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APRESENTAÇÃO

Este livro busca refletir sobre as novas tendências da urbani-
zação brasileira, sendo a vilegiatura marítima uma delas. No atual pe-
ríodo histórico, o processo de urbanização é complexo, associando-se a 
causas diversas, como a herança histórica e cultural e a sensibilidade aos 
reclamos da modernização econômica, política e territorial. Isto significa 
que os resultados desse processo são diversos nos diferentes continentes 
e mesmo dentro de cada país que os compõe. É fundamental verifi-
carmos, na atualidade, as novas tendências da urbanização, levando-nos 
a refletir a respeito dos novos vetores que a dimensionam no Brasil. 

É possível, por exemplo, identificar várias áreas nas quais a urba-
nização se deve diretamente à realização da vilegiatura marítima. Ou 
seja, em diversas áreas do vasto litoral do país, formam-se cidades cuja 
função principal claramente se associa às demandas das dinâmicas li-
gadas à vilegiatura. Na verdade, trata-se de uma realidade mais ampla e 
que vem sendo observada por diversos autores no mundo, muito em-
bora os estudos ainda sejam relativamente escassos e demandem certa-
mente uma enorme agenda de pesquisa.

A maritimidade1 moderna, que acompanha o cerne do urbano, 
traz em seu bojo a necessidade de se compreender a ocupação da faixa 
de praia nas capitais e, posteriormente, no restante do litoral metropoli-
tano (PEREIRA, 2012). No entanto, não somente este litoral materia-
liza tal realidade, uma vez que ela também se estabelece em outras pos-
sibilidades e escalas. A própria vilegiatura tem acontecido em outros 
espaços, não necessariamente metropolitanos.

1 Para Claval (1996), a maritimidade corresponde a um fenômeno vivenciado pela 
sociedade cujas fronteiras não são muito precisas. Podemos compreender, de maneira 
simplificada, como o conjunto de relações que uma população estabelece com o mar, a 
partir de dimensões como as preferências, as imagens e as representações coletivas.
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De maneira geral, vários processos têm disseminado e incremen-
tado a urbanização. Como exemplos, podemos destacar as articulações 
e forças de diferentes grupos políticos, a expansão do setor terciário, a 
atração das grandes indústrias etc. Assim sendo, a urbanização que se 
coloca a partir da disseminação das práticas marítimas modernas tor-
nou-se espacialidade pouco abordada. 

A urbanização paralela à linha da costa, constituída a partir da 
valorização do litoral, tem se mostrado bastante evidenciada enquanto 
processo intimamente ligado a funções de lazer associadas ao mar e ao 
marítimo, sendo estudada e apresentada com base em diversos olhares, 
possibilidades e terminologias. Tal como qualquer outro processo, a ur-
banização e sua relação com a vilegiatura, ou mesmo com o turismo 
residencial, somente podem ser compreendidas no contexto de uma 
convergência de fatores, que se encontram no tempo e no espaço.

No que diz respeito à abordagem acadêmica da questão da vile-
giatura como forma de lazer e de sua materialização nas segundas re-
sidências, as décadas de 1980 e 1990 foram marcantes no Brasil, em 
virtude dos trabalhos de Seabra (1979), Tulik (1995) e Roque (1990). 
Tais autores trataram essa questão a partir de estudos de caso de re-
giões com grande crescimento desse fenômeno, como o litoral espa-
nhol e português e as montanhas francesas e suíças, além dos sítios 
turísticos dos continentes asiático, africano e americano. Nos seus ar-
tigos, levantam questões socioespaciais sobre o turismo e as segundas 
residências nessas localidades, sendo fontes relevantes para estudos 
sobre o tema.  

Considerando, então, a importância atribuída à zona costeira e às 
dinâmicas que a remodelam na atualidade, tentamos demonstrar a exis-
tência da relação entre o processo de urbanização e a vilegiatura marí-
tima, que se processa não apenas nos espaços metropolitanos. 
Inicialmente, faremos uma breve reflexão sobre o incremento dos do-
micílios de uso ocasional, e, portanto, da vilegiatura marítima, no Brasil 
e no mundo. Em seguida, realizaremos uma leitura sobre a relação entre 
a vilegiatura e o incremento da urbanização nos espaços não metropoli-
tanos. Por fim, apresentaremos um caso empírico e, ainda, alguns dados 
sobre a distribuição e expansão das residências secundárias.
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A produção e venda dos domicílios de uso ocasional é uma das 
principais modalidades de lazer que floresce a partir da segunda metade 
do século XX, em diversos países. Se, anteriormente, essa prática tinha 
como principal característica o interesse das pessoas em usufruir uma 
segunda residência relativamente próxima à sua residência principal, 
para fins de lazer durante os fins de semana ou férias prolongadas, na 
atualidade, ultrapassa as fronteiras entre países ou mesmo continentes.

O grande interesse do capital privado e do setor público potencia-
lizou essa atividade em função do seu retorno econômico, da existência 
de um grande mercado interessado nesse produto, sobretudo no que diz 
respeito aos aposentados europeus, e da expansão e generalização dos 
voos de baixo custo. Do mesmo modo, observa-se que a expansão desse 
fenômeno foi acompanhada, em muitas localidades, por um processo de 
intensa transformação social, com diversos impactos socioespaciais. 

Em âmbito mundial, podemos começar destacando a Europa que, 
após a Segunda Guerra Mundial, e durante mais de meio século, passou 
por um período de relativa prosperidade. Foi neste contexto em que se 
iniciaram diversas formas de turismo, como a vilegiatura. Na viragem 
dos séculos XX e XXI, os baby boomers adquirem casas para passar o 
tempo livre das férias, garantido pelo Estado-providência. Vale des-
tacar, ademais, o estilo de vida das novas gerações, que se redefine a 
partir de uma lógica de abundância etc. (BRITO, 2010).

Brito (2010) destaca ainda outros acontecimentos, como a libera-
lização do transporte aéreo na União Europeia, com a superação das 
restrições do seat only dos voos fretados, ampliando, assim, a quanti-
dade de ligações aéreas de utilização livre e tornando mais baratas as 
viagens para as casas adquiridas como segunda residência. O desenvol-
vimento das TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação) em 
geral, e em especial da Internet, oportunizaram a diversificação das pro-
postas de preços e de serviços. As viagens entre a Europa do Norte e a 
Bacia do Mediter râneo, por exemplo, começam a passar por uma trans-
formação na sua estrutura.

Os progressos técnico-científicos das últimas décadas diminu-
íram distâncias, a partir da modernização dos meios de transporte, ofe-
recendo possibilidades concretas para que as segundas residências es-
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tejam cada vez mais distantes dos domicílios de uso permanente. Essa 
circunstância é bastante relevante para a apreensão do processo de in-
ternacionalização da demanda por imóveis de uso ocasional no Brasil 
nos últimos anos, muito embora, neste país, os vilegiaturistas nacionais, 
sobretudo, considerem a distância uma variável significativa na escolha 
do imóvel a ser adquirido. 

Lembramos, porém, que, desde o final do século XVIII, surgem 
as primeiras estações balneárias no continente europeu. Aparecem os 
lugares de vilegiatura, não de maneira pontual e linear, mas dissemi-
nados nos mais diferentes lugares e com características bastante di-
versas: desde a costa holandesa (Sheveningen), belga (Ostende) e fran-
cesa (Boulogne, Dieppe, Biarritz), até as portuguesas (Cascais e Estoril) 
e espanholas (San Sebastian) (PEREIRA, 2012).

A Espanha, por sinal, tem se destacado, dentre vários aspectos, 
em virtude da apropriação de segundas residências por estrangeiros 
procedentes do centro e norte europeu, os quais buscam, além do clima 
ameno, uma melhor qualidade de vida, obtida da diferença entre a renda 
média de seu país de origem e a da Espanha (COLÁS, 2003).

Quando nos reportamos à América do Norte, logo nos remon-
tamos à urbanização da costa da Flórida. Se fizermos uma observação 
rápida em softwares simples, como o Google Earth, comparando essa 
região às maiores e mais densas áreas turísticas do Mediterrâneo, ou à 
tradicional Côte d’Azur, podemos notar, por exemplo, a evolução das 
práticas de lazer ao longo de mais de um século, em um país que há 
muito tempo não conhece conflitos armados ou outros tipos de crise no 
seu território. 

A conhecida estrada 66, por exemplo, atinge o Pacífico na cidade 
de Santa Mônica, sendo modificada para Santa Mônica Boulevard. Este 
contínuo urbano liga aquela estância a antes distante Los Ange les, a 
Malibu e ao início do Sunset Boulevard. Ademais, a prosperidade de 
toda a área de Los Angeles (e de San Diego) está na origem da transfor-
mação de Palm Springs. O que começa sendo uma zona de sanatórios 
desenvolve-se, a partir da década de 1960, tornando-se o que é, talvez, 
uma das mais qualificadas e ricas áreas turísticas e de lazer do Ocidente 
(BRITO, 2010).
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Quando buscamos refletir sobre a relação entre a Europa e o 
Brasil, é válido mencionar que, em meados dos anos 2000, muitos eu-
ropeus chegaram a ser responsáveis por um terço das compras de imó-
veis novos em alguns estados do nordeste brasileiro, como Ceará e Rio 
Grande do Norte.2 Porém, com o real um pouco mais valorizado e os 
preços dos imóveis na Europa pressionados pela crise no continente,             
os brasileiros estão começando a fazer o caminho contrário. 

Um dos pontos decisivos para a escolha do investimento foi e 
tem sido o passaporte europeu. Com alguns tipos de programa, é pos-
sível circular munido só de um cartão de identificação no chamado es-
paço Schengen,3 que abrange 25 países europeus. Muitos desses planos 
exigem que ao menos parte do investimento realizado por estrangeiros 
seja feito em imóveis, numa tentativa de reanimar mercados imobiliá-
rios fortemente atingidos pela crise. Esse processo, portanto, é muito 
mais complexo e dinâmico do que supomos.

No entanto, é significativo ressaltarmos que a complexidade do 
processo mencionado também ocorre em outras escalas. Embora reco-
nheçamos a importância do fenômeno da vilegiatura marítima e da se-
gunda residência em ambientes metropolitanos - por isso, iremos discu-
ti-la nos primeiros capítulos desta obra -, tal dinâmica não se materializa 
somente nesse âmbito. Para discutirmos a relação entre a vilegiatura e a 

2 Para uma leitura mais aprofundada sobre a temática, consultar a obra “Turismo e 
Imobiliário nas metrópoles” (organizado pelos seguintes autores: Eustógio Wanderley 
Correia Dantas, Ângela Lúcia Ferreira e Maria do Livramento Miranda Clementino), 
sobretudo o artigo de Alexsandro Ferreira Cardoso da Silva, intitulado “Estratégias dos 
investimentos estrangeiros no Nordeste”.

3 “O Espaço Schengen inclui 26 países europeus que decidiram remover todos os 
controlos nas fronteiras internas, o que significa que os cidadãos podem deslocar-se 
livremente naquele espaço sem terem de mostrar os seus passaportes. Este Espaço tem 
o nome da cidade de Schengen, no Luxemburgo, onde foi assinado o acordo que criou 
o espaço europeu sem fronteiras. Os países do espaço Schengen têm rigorosos 
controlos de fronteiras para os cidadãos que atravessam as fronteiras externas daquele 
espaço. Os 26 países do espaço Schengen incluem 22 dos 28 países da UE, bem como 
4 países que não pertencem à UE. Países do Espaço Schengen: Áustria, Bélgica, 
República Checa, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha,  Grécia, Hungria, 
Islândia, Itália, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, 
Noruega, Polônia, Portugal, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia”. Disponível em: 
<http://ec.europa.eu/immigration/preciso-de-visto/preciso-de-visto-de-curta-duracao_pt>. 
Acesso em: 4 ago. 2015.



Estudos da Pós-Graduação12

urbanização, várias questões precisam ser dimensionadas e é neste sen-
tido que apresentamos este livro.

Destarte, esta obra resulta de uma revisita dos autores às temá-
ticas desenvolvidas particularmente por cada um deles. O primeiro ca-
pítulo traz a reflexão mais ampla acerca do fenômeno da vilegiatura 
marítima, prática social responsável pelos primeiros movimentos de 
ocupação e valorização dos espaços litorâneos nordestinos. O Nordeste 
brasileiro é apresentado na segunda parte do capítulo, espaço onde a 
vilegiatura foi efetivada nas décadas iniciais do século XX e que passa 
por grandes mudanças nos últimos tempos, as quais se refletem no for-
talecimento de vetores de expansão delineadores do processo de metro-
polização, iniciado nos anos 1970.

No capítulo seguinte, apresentamos uma reflexão sobre a relação 
entre a vilegiatura marítima e a urbanização no Nordeste, contextuali-
zando tal ligação no processo de urbanização no/do espaço litorâneo 
das cidades de Salvador, Recife, Fortaleza e Natal. A ideia é apresentar 
uma vilegiatura que, a partir da segunda metade do século XX, expan-
de-se espacialmente, tornando-se um dos vetores de metropolização das 
capitais nordestinas. 

