa e oito por cento) dos lotes vendidos, 

enquanto que, o Loteamento Morada Boa Saúde, pertencente à Vista Empreendimentos e 

gerido pela LL Imóveis, após oito anos de atuação, não conseguiu ultrapassar a barreira dos 

60% (sessenta por cento) dos lotes vendidos.  

É fato que para estas incorporadoras atuarem nesses municípios, mesmo sem a 

existência de leis específicas, precisam obedecer às normas e leis que regem o parcelamento 

do solo em âmbito federal, como aqui já citado. Assim, mesmo comemorando a venda total 

dos lotes pelos quais a Rio Norte era responsável em Serra Caiada, esta aponta como 
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obstáculos para concretizarem o loteamento “... as dificuldades existentes no tramite da 

liberação e aprovação do projeto”; este mesmo fato é apontado pela Cabral Imóveis, que 

mesmo contando com cem por cento dos lotes vendidos, aponta como dificuldade encontrada 

“... a burocracia na hora de regularizar o empreendimento”; também assinalado pela LL 

Imóveis “... mesmo os lotes tendo registro em cartório, à burocracia dificulta a viabilização 

do empreendimento”.  Essa burocracia a que as incorporadoras se referem, fica por conta dos 

registros em cartório, alvará expedido pelos municípios e liberações de licenciamentos 

ambientais que são reguladas e expedidas pelo órgão estadual responsável por fiscalizar e 

fazer a liberação do empreendimento na área, concernente a questão ambiental16.  

Portanto, a concretização de um empreendimento, nas proporções tomadas por 

esses loteamentos, gera alterações e modificam as áreas onde as empresas adquirem a terra 

para ser loteada, pois quase sempre, essas terras quando não se encontravam encravadas no 

perímetro urbano dessas cidades como ocorreu em Lagoa Salgada, tinham como função o 

desenvolvimento de atividades agrícolas. Logo, ao ser preparada a terra para dá início às 

obras de infraestrutura no loteamento, fazer a abertura de vias de circulação, dividir quadras e 

lotes, começam a surgir as especulações dos moradores locais em relação ao empreendimento, 

como também, aumentam-se as expectativas que estes colocam à disposição de quem vai 

ocupar estes lotes por ser uma área nova, que trará novos arranjos para essas cidades. 

Estes loteamentos aqueceram o comércio de terras na Microrregião do Agreste 

Potiguar. Em contrapartida, impulsionaram o aumento da mancha urbana dessas cidades que, 

se não contassem com esse novo modo de espraiamento do seu tecido urbano, o que se torna 

até certo ponto um incentivo para o crescimento de sua área, as proporções com que estas 

cidades iriam apresentar no crescimento de sua malhar urbana seria bem inferior aos moldes 

do momento atual. Considerando que em apenas um loteamento pode ser colocado à venda 

diversos lotes de terras, como encontramos entre os empreendimentos legalizados, 

loteamentos com cem ou mais de trezentos lotes, o que certamente favorece ao aparecimento 

de novos arranjos no perímetro urbano dessas cidades, como foi possível constatar, a partir do 

desenvolvimento e delineamento desta pesquisa. 

 

 

 

                                                                 
16No Rio Grande do Norte, o órgão responsável pela fiscalização e regulamentação é o Instituto de 

Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao propormos discutir os loteamentos que vêm surgindo na área urbana dessas 

cidades, buscamos entender como ocorre o crescimento do espaço urbano em uma pequena 

cidade, como também conhecer os fatores que o impulsionam. Com o desenvolvimento da 

pesquisa, foi possível conhecer as fragilidades que se encontram essa categoria de cidade, 

tendo em vista que, por ser considerada pequena, quase sempre, não dispõem de meios 

necessários que regularizem o seu ordenamento territorial e urbano. 

Neste sentido, o mercado de terra, produto posto a venda, vem se tornando cada 

dia mais crescente nas cidades de Boa Saúde, Lagoa Salgada e Serra Caiada. Estão postas no 

mercado, tanto a terra legalizada, como as que estão sendo comercializadas sob a forma de 

loteamentos, porém sem se adequar os padrões da legislação vigente, ou seja, há um mercado 

de terras clandestino, que atua paralelamente ao mercado de terra legalizada. Entretanto, para 

se legalizar uma terra e por a venda na forma de loteamento, alguns pré-requisitos devem ser 

obedecidos, juntamente com os tramites burocráticos exigidos pelo poder público.  