Por último, apontamos uma discussão complementar: se temos, 
no final do século XX, num âmbito urbano metropolitano, a valorização 
dos espaços litorâneos (intimamente relacionada a aspectos simbólicos 
e culturais) e a complexidade desta valorização (e valoração), acredi-
tamos que tal valorização atinge e redefine também outros espaços ur-
banos. O livro ora apresentado busca acrescentar tais análises, ao evi-
denciar a importante relação entre Mossoró (segunda cidade mais 
importante do estado do Rio Grande do Norte) e o litoral de Tibau, que 
tem seu processo de urbanização intimamente vinculado às dinâmicas 
daquela cidade, a partir, sobretudo, da vilegiatura marítima.

Em suma, esperamos que esta obra – resultado das reflexões dos 
pesquisadores sobre a dinâmica da vilegiatura e sobre sua relação com o 
processo de urbanização – contribua para a continuidade dos estudos 
nessa área e possibilite maior debate sobre as temáticas assinaladas, pro-
porcionando uma agenda de pesquisa para muitos outros estudiosos.



VILEGIATURA MARÍTIMA

No final do século XIX, início do século XX, no cerne do 
desejo pelo mar, dá-se a implementação pela elite das práticas marí-
timas modernas no Brasil, cujos desdobramentos vão possibilitar a 
aproximação gradativa da sociedade local em relação aos espaços lito-
râneos. Com os banhos de mar, voltados inicialmente para o tratamento 
terapêutico, a sociedade local se aproxima timidamente dos espaços li-
torâneos, modificando sua atitude vis-à-vis a este elemento líquido. Tal 
movimento é seguido e potencializado pela vilegiatura marítima e, mais 
recentemente, pelo turismo litorâneo associado aos banhos de sol 
(URBAIN, 1996).

Os impactos mais marcantes na paisagem litorânea se fazem 
sentir a partir do delineamento da vilegiatura marítima. Trata-se de prá-
tica que pioneiramente extrapola os limites das capitais (locus onde as 
práticas marítimas modernas foram gestadas), atingindo inicialmente 
os municípios vizinhos e, atualmente, a totalidade dos municípios da 
zona costeira, instaurando, com isso, conflitos com as populações tradi-
cionais dessas áreas, notadamente os pescadores artesanais. 

Da prática marítima delineada na capital e resultante de demanda 
da elite local, sequiosa por espaços litorâneos, percebe-se, ao longo do 
tempo, uma tendência de incorporação crescente e gradual da totalidade 
das zonas de praia dos municípios litorâneos brasileiros. Isto se dá em 
decorrência de transformações nos domínios socioeconômico (am-
pliação da classe média no país) e tecnológico (implantação de infraes-
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trutura urbana, notadamente viária, energética e de telecomunicação, 
para além da cidade).

Nos termos supramencionados, percebe-se a intensificação do 
processo de incorporação das zonas de praia à tessitura urbana, em 
função de duas racionalidades: a da capital e a da metrópole. 

A primeira tendência, característica da primeira metade do sé-
culo XX e relacionada aos limites da capital, é evidenciada em ci-
dades como: a) Rio de Janeiro, com a construção de via litorânea em 
1904, após desmonte de seus morros, e a construção de túnel ligando 
Botafogo a Copacabana (1892), sendo as praias tomadas por residên-
cias secundárias, com fluxo marcante nos finais de semana e dias 
quentes (CLAVAL, 2004); b) Fortaleza, cujo processo se materializa 
em 1930, com a incorporação da Praia de Iracema pela vilegiatura 
marítima, associada, de um lado, ao tratamento da tuberculose (a 
ideia do respirar bem, que se relaciona à teoria de Lavoisier – 
CORBIN, 1989) e, de outro, a práticas de lazer dos usuários dos 
bondes, que ligavam o centro àquele bairro (DANTAS, 2004a); c) e 
Recife, cuja beira-mar dos anos 1950 contava, sobremaneira, com 
residências secundárias desocupadas durante a maior parte do ano 
(CLAVAL, 2004).

Já o segundo movimento, delineado a partir da segunda metade 
do século XX, extrapola os limites da cidade (capital). Em estudo 
desenvolvido sobre Maricá (RJ), por exemplo, Mello e Vogel (2004) 
remetem a transformações ocorridas nas zonas de praia, de 1975 a 
1995, como resultantes de demanda gerada no bojo da metrópole ca-
rioca. Neste domínio, tem-se: a) Santos, com um processo de especu-
lação imobiliária consolidado a partir da busca por espaços litorâneos 
na cidade de São Paulo, o qual foi percebido por Seabra (1979) pela 
metáfora da “muralha que cerca o mar”; b) Aquiraz, com a valori-
zação de seus espaços litorâneos associada ao fenômeno de consti-
tuição da metrópole Fortaleza (PEREIRA, 2006).

A vilegiatura marítima é praticada pelas populações citadinas. 
Assim, os maiores índices de proprietários de segundas residências 
advêm dos grandes aglomerados urbanos. No contexto internacional, 
Colás e Cabrerizo (2004) indicam, em seu estudo do caso espanhol, 
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dados que corroboram esse fato. Concebe-se uma íntima ligação entre 
o veraneio e a urbanização, em razão de a prática marítima, na sua 
forma atual, ser um fenômeno social que funciona como um dos ele-
mentos de constituição da sociedade urbana.  

Estudos realizados por Moraes (1999), Dantas (2002), Assis 
(2003) e Pereira (2006) indicam que, dentre as práticas sociais desen-
volvidas na zona costeira, a vilegiatura marítima (referindo-se às se-
gundas residências) é a que melhor representa a expansão do tecido 
urbano metropolitano no caso nordestino. Na pesquisa de Pereira 
(2006), a vilegiatura no Ceará apresenta-se como um fenômeno marí-
timo e predominantemente metropolitano. 

Com o desenvolvimento da vilegiatura marítima, os espaços lito-
râneos são engendrados tanto pela valorização como pela urbanização. 
Os loteamentos, os arruamentos, os quarteirões, as esquinas, os muros, 
as casas, os condomínios, os carros, os eletrodomésticos, os novos cos-
tumes e as pessoas desconhecidas passam a compor a paisagem das 
praias eleitas pelos veranistas. Ao longo das últimas décadas, a zona 
costeira foi redefinida, apresentando, assim, novas formas e novos usos. 
Torna-se essencial conhecer este processo, assim como é relevante 
compreender também as transformações socioespaciais condicionadas 
pela valorização dos espaços litorâneos.

A complexidade da valorização do litoral conquista significado 
ainda mais intenso quando posta num âmbito urbano-metropolitano. A 
consolidação das relações da sociedade com o mar e com o marítimo, 
seguida da propagação destas relações nos demais espaços, respalda-se 
na instituição da urbanização e na expansão da metrópole.

A vilegiatura e os espaços litorâneos brasileiros

A complexidade do processo mencionado também ocorre em ou-
tras escalas. Embora reconheçamos a importância do fenômeno da vile-
giatura marítima e da segunda residência em ambientes metropolitanos, 
tal dinâmica não se materializa somente nesse âmbito. Para discutirmos 
a relação entre a vilegiatura e a urbanização, várias questões precisam 
ser dimensionadas.
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No contexto mundial, o processo de urbanização cujo vetor prin-
cipal é a vilegiatura marítima deve contemplar a diversidade das dinâ-
micas que se relacionam a ele. Buscar no dinamismo das metrópoles a 
explicação desse processo já não é suficiente, pois, embora as metró-
poles se destaquem, cresce também a relevância de um grupo de ci-
dades de médio porte, algumas das quais, inclusive, tornando-se centros 
regionais e articuladoras do território.  

É bastante complexo, portanto, o processo de urbanização. No 
atual período histórico, ele se relaciona a causas diversas, como o le-
gado histórico e cultural, e também a sensibilidade aos reclamos da 
modernização econômica, política e territorial, sendo várias as res-
postas possíveis nos diferentes continentes e mesmo dentro de cada 
país. Se falarmos de um país como o Brasil, por exemplo, de dimensões 
continentais e com uma costa com mais de 8.500km,4 o que, no dizer de 
Santos (2011, p. 226), “é uma de suas características mais marcantes”, 
temos um fenômeno ainda mais complexo, que ora se dá a partir do li-
toral, ora se dá a partir do seu interior, modificando-se em consonância 
com diversos fatores, o que favorece tal abrangência e complexidade. 
Dessa maneira, verificam-se na atualidade novas tendências da urbani-
zação, fazendo-nos refletir a respeito dos novos vetores que a dimen-
sionam no Brasil. 

Identificamos, claramente, áreas onde a urbanização se deve di-
retamente à realização da vilegiatura marítima. Ou seja, em diversas 
áreas do vasto litoral do país, formam-se cidades cuja função principal 
se associa às demandas das dinâmicas associadas à vilegiatura. Assim, 
a urbanização brasileira contemporânea torna-se um fenômeno bem 
complexo e diferenciado diante da diversidade de variáveis que nela 
passam a interferir.

4  “A zona costeira brasileira, que compreende uma faixa de 8.698km de extensão e largura 
variável, contempla um conjunto de ecossistemas contíguos sobre uma área de 
aproximadamente 388 mil km². Abrange uma parte terrestre, com um conjunto de municípios 
selecionados segundo critérios específicos, e uma área marinha, que corresponde ao mar 
territorial brasileiro, com largura de 12 milhas náuticas a partir da linha de costa” (GERCO 
- Texto retirado integralmente do site do Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/port/SMA/gerco/gerco.html>. Acesso em: 21 nov. 2011.
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Como importante vetor do processo de urbanização, a vilegiatura 
marítima merece destaque na atual análise, pois, devido a fatores histó-
ricos associados à ocupação do território brasileiro e seguindo uma ten-
dência mundial da população em ocupar predominantemente áreas pró-
ximas ao litoral, o Brasil possui 26,6% da sua população em municípios da 
zona costeira, o equivalente a 50,7 milhões de habitantes. Parte significa-
tiva dessa população está ocupada em atividades ligadas direta ou indire-
tamente à produção de petróleo e gás natural, à pesca ou aos serviços que 
atendem à dinâmica econômica dos municípios litorâneos e municípios 
próximos, assim como ao turismo ou à vilegiatura marítima (INSTITUTO 
BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2011).

No mapa a seguir, apresentam-se as áreas urbanizadas dos muni-
cípios costeiros, que concentram parcela significativa da população bra-
sileira. Tal concentração remonta historicamente ao tipo de colonização 
implantado no país, marcado pela formação de núcleos urbanos e as-
sentamentos litorâneos, que logo alcançaram o status de cidades, com a 
função de servirem de entreposto e mercados de distribuição. 
Evidencia-se, pois, o importante papel da navegação comercial na in-
serção dos circuitos de produção e consumo brasileiros na economia-
-mundo, permitindo, consequentemente, a desigual distribuição demo-
gráfica, além da centralidade econômica das áreas litorâneas.

Para construir o mencionado mapa (Figura 1), utilizamo-nos da 
classificação do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC),5 que 

5 Os critérios do PNGC seriam: “a) os municípios defrontantes com o  mar,  assim  
considerados  em listagem  desta classe, estabelecida pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE); b)  os  municípios  não defrontantes  com  o  mar  que se  
localizem  nas  regiões  metropolitanas litorâneas; c) os municípios contíguos às grandes 
cidades e às capitais estaduais litorâneas, que apresentem processo de conurbação; d) os  
municípios  próximos  ao  litoral,  até  50 km  da  linha  de costa, que aloquem,  em  seu 
território,  atividades  ou  infraestruturas  de  grande  impacto  ambiental  sobre a  Zona  
Costeira, ou ecossistemas costeiros de alta relevância; e) os municípios  estuarino-
lagunares, mesmo que não diretamente defrontantes  com o mar, dada a relevância 
destes ambientes para a dinâmica marítimo-litorânea; e f)  os  municípios  que,  mesmo 
não defrontantes  com  o  mar,  tenham todos seus  limites estabelecidos com os 
municípios referidos nas alíneas anteriores” (Disponível em: <http://www.idema.rn.gov.
br/contentproducao/aplicacao/idema/legislacao_ambiental/arquivos/pngcII.pdf>. 
Acesso em: 20 fev. 2012).
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demarca os municípios da zona costeira. Também consideramos as áreas 
urbanizadas que correspondem às manchas urbanas dos municípios da 
zona costeira e as cidades ou conjunto de cidades, costeiras ou não, com 
mais de 350 mil habitantes, segundo metodologia adotada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (2011).

Figura 1. Contingente populacional dos municípios litorâneos brasileiros - 2010.
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2011).
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No Brasil, a incorporação das zonas de praia ao processo de ur-
banização ocorreu de maneira gradativa. Do ponto de vista dos valores 
simbólicos, a própria aproximação (e, posteriormente, incorporação) 
dessas zonas esteve associada ainda ao que representava o mar. A re-
lação do homem com o mar é bastante remota, mas o modo de conceber 
as paisagens litorâneas nem sempre foi o mesmo. Consoante demonstra 
a numerosa documentação analisada por Corbin (1989), por exemplo, o 
mar já foi razão de medo e pavor, e, nas fases iniciais do desfrute do 
litoral, as idas a esses espaços tinham objetivos exclusivamente medici-
nais, ocorrendo de modo segregado, tanto do ponto de vista de gêneros 
como de classes sociais.

A atração por estes locais, no Brasil, pode ser explicada com base 
em mudanças externas, isto é, vincula-se ao novo desejo que as elites 
europeias (e, posteriormente, as americanas) manifestam, a partir do 
final do século XVIII, pelos espaços vazios que constituíam as praias. 
O mar é descoberto pelos brasileiros à medida que ocorrem transforma-
ções dos modos de vida ocidentais. Nessa ótica, o túnel6 construído em 
Copacabana, no Rio de Janeiro, no final do século XIX, pode ser bem 
representativo do início de tal processo. A visita frequente às praias 
brasileiras do Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Natal ou Fortaleza tor-
na-se um fenômeno de massa somente nos anos pós-guerra.

Um dos instrumentos que acelerou a propagação de ideias, como 
também o crescimento do fluxo de pessoas, foi o avião. Tais ideias eram 
rapidamente apropriadas pelas populações brasileiras. Idas e vindas de 
pessoas possibilitaram o acesso a informação e literatura diversa. A 
princípio, os costumes dos brasileiros são semelhantes aos dos euro-

6 O Túnel Alaor Prata, inaugurado como Túnel Real Grandeza, mais popularmente 
conhecido hoje como Túnel Velho, localiza-se na cidade do Rio de Janeiro, entre os 
bairros de Botafogo e Copacabana. Tanto esse túnel quanto a primeira linha de bonde 
foram inaugurados em 1892. A perfuração do Túnel Real Grandeza foi promovida pela 
Companhia Ferro-Carril do Jardim Botânico, dentro de uma estratégia do mercado 
imobiliário que, no início da República, pretendia investir na região litorânea de 
Copacabana, promovendo-a como um novo estilo de vida na cidade que tencionava se 
modernizar. O difícil acesso a esse trecho, isolado pelos morros, foi superado com a 
abertura ao tráfego, no mesmo ano da inauguração do túnel, da primeira linha de bonde 
para este bairro (CARDOSO, 1986).
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peus, isto é, as praias são frequentadas para o tratamento de saúde. Os 
banhos de mar chegam com certo atraso da Europa: primeiro, no Sul e 
Sudeste brasileiros, e, depois, de maneira mais acelerada, nas outras 
praias do Brasil (DANTAS et al., 2009).

Mencionados banhos, no Brasil, não gozavam das mesmas di-
mensões ocidentais. Para Dantas (2004a) e para Dantas e Pereira (2010), 
isso se dava provavelmente em virtude da pouca eficácia a eles confe-
rida pela posição médica local, que valorizava, principalmente, os as-
pectos positivos atribuídos ao clima, associando-se à teoria lavoisiana 
do bem respirar. Como Dantas e Pereira (2010) destacam, com a desco-
berta das zonas de praia pelos vilegiaturistas, verifica-se a lenta mu-
dança, desde o começo do século XX, do quadro de urbanização pon-
tual sem muita expressão.7 Com a chegada dos vilegiaturistas, confere-se 
nova racionalidade ao morar na praia, antes relacionado exclusivamente 
ao comércio ou vinculado às populações tradicionais e pobres.

Como podemos depreender, a edificação de segundas residên-
cias no litoral constitui relevante vetor de expansão do urbano, tanto 
quanto às formas espaciais como quanto às novas condições sociais. 
As formas, associadas de maneira geral aos fixos espaciais, atendem 
às necessidades recreativas dos moradores metropolitanos ou não me-
tropolitanos, pois o apelo ao mar, na atualidade, invade o imaginário 
das pessoas dos mais diferentes lugares, próximos ou não ao litoral. 
Sendo assim, a sociedade urbana cria elos mais fortes com os municí-
pios litorâneos.

Segundo Dantas, Pereira e Panizza (2008), do final dos anos 
1980 até os dias atuais, a vilegiatura tem se intensificado, quer pelo in-
cremento da infraestrutura para ela implantada (alicerce para a consti-
tuição da atividade turística), quer pelo crescimento resultante do apro-
veitamento da melhoria infraestrutural imposta pelas políticas de 
desenvolvimento do turismo no Brasil.

7  Para Dantas e Pereira (2010, p. 72), “se até aquele momento o morar na praia era atributo 
exclusivo das populações tradicionais e pobres, estabelecidas em vilarejos de pescadores, 
a chegada dos vilegiaturistas, animados pelo anseio em estabelecer-se na praia, impõe 
nova racionalidade”.
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Essas políticas merecem atenção na atualidade, haja vista o in-
tenso crescimento da vilegiatura marítima e das políticas de desenvol-
vimento do turismo, a partir do final do século XX e início do século 
XXI.  No caso do Nordeste brasileiro, o turismo ganha notoriedade nas 
últimas décadas, fruto de intensa mudança na maneira de conceber a 
economia e a política na região, isto é, das novas formas de atuação do 
Estado, as quais representaram grandes mudanças e tiveram significa-
tiva importância nos novos rumos da sua economia.

Tal dinâmica transforma as zonas de praia em mercadoria nobre, 
motivando a metamorfose radical da paisagem litorânea. Com o tu-
rismo litorâneo, junto à vilegiatura marítima, que o antecede, as antigas 
paisagens cedem espaço às novas. Um ambiente marcado pela presença 
de portos e vilarejos de pescadores é afetado pela construção de novas 
formas espaciais: dos estabelecimentos turísticos às residências de vile-
giatura marítima. Estes acompanham toda a linha costeira e provocam 
a inserção de novos atores e a expulsão dos antigos habitantes, ocasio-
nando, paradoxalmente, o fortalecimento dos movimentos de resis-
tência (DANTAS, 2005; DANTAS; PEREIRA; PANIZZA, 2008).

Dessa forma, vê-se que o mar foi sendo descoberto pelos brasi-
leiros à medida que ocorriam transformações dos modos de vida ociden-
tais, no final do século XIX. O Rio de Janeiro, em especial Copacabana, 
surge como marco desse processo na região Sudeste, em face do gosto 
pela vilegiatura e por influência da nobreza, que servia de sustentáculo 
de costumes refinados. Acrescentem-se a esses fatores a chegada da fa-
mília real portuguesa e a instalação da Corte na cidade do Rio de Janeiro, 
em 1808, quando o Brasil abre-se efetivamente à Europa. 

Todas essas influências manifestaram-se socioespacialmente de 
forma diferente pelo território brasileiro. O litoral das regiões Sul8 e 

8  A chegada de imigrantes europeus ao Rio Grande do Sul, na segunda metade do século 
XIX, introduziu, através da classe médica, o conhecimento científico relacionado às 
práticas terapêuticas difundidas na Europa. A imigração de uma classe médica alemã 
especializada em saberes hidroterapêuticos transferiu ao Brasil meridional diversos 
conhecimentos, que se disseminaram fortemente em algumas comunidades de imigração 
alemã. Foi a partir dos banhos terapêuticos que se deram as relações iniciais da sociedade 
com o mar. No Brasil, a região sul vivenciou fortemente esse processo. Schossler (2010), 
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Sudeste foi alcançado, a princípio, nas décadas de 1950 e 1960. Quanto 
à região Sul, esta foi marcada fortemente pela imigração europeia. No 
Nordeste, em termos gerais, a década de 1970 apresenta-se como marco. 
De acordo com trabalhos desenvolvidos por Moraes (1999), Dantas (2002, 
2004a, 2004b, 2006a), Assis (2003), Pereira (2006, 2012), Dantas, Pereira 
e Panizza (2008) e Dantas (2010), das atividades realizadas na zona cos-
teira, a vilegiatura marítima é a que melhor simboliza e representa a ex-
pansão do tecido urbano metropolitano no caso nordestino. 

Alguns autores vêm tentando apreender como tal processo ocorre 
no Brasil. Dentre eles, destacamos Eustógio Wanderley Correia Dantas, 
que se dedica exaustivamente, desde meados da década de 1990, à com-
preensão da maritimidade nos trópicos e, sobretudo a partir do início do 
século XXI, ao entendimento de como tal fenômeno se apresenta em 
território nordestino, em especial o cearense. Vários foram os trabalhos 
publicados e orientados por ele nesse sentido. Mencionamos os se-
guintes: Do sertão à cidade do sol: Fortaleza e o processo de litorali-
zação do Ceará, publicado em 1998, pelo Caderno de Geografia; se-
guido por seu clássico livro Mar à Vista: estudo da maritimidade em 
Fortaleza, publicado quatro anos depois, pelo Museu do Ceará/Secult. 
Desde então, muitos foram os estudos sobre o litoral nordestino e, em 
particular, o cearense. Muitas das obras estão referidas ao longo deste 

dissertando sobre os primórdios da vilegiatura no Rio Grande do Sul, levanta tal questão 
e apresenta um breve relato sobre a implantação dos estabelecimentos de banhos e dos 
sanatórios nessa região. Seu estudo discutiu a mudança que se operou no imaginário 
social dos gaúchos em relação ao litoral. Este passou a ter uma representação positiva 
com a emergência da sociedade urbano-industrial. Assim, para a autora, no decorrer do 
século XX, o litoral acabou sendo integrado ao imaginário dos gaúchos, com novos 
significados. As praias do Rio Grande do Sul se assemelhavam muito às praias europeias 
do Atlântico Norte e do Mar Báltico, despertando, desde o século XVIII, o interesse de 
curistas pelo tratamento de variadas doenças. No último quartel do século XIX, os banhos 
terapêuticos nas águas marinhas do Rio Grande do Sul já eram procurados por alguns 
curistas. Porém, não demorou para o curismo adquirir caráter hedonista. A passagem do 
curismo ao turismo, no Rio Grande do Sul, ocorreu como uma transição rápida, nas 
primeiras décadas do século XX. Os balneários marítimos tiveram importante papel no 
processo de urbanização do litoral norte do Rio Grande do Sul, dando condições 
materiais, a partir das primeiras décadas do século XX, para a concentração populacional 
na orla marítima durante os três meses de veraneio. Esse processo redefiniu gradualmente 
a paisagem litorânea desse espaço. 
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trabalho, mas, neste momento, citamos apenas três, das quais Dantas 
esteve à frente como orientador, e que discutiram diretamente a questão 
da vilegiatura cearense: o estudo de Pereira (2006) sobre o veraneio 
marítimo e a expansão metropolitana no Ceará, o caso de Fortaleza e 
Aquiraz; o de Soares Júnior (2010) sobre a espacialidade do vilegiatu-
rista marítimo em Fortaleza; e o de Silveira (2011) sobre a relação entre 
moradia e vilegiatura na localidade praiana do Icaraí. 

A construção de segundas residências no litoral constitui, assim, 
vetor considerável de espalhamento do urbano, tanto em relação às formas 
espaciais, quanto às novas condições sociais. As formas, associadas aos 
parcelamentos urbanos, às vias rodoviárias bem estruturadas e às próprias 
edificações de segundas residências (dispersas ou aglomeradas), atendem 
às necessidades recreativas dos moradores metropolitanos. Desta forma, 
tais construtos são exemplos representativos da materialização do urbano 
no espaço litorâneo. A partir deste fenômeno, a sociedade urbana na me-
trópole, principalmente em sua cidade núcleo, cria elos mais fortes com os 
demais municípios litorâneos: metropolitanos e não-metropolitanos. 

A citada expansão alimenta lógica de especulação imobiliária, 
suscitadora da implementação do fenômeno de urbanização nas zonas 
de praia dos municípios litorâneos, com maior ênfase naqueles sitos nas 
metrópoles. Demonstra-se, portanto, como o fator distância ainda é 
uma variável preponderante na constituição da vilegiatura marítima, 
sendo a sua extensão, grosso modo, inversamente proporcional à dis-
tância em relação à capital.  

Do final dos anos 1980 até a contemporaneidade, o veraneio se 
intensifica, em virtude de: a) ser a infraestrutura para ele implantada 
base para a constituição da atividade turística; b) ocorrer o aproveita-
mento da melhoria infraestrutural imposta pelas políticas de desenvol-
vimento do turismo no Brasil. 

A vilegiatura marítima e as transformações no 
litoral nordestino

A intensificação/crescimento da vilegiatura marítima, associada 
às políticas de desenvolvimento do turismo, no final do século XX e 
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início do século XXI, merece atenção especial. O interesse nessa temá-
tica nos conduz a buscar compreendê-la a partir de estudo de caso do 
Nordeste do Brasil, região que passa por grandes transformações nos 
últimos anos, cujas variáveis são marcantes na modificação da sua pai-
sagem urbana litorânea, notadamente nos estados mais representativos 
dessa dinâmica: Bahia, Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte.

O Prodetur-NE, a partir do final do século XX (anos 1980-1990), 
com a injeção de volumes razoáveis de investimento, incorpora as 
zonas de praia dos municípios litorâneos à lógica de valorização turís-
tica, dando um papel de destaque às capitais, transformadas em pontos 
de recepção e de distribuição do fluxo turístico. 