Para as incorporadoras que trabalham comercializando terras em diferentes 

cidades, essa burocracia contribui para que os proprietários de terras que desejam transformá-

la em loteamento permaneçam na ilegalidade e coloquem os lotes no mercado sem a menor 

infraestrutura necessária. No entanto, sabe-se que a terra por se constituir como um bem que 

não tem prazo de validade e, se faz necessário como substrato social para o ser humano, esta 

tem se tornado ao longo do tempo, objeto de desejo e cobiça para muitos. Fato é que, nas 

pequenas cidades o mercado de terras tem atraído cada vez mais pessoas interessadas em 

adquirir um lote, como também, aquelas que vislumbram a oportunidade de comprar uma 

parcela maior de terra por um baixo preço, transformá-la em loteamento para, assim, extrair a 

renda fundiária urbana naquela cidade, tendo em vista que a terra localizada em áreas urbanas 

ou de expansão urbana, quase sempre apresentam valores rentáveis maiores que a terra 

considerada agrícola, principalmente, quando bem localizada. 

Certamente a especulação imobiliária que este mercado de terras está gerando, 

contribui para que haja essa propagação de loteamentos nas pequenas cidades como Boa 

Saúde, Lagoa Salgada e Serra Caiada. Neste sentido, a proliferação desse tipo de 

empreendimento provoca o espraiamento do tecido urbano dessas cidades, tendo em vista 

que, em maior ou menor escala, estes lotes estão sendo ocupados e áreas que antes eram 
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vazias, agora impulsionam o adensamento residencial gerado nesses novos lugares, 

modificando as relações ali existentes e dinamizando o espaço urbano.  

Logo, a zona urbana ao apresentar crescimento, nas mesmas proporções, requer 

mais equipamentos, infraestrutura e atenção diferenciada para esses novos lugares que fora 

englobado pela cidade. No entanto, a especulação também ocorre entre os lotes de um mesmo 

empreendimento. Daí a aquisição de mais de um lote pela mesma pessoa que, ao esperar a 

ampliação dos equipamentos públicos e privados em suas adjacências, vislumbra em um 

futuro próximo, acumular maior sobrelucro proveniente de uma maior valorização que estes 

equipamentos captam para a área onde se localiza o loteamento.  

Por esse prisma, não há como negar que a terra ao ganhar tamanha valorização 

ocasionada pela especulação imobiliária local, também dificulta o seu acesso por aquelas 

pessoas que não dispõem de renda suficiente para adquirir um lote, o que, por sua vez, pode 

acarretar num número maior de pessoas vivendo nessas cidades, mas que não conseguem 

comprar seu próprio local de moradia. Consequentemente, constatada essa realidade, ocorre 

um aumento das desigualdades entre classes, entre quem pode e quem não pode adquiri um 

lote de terras, o que deve ser observado pelo poder público local para criar mecanismos que 

visem inibir ou frear o crescimento de tais desigualdades. Daí a importância dessas cidades 

contarem com leis próprias e específicas para gerenciar o seu crescimento, como também, 

fazerem o seu ordenamento territorial, pois com a ausência de leis, códigos de obras e uma 

fiscalização adequada, as cidades vão se expandindo de forma aleatória e o mais preocupante, 

sem uma diretriz de uso e ocupação do solo que possa evitar a edificação em áreas de riscos, 

diminuindo assim possíveis consequências mais graves no futuro.  

A inserção de novos elementos no cotidiano dessas cidades, como o processo de 

parcelamento do solo é fruto de uma outra realidade vivenciada nos últimos dez anos nessa 

categoria de cidade. Novas realidades que exigem novos olhares para que possamos 

compreender e entender como vem se estruturando a rede urbana do estado Rio Grande do 

Norte, quiçá a brasileira. Assim, a cidade ainda é concebida como o lugar do desejo, dos 

sonhos, o espaço onde as relações sociais se intensificam de maneira visível aos olhos do 

cidadão que busca melhor qualidade de vida, uma moradia diferenciada e com mais acesso a 

bens e serviços que na maioria das vezes, mesmo que de maneira precária, só se encontra na 

cidade. Para muitos, a aquisição de um lote de terras, não se faz apenas como investimento, 

mas é concebida como a oportunidade de poder habitar e ter direito de uso da cidade. 
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A discussão sobre as pequenas cidades, o modo como o processo urbano se 

desencadeia e as relações que se engendram em sua trama urbana, não pode ser negligenciada, 

pois a pequena cidade se torna um campo de possibilidades para a área do conhecimento, em 

especial para a ciência geográfica que busca compreender as relações e interações entre 

sociedade e natureza, ou seja, o espaço geográfico. São os novos arranjos vividos nas 

pequenas cidades, mediados pelo viver urbano, que se faz presente cotidianamente na vida de 

um conjunto de pessoas que habitam essas pequenas cidades.  