O turismo litorâneo é apontado como um dos principais vetores 
econômicos da Região Nordeste, implicando a adoção de políticas eco-
nômicas desenvolvimentistas, que culminam no fortalecimento de uma 
lógica de organização do espaço díspar da que havia na Região Nordeste 
de outrora. Percebe-se importante concentração de recursos públicos, 
de investimentos privados e de fluxos turísticos em quatro estados 
(Ceará, Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte), ocasionando uma 
fragmentação da região, com a indicação do “Nordeste turístico” asso-
ciado às imagens representativas da maritimidade nas capitais e metró-
poles litorâneas nordestinas (DANTAS, 2006a). 

Os investimentos públicos são os fomentadores da política de 
desenvolvimento. Conforme o BNDES, na primeira fase do Prodetur 
(intitulado Prodetur I, haja vista a continuidade do mesmo com o 
Prodetur II e, mais recentemente, com o Prodetur Nacional), até o ano 
de 2005, previam-se investimentos da ordem de R$ 900 milhões nos 
estados nordestinos, distribuídas as maiores parcelas para a Bahia (R$ 
300 milhões) e o Ceará (R$ 160 milhões), totalizando 51% do volume 
total de recursos. Os 49% restantes, compartilhados entre os estados de 
Sergipe (R$ 76 milhões), Maranhão (R$ 74 milhões), Alagoas (R$ 71 
milhões), Pernambuco (R$ 64 milhões), Paraíba (R$ 54 milhões), Piauí 
(R$ 54 milhões) e Rio Grande do Norte (R$ 47 milhões). 

Baseado em Relatório Final do BNB, este quadro se altera: per-
cebe-se, grosso modo, que a distribuição real dos recursos investidos 
supera os valores previstos. Nesta, continuam a se destacar os estados 
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da Bahia (US$ 139,06 milhões) e do Ceará (US$ 88,339 milhões), que 
recebem 57,33% dos recursos, cabendo os 42,67% remanescentes aos 
demais estados: Sergipe (US$ 32,604 milhões), Pernambuco (US$ 
30,763 milhões), Alagoas (US$ 27,612 milhões), Maranhão (US$ 26,599 
milhões), Rio Grande do Norte (US$ 22,333 milhões), Paraíba (US$ 
19,997 milhões) e Piauí (US$ 8,849 milhões). A Figura 2 complementa 
essas informações com os dados referentes aos investimentos do 
Prodetur II junto aos estados nordestinos. Nesta segunda fase do 
Programa, Pernambuco destaca-se na captação e investimento de re-
cursos (R$ 293 milhões); Bahia e Ceará aparecem na sequência em 
alocação de investimentos.

Com esse incremento de recursos, apresenta-se uma lógica de 
organização espacial paralela à zona de praia, apoiada no aeroporto e 
nas vias litorâneas, permitindo-se, assim, o prolongamento sobre o li-
toral. Tal lógica, diametralmente diferenciada da reinante até então, co-
loca as zonas de praia dos estados em foco, sob a dependência direta das 
capitais e sem a mediação de centros urbanos intermediários. Salvador 

Figura 2. Investimentos do Prodetur I e II nos estados nordestinos.
Fonte: Observatório das Metrópoles.
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e Fortaleza - ambas com um aeroporto internacional e com vias recém-
-construídas (na primeira, a Linha Verde; na segunda, a Via Estruturante) 
- são exemplos desse caso, que engendra o que Santos (1985) denomina 
de “curto circuito” da rede urbana (DANTAS, 2006b).

A implementação dessa dinâmica transforma as zonas de praia 
em mercadoria nobre, implicando a modificação radical da paisagem 
litorânea. Com o turismo litorâneo, associado à vilegiatura marítima, 
que o antecede, as paisagens associadas à pesca e ao porto são abaladas. 
Uma zona marcada pela presença de portos e vilarejos de pescadores é 
afetada atualmente pela construção de novas formas espaciais (dos es-
tabelecimentos turísticos às residências de vilegiatura marítima), que 
acompanham toda a linha costeira e provocam a inserção de novos 
atores e a expulsão dos antigos habitantes, bem como, paradoxalmente, 
o fortalecimento dos movimentos de resistência (DANTAS, 2005). Tal 
transformação é empreendida a partir da capital, cidade litorânea marí-
tima que se legitima na descoberta do turismo como atividade rentável. 
Apresenta-se, assim, a metáfora da Cidade do Sol, propagada pelos go-
vernantes nordestinos e pleiteada por cidades como Fortaleza e Natal. 

Da imagem derivada de uma percepção comum de pertencimento 
(CLAVAL, 1980), resultante da tomada de consciência do comporta-
mento de grupo com base espacial, passa-se, atualmente, a imagens vei-
culadas segundo outra lógica, reveladora de outras escalas e parâme-
tros. No Nordeste, após o final dos anos 1980, podemos falar da 
articulação das cidades em níveis mais amplos, inclusive internacional, 
definida pelo desejo de torná-las competitivas em relação a outras ci-
dades. Para tanto, cada cidade procura impor-se com a elaboração de 
uma imagem específica e associada, no caso em evidência, ao turismo 
litorâneo (DANTAS, 2000).  

Considerando-se as transformações recentes, que suscitaram, de 
um lado, a diminuição do papel do Estado central e, de outro, o fortaleci-
mento do papel do Estado local, baseado na prosperidade das cidades 
(CLAVAL; SANGUIN, 1997), podemos afirmar que se aponta para um 
processo de elaboração de uma imagem turística das “cidades litorâneas 
nordestinas” (DANTAS, 2002). Esta imagem é cunhada graças ao quadro 
de descentralização do poder, denotando a importante função do Estado 
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local no desenvolvimento de políticas de planejamento e de marketing, 
reforçadoras do papel central da capital na valorização das zonas de praia. 
Trata-se de imagem concebida para além daquela de nação, inscrita no 
sistema mundo, e construída pela elite política local em conformidade 
com uma consciência turística que a torna espelho do governo. 
Ultrapassa-se, assim, a exemplo do ocorrido na Espanha (POUTET, 
1995), o contexto estritamente turístico e econômico, e revela-se a propa-
ganda política, ao se utilizar da publicidade para responder aos critérios 
do desenvolvimento econômico e para anunciar a modernização. 

Esta posição forma opiniões tanto internas (em escala local) 
como externas (em escala regional, nacional e internacional). A opinião 
interna é assinalada pela formação de uma consciência turística que 
busca convencer os habitantes acerca da vocação turística de seus es-
tados e das respectivas capitais. Já a opinião externa é marcada pelo 
fortalecimento da imagem turística, com a divulgação de um “paraíso” 
destinado aos turistas e vilegiaturistas amantes de praias.

Neste entendimento, a segunda residência, aquela de uso oca-
sional, é central na realização dos desejos de turistas e vilegiaturistas 
em viajar ou estabelecer-se temporariamente nas zonas de praia. Os 
primeiros contam com a complementação da oferta de hospedagem, 
denominada extra-hoteleira. A título de exemplo, tem-se, segundo 
dados da Setur-CE, o aumento da oferta deste gênero de hospedagem 
entre os anos de 1994 e 2014, passando de 372 mil para mais de 1,4 
milhão, volume denotador da elevação da importância das residências 
secundárias na recepção dos fluxos turísticos.  O gráfico (Figura 3) nos 
ajuda a visualizar tal informação.

Nestes termos, podemos partir do pressuposto de que a segunda 
residência nas metrópoles nordestinas é expressão da lógica de valori-
zação dos espaços litorâneos, em consonância com a racionalidade de 
fragmentação contemporânea da região (aquela resultante da transfor-
mação do Nordeste em região turística, associada ao imobiliário). Tal 
fenômeno apresenta-se, portanto, como expressão do urbano em cons-
tituição e resultante da racionalidade de urbanização das zonas de praia. 

Não é à toa que os maiores índices de variação no número de 
residências secundárias, comparando-se dados do censo de 1991 com o 
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de 2000, ocorrem em estados recentemente inseridos na lógica de valo-
rização turística do Nordeste: o Rio Grande do Norte (70,21%) e o 
Ceará (63,90%), seguidos pela Bahia (53,00%) e por Pernambuco 
(44,88%). Quando comparamos os dados do censo de 2000 com o de 
2010, temos o seguinte: o Rio Grande do Norte destaca-se, com 99,42% 
de variação, assim como o Ceará, com 75,09%; mas Bahia e Pernambuco 
também têm um aumento bastante expressivo, 72,89% e 68,33%, res-
pectivamente (Quadro 1). 

O quadro 2 permite analisar o padrão de distribuição espacial das 
residências secundárias nos quatro estados mencionados. Além do total 
absoluto por unidade da federação, explicita-se a distribuição entre duas 
categorias de municípios: os litorâneos e os não litorâneos. Em todos os 

Figura 3. Demanda extra-hoteleira turística em Fortaleza (1994, 2004 e 2014) – em mi-
lhares de hóspedes.
Fonte: Secretaria de Turismo do Ceará. Indicadores turísticos 1994/2014.

Quadro 1. Segunda residência e variação intercensitária (1991-2010).

UF / Recenseamento
CENSO 

1991

CENSO 

2000

VARIAÇÃO

(1991-2000)

CENSO 

2010

VARIAÇÃO

(2000-2010)
Rio Grande do Norte 19.576 33.321 70,21% 66.448 99,42%
Ceará 39.429 64.620 63,90% 113.146 75,09%
Bahia 126.176 193.062 53,00% 333.793 72,89%
Pernambuco 58.870 85.291 44,88% 143.567 68,33%

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (1991, 2000, 2010). 
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estados, os percentuais de variação entre 2000 e 2010 indicam sensível 
acréscimo das residências secundárias em municípios litorâneos. A va-
riação estadual de Bahia, Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte foi 
de 72,89%, 68,33%, 75,09% e 99,42%, respectivamente, e seus municí-
pios litorâneos apresentaram acréscimo de 55,86%, 47,36%, 49,28% e 
84,98%, nesta ordem. Demonstra-se a relevância do recorte litorâneo na 
alocação de domicílios de uso ocasional destinados ao lazer.

Quadro 2. Variação intercensitária (2000-2010) do número de residências 
secundárias nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, 

Pernambuco e Bahia, por situação do município.

Localização

2000 2010
Variação

inter-
censitária 

(%)

N° 
muni-
cípios 
(A’)

Total 
res. 

secun-
dárias 
(B’)

B’/A’ %
N° 

muni-
cípios 
(A’)

Total 
res. 

secun-
dárias 
(B’)

B’/A’ %

Estado CE 184 64620 351,2 100 184 113146 614,9 100 75,09%
Municípios 
Litorâneos 20 32423 1621,2 50,2 20 48402 2420,1 42,77 49,28%

Demais 
municípios 164 32197 196,3 49,8 164 64744 394,7 57,23 101,09%

  
Estado RN 166 33321 200,7 100 167 66448 397,8 100 99,42%
Municípios 
Litorâneos 23 17571 764,0 52,7 25 32502 1300 48,91% 84,98%

Demais 
municípios 143 15750 110,1 47,3 142 33946 239 51,09% 115,53%

  
Estado PE 185 85291 461,0 100 185 143567 776,03 100 68,33%
Municípios 
Litorâneos 14 38070 2719,3 44,6 14 56101 4007,2 39,08% 47,36%

Demais 
municípios 171 47221 276,1 55,4 171 87466 511,4 60,92% 85,23%

  
Estado BA 415 193062 465,2 100,0 417 333793 800,4 100 72,89%
Municípios 
Litorâneos 33 73915 2239,8 38,3 40 115207 2880,1 34,51% 55,86%

Demais 
municípios 382 119147 311,9 61,7 377 218586 579,8 65,49% 83,46%

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2000, 2010).

 

Tem-se ainda, no quadro 2, o coeficiente de aglomeração muni-
cipal de residências secundárias, o qual consiste na relação entre o total 
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de residências secundárias e o número de municípios, por conjunto (li-
torâneo ou não litorâneo). Entre 2000 e 2010, nota-se uma maior parti-
cipação, a nível estadual, do percentual de residências secundárias situ-
adas no litoral. A título de exemplo, na Bahia, em 2000, o coeficiente 
para os municípios não litorâneos era de 311,9 residências secundárias/
município, enquanto, no caso dos litorâneos, o coeficiente era de 2239,8. 
Em 2010, estes índices saltam para 579,8 e 2880,1 residências/muni-
cípio, respectivamente.

Entre os quatro estados, o quadro assemelha-se. O estado de 
Pernambuco mostra-se um bom exemplo, alcançando, em 2010, coefi-
ciente de concentração nos municípios litorâneos superior a 4007 resi-
dências secundárias/município. Desenha-se, assim, um quadro de con-
centração exponencial nestes estados nordestinos, em que o espaço 
privilegiado para a alocação do fenômeno da residência secundária é o 
litoral. Tal apreciação coaduna-se com o cenário nacional, tendo em 
vista que, de acordo com o IBGE, os 20 municípios brasileiros com 
maior proporção de residências secundárias localizam-se no litoral.

Neste sentido, afirmamos que a prática da vilegiatura marítima é 
responsável, embora acompanhada de outros vetores, pela implemen-
tação do fenômeno de metropolização, que direciona as principais me-
trópoles nordestinas (Fortaleza, Natal, Recife e Salvador) às suas zonas 
de praia. A seguir, convidamos os leitores para o debate sobre as dinâ-
micas de metropolização no Brasil, em especial, sobre o processo da 
vilegiatura marítima nos espaços litorâneos metropolitanos de Salvador, 
Recife, Natal e Fortaleza. Esse processo tem impulsionado um novo 
ordenamento do território, baseado em vultosos investimentos, que são 
motivados pelo interesse turístico associado ao imobiliário.



VILEGIATURA MARÍTIMA 
E METROPOLIZAÇÃO

A estada temporária, em especial nos espaços litorâneos, é ca-
talisadora; sintetiza e propicia toda a diversidade de práticas de lazer e 
descanso. Para atender a essas necessidades de multidões que se des-
locam, lugares, localidades e subespaços são reconfigurados, “moderni-
zados”, ou melhor, urbanizados. Isso ocorre porque os vacanciers têm 
origem, formação e cotidiano pautado na cidade e, principalmente, no 
urbano. Na atualidade, são os espaços à beira-mar que mais intensa-
mente passam por essas transformações, haja vista serem mundialmente 
desejados em função da vilegiatura e/ou da moradia.

Entre muitas localizações,9 a sociedade urbana atribui à praia a 
condição de espaço predileto para a estada temporária para fins de lazer. 
Boyer (2008) aponta Brighton, na costa inglesa, ainda no século XIX, 
como a primeira praia moderna forjada em função do gozo de classes 
elitistas daquele país, transformada, mais tarde, em praia também dos 
estratos menos nobres da sociedade britânica. O processo de organi-
zação de estâncias de lazer no litoral marcou um período de ouro da 
vilegiatura marítima na Europa. Sem dúvida, esse movimento dotou 
essa atividade sociocultural de uma função urbana, constituindo-se 
como protótipo para a reinvenção dos usos urbanos nas bordas litorâ-
neas nas médias latitudes, principalmente no Mediterrâneo e na Flórida.

9 Além da praia, espaços montanhosos, lacustres e rurais atraem vacanciers.
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Tal contexto está diretamente associado à ascensão dos valores 
do industrialismo na composição da civilização ocidental, momento em 
que a sociedade urbana se constitui como virtualidade (LEFEBVRE, 
1999). Uma série de transformações é visualizada, entre elas, a redefi-
nição do olhar sobre a praia, transfigurada em espaço social. O território 
do vazio, apontado por Corbin (1989), tornou-se território em potencial 
urbanização. Os citadinos passeiam na praia, moram na praia, recons-
troem-na atendendo às necessidades de lazer e bem-estar. Nas orlas das 
cidades do século XIX, foram construídos os calçadões, e reinavam os 
passeios a pé. Já no primeiro quartel do século XX, os automóveis ga-
nharam as avenidas à beira-mar (DEBIÉ, 1993). A partir de então, essas 
cidades abraçaram seu lado litorâneo.

Beaujeu-Garnier e Chabot (1963), em seu Traité de géographie 
urbaine, reconhecem no lazer o caráter de função urbana, subdividindo-o 
em diversos tipos e apontando as villes de bains de mer e as villes du 
soleil como exemplos fabulosos de urbanização em função do gosto 
pela sazonalidade e pelo lazer. Se é evidente a relação entre urbanização 
e vilegiatura marítima,10 por meio da indução da primeira sobre a se-
gunda, em outros escritos, mais exatamente em Pereira (2014), identifi-
cou-se na prática de lazer um potencial indutor da disseminação de 
formas e conteúdos urbanos. Há, portanto, semelhança com a caracteri-
zação elaborada pela autora francesa nos anos 1960.

Ces villes de récréation relaient en quelque sorte les autres formes 
de vie urbaine; elles sont donc particulièrement nombreuses dans 
les pays où le réseau urbain est dense, les agglomérations fortes 
et le niveau de vie élevé (BEAUJEU-GARNIER; CHABOT, 
1963, p. 178).

As localidades vinculadas a essas atividades de lazer das popula-
ções urbanas reorganizam-se continuamente, tornando nítidas a função 
e a paisagem predominantes: residências secundárias, hotéis, restau-

10  “Toute grande agglomération a ainsi ses plages favorites qui sont devenues de véritables 
villes...” (BEAUJEU-GARNIER; CHABOT, 1963, p. 179).



LAZER NA PRAIA: segunda residência e imobiliário turístico no Nordeste 33

rantes, condomínios, resorts, marinas, lojas e serviços. A variação na 
concentração desses elementos propiciou, ao longo do século XX, a 
formação de distintas paisagens litorâneas redefinidas pelo desejo de 
lazer de populações citadinas. Esse processo torna-se um “afluente” do 
processo geral de urbanização, tanto em decorrência da origem dos va-
canciers (originários de médias e grandes aglomerações urbanas), como 
em virtude das transformações socioespaciais na formação dos balneá-
rios. Ocorre, em termos lefebvrianos, uma extensão do tecido urbano.

No processo de valorização dos espaços litorâneos, características 
urbanas são impregnadas à paisagem no mesmo ritmo do incremento 
dos fluxos de pessoas e de investimentos. As ações de produção inicial 
das localidades seguem diferentes embriões, o que conflui para a hetero-
geneidade de sujeitos, também marca da massificação do processo. 
Assim, pode-se mencionar a participação de empreendedores imobiliá-
rios individuais (gate-keepers), grupos empresariais e mesmo usuários 
desbravadores desinteressados em ganhos monetários. A partir de deter-
minado momento, todos agem simultaneamente, com e sem conflitos de 
interesses. Com a instituição da vilegiatura marítima, as localidades 
passam por transformações indicativas da urbanização, a saber:

a) novas dinâmicas imobiliárias: às terras são adicionados usos 
distintos, convergindo na valoração e instituição de um mercado de 
terras baseado no valor de troca. A noção de raridade impacta direta-
mente, implicando o aumento relativo de preços. No território, surgem 
e expandem-se os parcelamentos do solo, geralmente regulamentados 
por legislação específica de espaços urbanos. Ao mesmo tempo, as 
construções residenciais multiplicam-se em formas variadas: residên-
cias unifamiliares para uso sazonal, unidades residenciais em condomí-
nios horizontais e verticais e complexos turístico-imobiliários (estes 
reúnem todas as formas anteriores em uma estância planejada). Todos 
os elementos são contribuintes na implementação e/ou na densificação 
da morfologia urbana nas localidades.

b) diversificação na divisão social do trabalho: transformados 
em atividade econômica, os lazeres dessa natureza requerem, além das 
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infraestruturas físicas, um conjunto de serviços e comércios. Nesse sen-
tido, nas localidades à beira-mar, há um progressivo deslocamento dos 
postos de trabalho em direção ao terciário. Tal situação decorre tanto da 
chegada de grupos empresariais experientes, quanto da formação de 
empreendedores locais. A sazonalidade dos vacanciers interfere na dis-
tribuição quantitativa dos postos de trabalho e na flexibilidade das fun-
ções ao longo das temporadas. Baseadas em padrões externos e interna-
cionais de prestação de serviços, organizações públicas e privadas 
formalizam profissionais utilizando recursos em treinamentos técnicos. 
Assim, a base dos trabalhos desvincula-se de um saber-fazer local.

c) dinâmica demográfica positiva: diante da inserção de novas ati-
vidades econômicas e da geração de empregos, usualmente, os espaços 
tornam-se receptivos a fluxos migratórios. No que se refere à vilegiatura 
e ao turismo, atividades marcadas pela mobilidade espacial, é fenômeno 
comum a transformação de vacanciers em moradores. Dessa maneira, 
para além do crescimento vegetativo e dos emigrantes, tais espaços apre-
sentam incremento quantitativo na contabilidade populacional.

 
d) contatos culturais e instituição de costumes: a interação social 

entre os vacanciers e os moradores dos espaços receptores promove, 
além de relações comerciais, trocas simbólicas e culturais. Modas e 
costumes urbanos são implementados nas localidades. As influências 
são notórias no vestuário, no uso de equipamentos eletroeletrônicos, na 
arquitetura das habitações, nos lazeres e, inclusive, nas expressões ver-
bais cotidianas.

e) institutos legais urbanos: em virtude das dimensões mencio-
nadas, invariavelmente, os espaços litorâneos são regidos por legislação 
local, que os considera, em geral, zonas e/ou áreas urbanas. Leis de 
zoneamento, uso, ocupação do solo, códigos de obras e posturas são 
exemplos de instrumentos legais reguladores do acesso e das transfor-
mações nesses espaços. Ao mesmo tempo, cria-se uma estrutura de co-
brança de impostos, sobremaneira os de propriedade de imóveis ur-
banos e os de transferência de bens através do mercado. Ocorre que 
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essa legislação é condição importante para o espalhamento do tecido 
urbano, haja vista indicar áreas prioritárias à sua expansão. Por outro 
lado, em virtude das características naturais, a legislação de proteção 
ambiental tem mundialmente difundido limitações ao uso do solo, 
tendo como principais justificativas a vulnerabilidade a processos ero-
sivos e a manutenção da flora e da fauna nativas.

O apontamento desses efeitos demonstra o papel contribuinte da 
vilegiatura na expansão do tecido urbano. Como resultado, as locali-
dades, as villas de lazer marítimo, passam do isolamento à integração 
em um conjunto complexo: a metrópole.

Metropolização do lazer marítimo 

No século XXI, a metropolização do espaço corresponde à for-
mação de aglomerações urbanas, não necessariamente contínuas no ter-
ritório, mas com níveis distintos de integração, evidenciada esta pela 
densidade de infraestruturas (produção, transporte, energia, entre ou-
tras), geralmente articuladas em redes. Esse conjunto territorial é distri-
buído de modo heterogêneo, posto ser a metrópole contemporânea um 
complexo de funções e, por assim dizer, de subespaços.

Como argumentado anteriormente, a constituição das metrópoles 
se faz pela conjugação de espaços metropolizados e não metropolizados 
(LENCIONI, 2013). Todavia, a questão importante seria: na atualidade, 
quais são os vetores e/ou as atividades sociais mais ou menos eficientes 
na produção de espacialidades e redes metropolitanas? São indiscutí-
veis, nesse sentido, os papéis desempenhados pela difusão dos dife-
rentes setores industriais e, tradicionalmente, do imobiliário residen-
cial, associado à criação de centros comerciais de grande porte 
(principalmente outlets e shopping centers). Nada obstante, há, no de-
sejo pelo lazer de massa ou elitista, forte potencial para estender o te-
cido urbano e para gerar interconexão entre territórios. Assim sendo, a 
cidade, em sua formação tradicional, por si só não reúne todos os de-
sejos e possibilidades em função do lazer.

O processo de metropolização – bem como, a metrópole – “abre 
o leque” de opções. Ocorre a inclusão de distintos lugares, como pontos 
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de uma rede, destinados à estada temporária em função do lazer. 
Analisado por Beaujeu-Garnier e Chabot, nos anos 1960, esse contexto 
não é exclusivo do tempo atual.

Chaque grande agglomération a ainsi ses annexes villégiatures 
où la famille passe ses longues vacances, où le chef de famille se 
rend pour le week-end, et c’est surtout vrai quand on est proche 
de la côte, où les plages deviennent facilement des petites villes 
(BEAUJEU-GARNIER; CHABOT, 1963, p. 432).

Antes de apresentar-se como exceção, a urbanização de espaços 
em função do lazer (e da vilegiatura) é comum aos casos canadense, 
irlandês, australiano, neozelandês, sul-africano, espanhol e escandinavo 
(HALL; MÜLLER, 2004). Em muitas situações, tal processo é enten-
dido como estratégico ao desenvolvimento das regiões receptoras, mo-
tivado, principalmente, pelo turismo e pela concentração de segundas 
residências (second homes).11 Para o litoral em especial, estudos produ-
zidos por Roca, Roca e Oliveira (2009) e Latorre (1989) discorrem 
sobre a influência de grandes cidades, respectivamente, em Portugal e 
na Espanha, na formação de novas áreas urbanizadas.

Há novamente nesse processo duas variáveis: uma variável social 
e outra espacial. A primeira variável refere-se à massificação das de-
mandas por práticas próximas à vilegiatura marítima e ao turismo lito-
râneo (PEREIRA, 2014); a segunda diz respeito à urbanização dos pa-
íses “subdesenvolvidos”, ao longo da segunda metade do século XX. 
Fala-se, dessa forma, de um período de formação das metrópoles em 
países como o Brasil. O crescimento demográfico, associado a certa di-
versificação da base produtiva (via intervenções estatais – políticas pú-
blicas), condicionou a formação de metrópoles em regiões subnacionais. 
Nesse contexto, e seguindo tendência do mundo ocidental, os espaços 
litorâneos anexos às metrópoles são paulatinamente incorporados.