Nesse contexto, os loteamentos se firmam com relevante importância, tendo em 

vista que, ao se adquirir um lote nas proximidades ou na área interna da cidade, se obtém o 

direito para que se possa ali construir moradia ou para aumentar os sobrelucros com a renda 

fundiária urbana. Com efeito, aumenta-se o número de pessoas circulando e fazendo uso dos 

serviços oferecidos nessas cidades, o que requer atenção do poder público que deve oferecer 

os serviços indispensáveis à permanência e manutenção da vida na cidade, tais como: de 

saúde, educação, transporte público, segurança e lazer que refletem diretamente na qualidade 

de vida dos seus habitantes, podendo tornar-se num atrativo a mais para aquelas pessoas que 

visam a aquisição de um espaço novo para habitar. 

Considerando esses novos arranjos pelos quais estas cidades vêm passando, é 

pertinente sugerir que as administrações de Boa Saúde, Lagoa Salgada e Serra Caiada, criem 

mecanismos de regulação e ordenamento para o seu território, tais como: código de obras; lei 

de parcelamento, uso e ocupação do solo; políticas que regularizem o ordenamento territorial 

urbano, como também, que sejam feitas campanhas destinadas a orientar os proprietários de 

terras que desejam parcelar, mostrando suas responsabilidades com relação ao loteamento e o 

cumprimento do que se estabelece na Lei Federal que rege o parcelamento do solo urbano. 

Visando o bem-estar das pessoas que adquirem um lote com o objetivo de construir a 

moradia, o poder público, obrigatoriamente, deve requerer que seja destinado uma parcela 

desses terrenos para ser usado no tocante às necessidades, por meio de uso coletivo, que 

venha a surgir futuramente naquele espaço.  

No tocante à responsabilidade inerente ao poder público local, com exceção de 

Serra Caiada, ficou notório o despreparo e até mesmo o desconhecimento da importância de 

se ter uma política de fiscalização para regularizar as relações comerciais envolvendo o solo 

urbano, o que implica diretamente no desenvolvimento da cidade. Destarte, com a 

especulação imobiliária cada vez mais evidente nestas cidades, se não houver uma 

intervenção do poder público local, no sentido de frear o aumento dessa especulação, no 
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futuro, esse processo pode vir a gerar transtornos para a própria cidade, tais como: o 

surgimento de um segmento social que não conseguirá adquirir um espaço para construir sua 

própria moradia, devido à alta valorização real da terra urbana. 

 Esperamos que esta análise realizada nas referidas cidades possa contribuir para o 

desenvolvimento e desdobramento de novas pesquisas. No entanto, as pequenas cidades não 

são inertes, estão em constantes transformações e é essa metamorfose pela qual Boa Saúde, 

Lagoa Salgada e Serra Caiada vem passando que nos possibilitou um olhar mais acurado 

sobre esta categoria de cidades, tendo como suporte os loteamentos que de maneira bastante 

significativa estão provocando o crescimento da mancha urbana. Em contrapartida, estes 

loteamentos trazem para o cenário do mercado de terras na Microrregião do Agreste Potiguar, 

novos atores por meio de empresas de outras regiões e estados; pessoas de localidades 

distintas; arranjos diferentes para a área urbana e consigo um elemento até então não 

observado, a existência de uma forte especulação imobiliária.  

Esperamos ter contribuído para o entendimento da cidade a partir de elementos 

apresentados pela teoria discutida, bem como, as diferentes relações forjadas por e a partir do 

uso que se dá a terra, resultando nos processos tramados pelos agentes que promovem a trama 

urbana das pequenas cidades. Neste sentido, o uso e o aprimoramento da técnica, possibilita o 

desenvolvimento do urbano enquanto processo que se desdobra em diferentes escalas, 

possibilita a vida da sociedade em lugares diversos. E é assim que os loteamentos contribuem 

para impulsionar o viver urbano nas pequenas cidades, pois, ao se adquirir um lote de terras, 

se faz pensando na possibilidade de um dia esse lote vir a ser ocupado. Logo, a ocupação 

desse lote ocasiona o espraiamento do tecido urbano e, consequentemente, o adensamento e 

expansão da cidade. Se estas cidades, por nós aqui estudadas, um dia se farão grandes, não 

cabe a nós aqui fazer essa projeção. Fato é que, a pesquisa comprovou quão significativo tem 

se tornado este fenômeno dos loteamentos para as pequenas cidades aqui estudadas, uma vez 

que o processo de parcelamento de terras em áreas urbanas ou de expansão urbana nas cidades 

de Boa Saúde, Lagoa Salgada e Serra Caiada, vem estimulando o desenvolvimento de novas 

áreas habitáveis na cidade, provoca a vivência do cotidiano urbano e tem gerado impulso para 

que esssas cidades se expandam enquanto forma, mas também conteúdo, ou seja, amplie sua 

extensão que a faz cidade, agregando assim novas áreas para o seu sítio urbano, o que torna-se 

visível por meio da expansão de sua mancha urbana.   
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