No caso brasileiro, com poucas exceções, a posição litorânea é 
fator relevante na formação das principais metrópoles nacionais. Nesse 

11 Tanto as de vacation como as de weekend.
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processo de constituição, a expansão das zonas de lazer no litoral tem 
também forte expressão, sobretudo as localizadas nos estados do Rio de 
Janeiro e de São Paulo. No primeiro caso, a própria cidade capital é 
reconhecida por sua maritimidade imanente. No século XX, é cunhado 
o arquétipo do carioca, caracterizado, dentre outras imagens, pelo gosto 
pelo mar e pelo marítimo. Há desdobramentos diretos, tanto nas praias 
urbanas (entre as mais conhecidas do mundo), como nos demais es-
paços litorâneos de todo o estado fluminense. No caso paulista, a 
Baixada Santista formou-se com forte vinculação às demandas da me-
trópole nacional, conformando-se na mais densa “periferia” urbana pro-
duzida em função do lazer marítimo no país. Nos principais feriados 
prolongados, inclusive na passagem de ano, centenas de milhares de 
paulistanos descem a serra em direção ao litoral, às praias de Santos, 
Guarujá, Praia Grande, São Vicente e Bertioga, entre outras.

Com a alcunha de litoral turístico nacional, a costa nordestina do 
Brasil sedia três importantes regiões metropolitanas (Salvador, Recife e 
Fortaleza). Iniciada nos anos 1990, a consolidação da imagem de paraíso 
tropical, com praias de areia, ensolaradas e com águas quentes, permitiu 
a inserção de novos agentes na produção de um espaço litorâneo de vile-
giatura antes restrito aos citadinos locais (autóctones). Atualmente, aos 
fluxos tradicionais são acrescentados vilegiaturistas oriundos de outras 
regiões e outros países (alóctones). Através dessas transformações, é 
constituída a noção de metropolização turística (DANTAS, 2013).

A vilegiatura marítima se reproduz ao constituir espaços periur-
banos destacados e relacionados às grandes aglomerações litorâneas, 
em especial as metrópoles. Essa periurbanização específica define uma 
forma característica de metropolização que se desdobra em transforma-
ções imobiliárias, normativas e socioeconômicas nos espaços litorâ-
neos. Cabe, neste momento, apontar elementos teórico-metodológicos 
capazes de explicar esse processo no Nordeste do Brasil. Parte-se da 
construção empírico-conceitual do processo, e são estabelecidas duas 
dimensões analíticas: a dimensão da morfologia urbana (normas-urba-
nismo-imobiliário) e a das práticas sociais. Para a explicitação do con-
teúdo dessas dimensões, destacam-se como ferramentas as evidências 
empíricas, os agentes sociais preponderantes e os conceitos-chave.
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Cidades no litoral nordestino e o lazer na orla marítima

As duas últimas décadas do século XIX demarcam o início de um 
crescimento contínuo da população nas capitais. Todavia, ainda no co-
meço do século passado, as relações entre cidades mais distantes eram 
tênues e as relações com o exterior (Europa, sobretudo) assumiam papel 
preponderante para as mudanças nas grandes cidades de origem colo-
nial. Neste período, era realmente no porto onde as cidades, em for-
mação, tocavam incisivamente a praia. Como enunciou Dantas (2006), 
nos trópicos brasileiros, as cidades eram litorâneas, mas não marítimas. 
Avaliando as paragens tropicais, os estudos do referido autor demons-
tram a relação sociedade-mar (e praia) - mediada, predominantemente, 
até o século XIX, por práticas marítimas tradicionais, como o transporte 
de cargas e pessoas e a defesa territorial – não se referem, porém, à re-
creação ou ao lazer.

A produção do urbano e da sociedade urbana nordestina avança 
com a acumulação de riquezas nas capitais. Com a Europa, as trocas 
não eram apenas materiais: um padrão civilizatório começa a ser im-
plantado segundo a dialética das ações sociais. Ou seja, havendo a 
impos sibilidade de assimilação total de um determinado modelo, for-
mulam-se práticas próximas às ocidentais (DANTAS, 2006). A elite, 
acostumada com as fazendas, os escravos, os engenhos, o gado, o al-
godão, vê na cidade lugar do novo, marcado por modas elegantes e 
glamorosas e por práticas explicadas pelo discurso racionalista. De tal 
modo, o padrão urbanístico das cidades é redefinido em direção a um 
padrão geométrico-racional e relacionado a um discurso higienista 
(COSTA, 2006). Sequencial e concomitantemente, instalam-se os pri-
meiros estabelecimentos industriais, e o setor terciário diversifica-se. 
Novos serviços e mercadorias alteram o cotidiano dos citadinos nordes-
tinos: o bonde, a iluminação noturna, o trem, a imprensa etc. Mais e 
mais fazendeiros transferem sua moradia para a urbe e passam a visitar 
a fazenda nos períodos de colheita. As capitais nordestinas, como já era 
o caso de Salvador e Recife, preponderam na inovação das práticas so-
ciais e passam a encabeçar a organização territorial das cidades provin-
ciais (futuras unidades federativas, a partir de 1889). 
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O fim do século XIX e início do século XX demonstram marcas da 
modernização das cidades nordestinas vinculadas aos modelos europeus 
de civilização e aglomeração urbana. A título de exemplo, Vasconcelos 
(2002) e Costa (2007) elencam as principais inovações instaladas em 
Salvador e Fortaleza. Na capital baiana: em 1891, implantou-se a facul-
dade de Direito; em 1897, o bonde elétrico foi utilizado pela primeira vez; 
no mesmo ano, foi fundada a Escola Politécnica; em 1901, o primeiro 
automóvel desfilou pelas ruas; em 1903, foi instalado o serviço de energia 
elétrica e, em 1905, o serviço de esgoto. Já na segunda cidade, surgiram, 
entre outros: em 1863, o sistema de canalização d’água; em 1873, a pri-
meira linha de trem; em 1895, fábricas de fiação; em 1903, a faculdade de 
Direito; em 1910, o Theatro José de Alencar; em 1913, os bondes elé-
tricos; em 1914, energia elétrica para iluminação residencial.

Os tratamentos à beira-mar, tanto pela imersão nas águas quanto 
pela inalação do ar puro, enquadram-se nesta perspectiva de moderni-
zação da sociedade urbana nordestina.12 O processo de concentração de 
moradia das classes de alta renda na orla marítima das cidades nordes-
tinas é mais recente em comparação com o que ocorreu em Santos/
Guarujá e no Rio de Janeiro. Enquanto nas últimas, o marco inicial foi a 
década de 1920, nas primeiras, o embrião desse processo se deu na se-
gunda metade do século XX. Villaça (2005) atribui essa diferença tem-
poral a três condições: a) ao conservadorismo da aristocracia nordestina; 
b) no caso de Recife e Salvador, à inexistência de praias atraentes e pró-
ximas ao centro das cidades; e c) ao desenvolvimento tardio das ativi-
dades turísticas nas capitais nordestinas, principalmente em Recife e em 
Fortaleza. Acredita-se que, nesta estruturação de condicionantes, o men-
cionado autor não considerara a inserção do Nordeste, e de suas cidades, 
numa nova divisão territorial do trabalho e do poder. A pujança dos ciclos 
econômicos e dos contatos com o exterior, produzidos nas regiões Sul e 
Sudeste, no início do século XX, foram demasiado desiguais em relação 

12 De acordo com Costa (2006), “o discurso médico-higienista é uma das formas como o 
discurso ambientalista se manifestou no passado. O discurso médico do século XIX tem 
uma forte conotação ambientalista. A natureza, o ambiente construído são considerados 
os grandes responsáveis pelos problemas de saúde que enfrentava a população no século 
XIX, principalmente em áreas urbanas”. (p. 79). 
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ao Nordeste. Tanto o café quanto as políticas públicas centrais, assim 
como o primeiro ciclo de industrialização, selecionaram o Sudeste, prin-
cipalmente, como subespaço preferencial na recepção de inovações.

Como explicitado anteriormente, os visitantes estrangeiros inci-
tavam o gosto pela recreação à beira-mar. No início do século XIX, o 
holandês Quirijin Maurits Rudolph Ver Huell, em companhia de outros 
viajantes ingleses, relata do prazer em banhar-se, pela manhã, no mar 
de Itaparica, no litoral baiano (CORREA, 2010). Essas iniciativas pio-
neiras implicavam mudanças paulatinas que introduziram o uso recrea-
tivo das praias urbanas do Nordeste, fato pontuado por Dantas (2002), 
ao analisar o caso de Fortaleza.

Essas zonas da cidade renderam-se aos caprichos das classes 
abastadas, desejosas de se estabelecer em chácaras e ocupando 
espaços habitados pelos pobres. A praia de Iracema beneficiou-se 
da mesma lógica, mas, neste espaço ao norte de Fortaleza, refe-
ridas classes procuravam deleitar-se com o desenvolvimento de 
novas práticas marítimas, notadamente os banhos de mar e as 
caminhadas na praia, todas relacionadas ao veraneio e, princi-
palmente, às demandas por lugares de lazer, em concorrência 
direta com o Centro (DANTAS, 2002, p. 51).

As décadas de 1920 e 1930 atestam o sucesso da vilegiatura 
marítima nas capitais. Bem distante da configuração socioespacial das 
estâncias balneárias do norte europeu, ou mesmo da Côte d’Azur, o 
chamado veraneio marítimo mostrou-se capaz de associar, espaço- 
temporalmente, as demais práticas marítimas modernas (os banhos de 
mar e as caminhadas), as quais, isoladas, não haviam urbanizado os 
demais trechos do litoral.13 Assim, justificou-se a seleção de recortes do 
litoral próprios para o desenvolvimento do morar eventualmente. Os 

13   Como já mencionadas anteriormente, as estratégias político-econômicas e sociais dos 
séculos anteriores determinaram a criação dos primeiros objetos técnicos na orla: o 
porto, o forte, os lugarejos de pescadores (e) retirantes do sertão.
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literatos Gustavo Barroso14 e Clarice Lispector15 demonstram como os 
artistas da palavra interpretavam e, até mesmo, vivenciavam a emer-
gência do gosto pela estada na praia. O primeiro contextualiza o litoral 
fortalezense no começo do século XX e louva a paisagem: o mar cor de 
esmeralda, as areias brancas e a presença forte do pescador e sua jan-
gada. A segunda autora, residente em Recife dos 5 aos 15 anos (1925-
1935), descreve com entusiasmo, na crônica Banho de Mar, sua alegria 
nos dias em que ela e sua família acordavam cedo pela manhã, tomavam 
um bonde e se dirigiam à praia, em Olinda, para banhar-se no mar.

Se os banhos de mar têm presença no cotidiano das populações 
urbanas nordestinas desde o fim do século XIX, a bibliografia regional 
registra 1920 como a década inicial do processo de urbanização da orla 
em função do lazer. A partir deste momento, além das casas de campo 
nos arrabaldes interioranos, as “casas de praia” denotam a expansão ur-
bana das capitais litorâneas. Em Salvador (Figura 4), o trecho atlântico 
foi selecionado pelas elites para as práticas marítimas modernas. A ocu-
pação efetiva se deu em 1923, com a construção de loteamentos, como o 
Cidade Balneária de Amaralina. O rio Vermelho foi inserido neste pro-

14  “Gustavo Barroso, professor, ensaísta e romancista, nasceu em Fortaleza-CE, em 29 de 
dezembro de 1888, e faleceu no Rio de Janeiro-RJ, em 3 de dezembro de 1959. Estreou 
na literatura aos 23 anos, usando o pseudônimo de João do Norte, com o livro Terra de 
sol, ensaio sobre a natureza e os costumes do sertão cearense. Além dos livros 
publicados, sua obra ficou dispersa em jornais e revistas de Fortaleza e do Rio de 
Janeiro, para os quais escreveu artigos, crônicas e contos, além de desenhos e 
caricaturas. A vasta obra de Gustavo Barroso, de 128 livros, abrange história, folclore, 
ficção, biografias, memórias, política, arqueologia, museologia, economia, crítica e 
ensaio, além de dicionário e poesia. Pseudônimos: João do Norte, Nautilus, Jotanne e 
Cláudio França”. Disponível em <http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/
start.htm?infoid=617&sid=213>. Acesso em: 15 jul. 2011. 

15  “Clarice Lispector (Tchetchelnik, Ucrânia, 1925 - Rio de Janeiro-RJ, 1977) passou a 
infância em Recife e, em 1937, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde se formou em 
Direito. Estreou na literatura, ainda muito jovem, com o romance Perto do Coração 
Selvagem (1943), que teve calorosa acolhida da crítica e recebeu o Prêmio Graça 
Aranha. Clarice Lispector começou a colaborar na imprensa em 1942 e, ao longo de 
toda a vida, nunca se desvinculou totalmente do jornalismo. Trabalhou na Agência 
Nacional e nos jornais A Noite e Diário da Noite. Foi colunista do Correio da Manhã e 
realizou diversas entrevistas para a revista Manchete. A autora também foi cronista do 
Jornal do Brasil. Produzidos entre 1967 e 1973, esses textos estão reunidos no volume 
A Descoberta do Mundo”. Disponível em: <http://pensador.uol.com.br/autor/clarice_
lispector/biografia/>.  Acesso em: 15 jul. 2011.
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cesso de incorporação, assim como, posteriormente, Itapagipe (SILVA; 
SILVA; CARVALHO, 2009).16 A estruturação das vias de acesso e a 
abertura de loteamentos promoveram a orla atlântica, abrindo caminho 
para a verticalização futura, conforme avaliação de Vasconcelos (2002): 

Com a abertura de novas vias, como a avenida Oceânica entre 
1912 e 1922, e com o início da construção da estrada Amaralina 
– Itapuã, em 1942, a orla atlântica foi aberta para a urbanização. 
Loteamentos desse período deram origem aos importantes bairros 
de Ondina, Amaralina e Pituba. Também nesse período come-
çaram a ser construídos os primeiros prédios de apartamentos de 
Salvador, o que será ampliado no período seguinte, dando início 
à verticalização da cidade (VASCONCELOS, 2002, p. 307).

16   Todavia, Vasconcelos (2002), ao citar comentário do oficial de polícia Durval de Aguiar, 
elaborado no ano de 1889, evidencia que, além das localidades já mencionadas, Barra, 
Boa Viagem e Monte Serrat enquadravam-se, à época, como espaços aprazíveis pelos 
banhos salgados nas temporadas de verão.

Figura 4. Localização originária da vilegiatura marítima na cidade de Salvador.
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010). Elaborada pelos autores.
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Mesmo com a simbologia e o sucesso alcançado pelo rio Capibaribe, 
também Recife (Figura 5) e sua elite se “renderam” aos banhos salgados 
como prática recreativa. O setor sul da cidade, polarizado pelo bairro de Boa 
Viagem, tornou-se o lugar da vilegiatura marítima na capital pernambucana. 
Essa passagem é significativa, pois, à época, Recife encabeçava o processo 
de modernização do espaço urbano no Nordeste. As áreas mais a oeste, no 
século XIX, margeavam o Capibaribe e preponderavam como espaço de 
moradia e lazer das elites recifenses. Na aurora do século XX, a ocupação 
do setor sul (Boa Viagem e Pina) demarca o sucesso do gosto pelo marítimo 
na cidade, em contraponto aos banhos de rio. Em 1858, o trem de São 
Francisco possibilitava o acesso a Boa Viagem para os que vinham do centro 
da capital. O trem foi pré-condição, no final do século XIX, para a instalação 
de uma linha de bonde, que ligava a estação à praia, propriamente dita. 

Figura 5. Localização originária da vilegiatura marítima na cidade de Recife.
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010). Elaborada pelos autores.

Assim, Recife encabeçou as inovações no Nordeste no que se 
refere à ocupação do litoral pela maritimidade moderna, fato compro-
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vado pela construção pioneira, na primeira metade dos anos 1920 
(1922-1926), de uma avenida à beira-mar com extensão de 5km. Na 
avaliação de Debié (1993), os calçadões e as avenidas à beira-mar, im-
plantados nas cidades europeias entre os anos de 1850 e 1930, são 
formas peculiares de urbanização, urbanismo e urbanidade e estão rela-
cionados a uma articulação entre os espaços de habitação e de lazer. 
Inegavelmente, então, esse padrão disseminou-se, inclusive, pelas capi-
tais litorâneas do Nordeste. 

Não só nas grandes capitais do período colonial (Salvador e 
Recife) a vilegiatura marítima se disseminou. Em Fortaleza (Figura 6), 
a praia de Iracema (anterior praia do Peixe) corresponde ao primeiro 
trecho do litoral cearense utilizado pelas elites fortalezenses como es-
paço de lazer. Próximo à conhecida Ponte Metálica, foram instaladas as 
primeiras residências ocupadas temporariamente, assim como clubes 
destinados ao lazer à beira-mar. A construção do porto do Mucuripe, 
mais ao leste, acarretou a erosão da faixa de praia da praia de Iracema, 

Figura 6. Localização originária da vilegiatura marítima na cidade de Fortaleza.
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010). Elaborada pelos autores.
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contribuindo para a migração das classes abastadas para a praia do 
Meireles, transformada, após os anos 1940, em espaço da vilegiatura 
(DANTAS, 2002).

Em Natal (Figura 7), na década de 1910, a praia de Areia Preta e 
a praia do Meio (mais ao sul da foz do rio Potengi) são selecionadas 
pelas elites locais para o desenvolvimento das práticas marítimas mo-
dernas. Para tanto, residências de uso ocasional foram construídas, 
sendo que, na década de 1920, já se instalava uma segunda geração 
melhorada de construções para a estada temporária. Em 1925, construí-
am-se avenidas (Atlântica e Circular) em forma de boulevard, que li-
gavam bairros consolidados pelo uso residencial das elites (Petrópolis e 
Tirol) às zonas de praia (SILVA, 2010).

 
Na primeira metade do século XX, a incorporação das praias ao 

tecido urbano das capitais conectava-se a uma nova racionalidade que 
direcionava o crescimento populacional e espacial das cidades. A ocu-
pação original, o centro histórico, não bastava  ao modelo urbano gestado 

Figura 7. Localização originária da vilegiatura marítima na cidade de Natal.
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010). Elaborada pelos autores.
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a partir de então. Os bondes, as vias, as migrações e, posteriormente, os 
automóveis, acrescendo-se o próprio gosto pelo mar, contribuem para a 
implosão-explosão da cidade (LEFEVBRE, 2004). 

Tal processo não é cópia do que ocorreu na Europa ou nas capi-
tais do Sudeste brasileiro, na medida em que a influência da industriali-
zação no Nordeste foi bem inferior. Foi um movimento produzido es-
sencialmente por uma nova mentalidade própria da elite, a qual, dentre 
outras condições, percebe os trechos litorâneos (não habitados por po-
bres ou não ocupados por outras atividades menos sofisticadas) como 
possibilidade de aproximar, com exclusividade, lazer e moradia. 

Indiscutivelmente, os primeiros espaços da vilegiatura marítima 
serviram como embrião para uma nova divisão socioespacial das ci-
dades. No século XX, mais e mais pobres chegam dos sertões, elevando, 
principalmente, a população de Recife e de Fortaleza. Os novos mora-
dores ocupam os espaços interstícios, aqueles que a elite não vislum-
brou. Os arrabaldes continentais, 17 primeiros espaços residenciais fora 
do centro, passam a enfrentar a concorrência da orla litorânea “amena” 
como espaço também de moradia, conquistada e concebida, primeira-
mente, em função da vilegiatura marítima.

Em meio às transformações supramencionadas, com menor ou 
maior intensidade urbanística, o gosto pelo marítimo deu-se contempo-
raneamente em todas as capitais nordestinas. E, mais relevante, perma-
neceu na contextura do modo de vida de todos os estratos sociais. Ato 
contínuo ao segundo pós-guerra mundial, o internacionalismo das prá-
ticas modernas (isso inclui as marítimas) dará caráter estratégico à loca-
lização litorânea. Agora, não somente por sua capacidade de recepção 
ou envio de mercadorias (maritimidade tradicional), mas pela incli-
nação ao atendimento das necessidades massivas de uma sociedade 
mundializada voltada para o lazer e/ou moradia na beira-mar. Assim, 
não se tratará apenas de práticas marítimas modernas, mas de práticas 

17  Para o caso de Natal, podem ser lembrados os bairros de Petrópolis e Tirol; já em 
Fortaleza, Jacareganga é um dos primeiros espaços fora do centro consumidos pelas 
elites; em Recife, as várzeas do Capibaribe se destacaram, principalmente os bairros de 
Boa Vista, Madalena e Caxangá.
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marítimas modernas e urbanas. O processo de redefinição e, por conse-
quência, as profundas mudanças nas orlas entraram em outro estágio 
nas duas últimas décadas. O planejamento do turismo litorâneo no 
Nordeste entrou para a agenda das políticas desenvolvimentistas tanto 
em nível estadual como federal, e as capitais se revestiram do imagi-
nário positivo do semiárido, assimilando suas “vocações” turísticas re-
ceptivas (DANTAS, 2010a).

A invenção dos espaços litorâneos como moradia, recurso es-
casso nas cidades, é determinada tanto pela voracidade dos potentados 
(que assimilaram a ressignificação do mar e do marítimo), como pelo 
mercado imobiliário (e seus projetos) e, principalmente, pela municipa-
lidade (formada também pelos setores sociais anteriores). Este último 
fator intervém artificializando a orla e fragmentando e discriminando as 
funções dos espaços intraurbanos mediante leis.  Neste sentido, concor-
da-se com Linhares (1992, p. 207), ao apontar que a produção da praia 
moderna nos trópicos é resultado “de um jogo sutil entre planejamento 
e espontaneidade, entre ações do alto e ações de baixo”. 

O fenômeno da vilegiatura (e as segundas residências) e, pos-
teriormente, da moradia na beira-mar – entendido como símbolo de 
modernização das cidades – está descrito, com variações na ênfase, 
nos estudos especializados que descrevem a produção histórica das 
cidades litorâneas no Nordeste. Ao descreverem a expansão das capi-
tais, os diversos estudos, invariavelmente, referem-se às orlas oceâ-
nicas como lugares de intensa dinâmica imobiliária, econômica, so-
cial e cultural.

De acordo com Vasconcelos (2002), em 1958, era possível dis-
tinguir as diferenças na distribuição dos estratos sociais pelo território 
de Salvador. As classes abastadas aproximavam-se da praia, fixando-se 
preferencialmente em localidades como Graça, mais continental, ou 
Vitória, Barra e Barra Avenida, à beira-mar, prosseguindo ao longo das 
praias atlânticas. Tal circunstância foi condicionada pela conclusão, em 
1949, da estrada ao longo da referida área. A partir de então, continu-
amente, o mercado imobiliário parcelou o espaço transformando-o em 
solo urbano com função residencial de baixa densidade, sendo a orla da 
baía destinada às classes mais populares. 
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Por área, foram aprovados, no período, os loteamentos se-
guintes, do sul para o norte: o Jardim Pituassu, com 538 lotes em 
54 hectares, de Rex Schlinder, em 1954; seguindo pela Fazenda 
Três Árvores, de dois proprietários, com 153 lotes no total, em 
1950 e 1951; pelo Jardim Jaguaribe, de W. Gantois, com 75 lotes 
de 1.060 metros cada, em 1952; Jardim Piatã, com 962 lotes 
em 62 hectares, de Eduardo Visco, em 1951; vieram depois o 
Cidade Balneária de Itapuã, com 1.266 lotes em 139 hectares, da 
Loteadora Garcia, em 1956; o Jardim Encantamento, em Itapuã, 
com 653 lotes em 88 hectares, de E. e J. Coutinho, em 1957; e 
o Parque Stella Maris, com 618 lotes em 48 hectares, em 1960 
(VASCONCELOS, 2002, p. 338).

 
Em 1968, a Prefeitura Municipal de Salvador pôs em prática a 

Lei de Reforma Urbana, que preconizava a retirada das ocupações po-
pulares nos trechos da orla marítima, reservando os referidos trechos à 
atividade turística (CARVALHO; SOUZA; PEREIRA, 2004). Nas úl-
timas três décadas do século passado, a orla atlântica de Salvador (do 
Farol da Barra até Stella Maris) foi incorporada à dinâmica do lazer e 
da moradia. Hotéis e arranha-céus substituíram, em grande parte, as 
residências unifamiliares, conformando nova centralidade para a cidade 
de Salvador. Pela descrição de Vasconcelos (2002), o sistema viário 
planejado para a cidade contribuiu significativamente para tal fenô-
meno, posto ter interligado os principais corredores existentes ao cor-
redor atlântico. Nos anos 1980, a iniciativa privada e o poder público, 
nas esferas municipal e estadual, direcionaram investimentos para a 
construção da Avenida Paralela, do Centro Administrativo da Bahia, da 
nova Estação Rodoviária e do Shopping Iguatemi. A localização sele-
cionada para todos os investimentos continuou induzindo a expansão 
da cidade em direção à orla norte. Da Barra a Itapuã, ao longo das dé-
cadas de 1970 e 1980, planos urbanísticos e intervenções municipais 
efetivas consolidaram o orla oceânica de Salvador como espaço valori-
zado pelo city marketing e como lugar de moradia selecionado pelos 
estratos de maior renda, assim avalia Sousa (2010). 

Na primeira metade do século XX, em Boa Viagem (Recife), ao 
meio natural característico de uma vila de pescadores incorporou-se um 
conjunto de sistemas de infraestrutura básica (saneamento, pavimen-
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tação de ruas, abastecimento d’água). A ocupação tênue da vilegiatura 
promovida pelos citadinos acelerou-se em função do parcelamento do 
solo, em 1940. Outra situação condicionante constituiu-se, durante a 
Segunda Guerra Mundial, a partir da chegada dos militares norte-ame-
ricanos ao Nordeste, em especial a essa cidade. Os estrangeiros estan-
dardizam o gosto pelo mar e pelo sol e selecionam Boa Viagem como 
espaço de moradia. As transformações confluem para a legislação ur-
bana, em virtude de, no ano de 1953, o referido trecho da orla ter sido 
considerado urbano. Nos anos 1970, em meio ao crescimento urbano de 
toda a região, Boa Viagem concorre com o centro histórico, concen-
trando, além da expansão do mercado imobiliário, novos serviços e co-
mércios especializados em atender às demandas sofisticadas das classes 
solváveis ali residentes.  Alves (2009),  preocupado com a compreensão 
da formação do valor do solo urbano na capital pernambucana, pontua 
o marco temporal desse processo e descreve as principais mudanças no 
espaço da orla marítima mencionada.

Ao longo das quatro últimas décadas, a fachada costeira sul do 
Recife foi objeto de uma transformação impressionante, marcada 
por uma característica: [...] Boa Viagem assiste à substituição da ha-
bitação unifamiliar por edifícios, com pilotis e os andares seguintes 
quase sempre com cobertura e uma superfície dupla, habitados por 
famílias de classe média alta ou alta e, consequentemente, com um 
valor de solo bastante elevado [...] (ALVES, 2009, p. 16).

Para o caso de Fortaleza, Souza (2006), ao descrever o cresci-
mento de um bairro em processo de elitização (Aldeota), demonstra que 
a proximidade deste bairro em relação à orla marítima (leste) foi con-
dição relevante na valorização do solo urbano,  derivada da expansão de 
uma demanda comercial-residencial crescente. Tal fato pode ser visua-
lizado pela construção constante de edifícios em substituição às antigas 
casas térreas. A escolha da orla leste da cidade intensifica-se, principal-
mente, nos bairros da Praia de Iracema e do Meireles. Referendando 
estas mudanças, Costa (2007) acrescenta ainda a migração do lazer, 
uma vez que “os clubes existentes no centro da cidade transferem-se 
para as áreas próximas ao mar que passam a ser opção de lazer e mo-
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radia” (COSTA, 2007, p. 71). Um marco deste processo dá-se quando, 
em 1962, no Plano Diretor de Fortaleza, após planejada pelo urbanista 
Hélio Modesto, inicia-se, assim como ocorrido nas praias do Sudeste, a 
construção da avenida Beira-Mar. Nas décadas consecutivas, as ações 
públicas e privadas dão continuidade à modernização da orla da cidade, 
transformando-a, predominantemente, em espaço de lazer: no fim dos 
anos 1970, constrói-se o primeiro calçadão à beira-mar, margeando a 
avenida homônima; a lei de uso e ocupação do solo de 1979 preconiza, 
para esse espaço, a reprodução do solo urbano através da verticalização, 
substituindo assim o padrão térreo pelos arranha-céus; nos anos 1980, 
são implantados outros calçadões nas praias de Iracema, do Futuro e da 
Leste-Oeste. Na década de 1990, a praia de Iracema recebe interven-
ções, como a recuperação do antigo Cassino Estoril e da Ponte dos 
Ingleses. Nesta última, são acrescentados quiosques, um memorial com 
fotos sobre a história da sua construção, uma loja de observação de ce-
táceos e um espaço de visitação, para observação da lua e do pôr do sol. 
No ano de 2000, no mesmo setor da orla, novamente o poder público 
intervém, desta vez com a criação de um aterro com extensão costeira 
de 1100 m e um avanço de 100 m. 

O caso de Natal (RN) demonstra a interação entre a ordem pró-
xima e a ordem distante. Assim como nas outras cidades litorâneas, a 
sociedade buscou a modernização da cidade nas primeiras décadas do 
século XX, e, no período 1939-1980, conheceu o seu ápice ao incor-
porar a orla mais distante do centro histórico ao tecido urbano. A função 
geoestratégica da cidade serviu na produção de um fluxo de moradores 
temporários (principalmente, norte-americanos), fato que contribuiu 
para dinamizar o mercado imobiliário local e para redefinir as caracte-
rísticas provincianas da cidade (SILVA, 2010). Nos anos 1970, a praia 
de Ponta Negra, extremo sul do litoral de Natal, é transformada em es-
paço de lazer, principalmente pela vilegiatura marítima. Todavia, entre 
as praias de Areia Preta e do Meio e a praia de Ponta Negra, já havia um 
enclave: uma área militar, delimitada pela linha de praia e por um con-
junto de dunas, denominado posteriormente de Parque das Dunas (le-
galmente estabelecida em 1977). Essa situação se transformou em em-
pecilho à formação de uma paisagem à beira-mar, como a que se 
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desenvolveu nos trechos da praia de Boa Viagem e da praia do Meireles 
(com a construção de uma avenida à beira-mar e a verticalização con-
tínua paralela à linha de costa). Para contornar tal condicionante, em 
1983, foi construído o projeto Via Costeira/Parque das Dunas, com-
posto principalmente por uma via de trânsito rápido (em forma de ave-
nida), com extensão aproximada de 12km, ligando Ponta Negra à praia 
do Pino. Induzidos pelas políticas públicas, a partir de então, os equipa-
mentos de hotelaria concentram-se neste espaço produzido para ade-
quar a cidade ao modelo já seguido pelas demais cidades litorâneas 
nordestinas. Esse planejamento, vinculado ao fenômeno social da mari-
timidade moderna, reestruturou a cidade, colocando-a em destaque no 
cenário nordestino. Silva (2010) considera essa intervenção como ini-
ciadora de um novo contexto intra e interurbano, assimilado por Natal 
em função do turismo de “sol e mar”. O adensamento dos equipamentos 
relacionados ao lazer marítimo efetua-se em Ponta Negra, onde se reú-
 nem prédios residenciais, unidades unifamiliares, pousadas e hotéis.

Podem-se elencar outros exemplos das demais capitais nordes-
tinas situadas na borda oceânica. João Pessoa (PB) organizou-se a partir 
de um centro distante da orla, mas, nas últimas décadas do século XX, 
acompanhou movimento semelhante ao descrito para as grandes aglo-
merações nordestinas. A orla marítima, onde hoje se situam os bairros 
Manaíra e Tambaú (BEZERRA; ARAÚJO, 2007), transfigurou-se de 
um lugar de ocupação rarefeita, no início do século XX, em subcentro 
dinamizado pelas ações do mercado imobiliário e pelas demandas das 
populações de renda alta, ávidas pelo marítimo.

A vilegiatura marítima, associada à ascendência da vilegiatura do 
sol (como citado no capítulo anterior), possibilita uma nova divisão in-
ternacional do consumo dos litorais em função do lazer. Neste contexto, 
as capitais nordestinas emergem, também por seus sítios naturais, como 
espaços potencialmente disponíveis à mundialização. As classes de alta 
renda, com algumas variações,18 agora influenciadas por padrões não só 

18  Ao descrever a concentração das classes de alta renda em Salvador na orla, Villaça 
(2001, p. 11) avalia que a cidade “não desenvolveu uma verticalização comparável à 
de Fortaleza ou à de Boa Viagem (Recife). A explicação mais plausível deve ser 
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europeus, mas mundiais (principalmente norte-americanos), postulam 
os modelos de uso da orla, consolidando a moda de morar na beira-mar. 
Só aparentemente tal processo choca-se com a vilegiatura. De modo 
contraditório, a consolidação da mudança de uso em função da moradia 
estabelece um novo conteúdo social, também vinculado ao status e à 
escassez, disseminando pelos demais estratos sociais o desejo por um 
“lugar à praia”. Essa premissa sociocultural condiciona as dinâmicas 
imobiliárias (relações de mercado e atinentes à legislação urbanística) e 
regula a propriedade privada do solo litorâneo. De tal modo, adjunta à 
valorização sociocultural, a valoração19 condiciona e restringe a deter-
minados grupos a busca anteriormente citada. Além dos prédios residen-
ciais, os equipamentos hoteleiros e demais estabelecimentos voltados 
para o lazer passam a compor preferencialmente este recorte da cidade. 

A função portuária, a moradia de classes de baixa renda e as ativi-
dades de pesca e extrativismo ainda compõem o mosaico espacial das 
orlas das maiores cidades litorâneas nordestinas. Todavia, desde a década 
de 1970, são comuns projetos e ações públicas e privadas que objetivam 
a retirada das funções tradicionais, ou mesmo sua redefinição. A imagem, 
associada aos usos relacionados à maritimidade moderna, é assimilada 
pela coletividade. São comuns, por exemplo, os projetos de “requalifi-
cação” de zonas portuárias, propondo, inclusive, a substituição dos con-
têineres por estruturas necessárias à atracação de cruzeiros turísticos, ou, 
mesmo, a construção de marinas. Desta forma, as orlas urbanas tornam-se 

procurada no desinteresse do mercado pela orla daquela cidade (embora muitos 
queiram atribuí-la às restrições da legislação urbanística), em virtude da inadequação 
das praias mais centrais de Salvador – da Barra à Pituba – aos banhos de mar e à 
inexistência de longas, arqueadas e atraentes orlas. São praias curtas e pedregosas que, 
inclusive por isso, não desenvolveram a clássica e avenida beira-mar, tão típica das 
cidades litorâneas brasileiras”.  

19  Moraes (1999, p. 20) define valoração como “um ato de atribuir valor, isto é, de 
mensuração qualitativa ou quantitativa de um bem ou conjunto de bens. Seu resultado 
é um constructo (uma representação, fundamentada em padrões e equivalência), 
gerado por uma apropriação intelectual (imaterial) da realidade. Nesse sentido, o ato de 
valorar inscreve-se no universo das práticas discursivas, portando suas formas de 
expressão e legitimação próprias (algumas correntes da economia, por exemplo, vão 
limitar seu exercício ao campo da linguagem matemática). O preço aparece como boa 
exemplificação do ato de valorar”.
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ícones da modernização alcançada por suas cidades, abrindo-se às di-
versas facetas do internacionalismo (padrões arquitetônicos, empresas, 
usuários estrangeiros, equipamentos de lazer e modelos de circulação).  

Regiões metropolitanas e a periurbanização 
litorânea do lazer

Em meio às transformações intraurbanas na orla das cidades 
nordestinas, nos anos 1970, a escala do fenômeno marítimo-urbano 
alargou-se. Esse período foi também o momento inicial da formação 
do que aqui será denominado espaço periurbano da vilegiatura marí-
tima e do lazer, situação semelhante ao acontecido em outras paragens 
litorâneas metropolitanas. 

Nesta conjuntura, a política de planejamento urbano concebe uma 
organização territorial baseada num formato metropolitano. Polarizados 
pelas capitais, que já se apresentavam como as cidades mais dinâmicas, 
agruparam-se os municípios contíguos e dependentes, selecionados ba-
sicamente por duas categorias: aqueles onde se pensavam ações futuras 
de integração e os que, antes da constituição das metrópoles, comparti-
lhavam espacialidades produzidas e/ou controladas pela capital (distritos 
industriais, conjuntos habitacionais). Todavia, os estudos sobre os es-
paços metropolitanos direcionam-se principalmente para as espaciali-
dades da produção, não se dedicando às espacialidades da reprodução.  
Os espaços de vilegiatura marítima nos municípios limítrofes à capital, 
produzidos pelas demandas dos citadinos, incluem-se neste caso.

Ao se tratar da institucionalização das regiões metropolitanas no 
Brasil, é necessário mencionar as noções pelas quais tal conjunto foi 
constituído. Para Davidovich (2004, p. 198), o governo ditatorial vis-
lumbrou, na década de 1970, a criação de um agregado “hierarquizado 
de cidades, funcionalmente interdependentes, [que] representava um 
recurso básico para atender à realização de metas comuns e a princípios 
de equilíbrio do sistema”.  Entretanto, as nove primeiras20 regiões me-

20 A Lei complementar 14, de 1973, instituiu São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Belo 
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tropolitanas (RMs) representam um quadro bem diverso entre si, por 
concentrarem características socioespaciais próprias das regiões e dos 
estados nas quais estão sediadas. No caso das RMs de Salvador, de 
Recife e de Fortaleza, as ações públicas promovidas pela Sudene posi-
cionaram-nas como polos privilegiados na alocação de recursos e/ou 
incentivos fiscais para consolidação, principalmente, da atividade in-
dustrial com a espacialização dos distritos industriais. Porém, os pro-
cessos não se resumem ao setor secundário e tampouco à distribuição 
equitativa de espacialidades pelos municípios metropolitanos. Os nú-
cleos das RMs, pelo caráter vertical e concentrador do planejamento, 
são os mais favorecidos, reproduzindo, assim, na escala metropolitana, 
relações de controle sobre seu espaço de influência. Davidovich (2004)  
reflete sobre o núcleo central e caracteriza o cenário brasileiro:

[...] pode-se observar que a porção núcleo da metrópole, mais 
particularmente o município central, tende a concentrar os 
empregos de maior qualificação, tanto na indústria como nos 
serviços, bem como nos setores dinâmicos da economia. Entre 
os serviços, distinguem-se aqueles ligados à produção e às em-
presas, como as referentes a finanças e seguros, publicidade e 
informática; distinguem-se também os de logística, marketing 
e funções comerciais, pertinentes à organização dos mercados. 
Trata-se de atividades que correspondem aos chamados em-
pregos estratégicos, compreendendo, além da informática, dos 
bancos e seguros, atividades de pesquisa, gestão, telecomunica-
ções e transportes (DAVIDOVICH, 2004, p. 213). 

    
Para as metrópoles nordestinas, o processo de metropolização se 

define não prioritariamente pela cooperação de ações entre os municí-
pios, mas pela produção de espacialidades engendradas pelos transbor-
damentos e necessidades gestadas no núcleo central. O lazer no litoral, 
que inclui a vilegiatura marítima, mesmo não incluído no cerne das 

Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza e Belém como regiões metropolitanas. Em 1974, 
com a fusão do Estado do Rio de Janeiro com o da Guanabara, formou-se a região 
metropolitana da cidade do Rio de Janeiro. A partir da Constituição de 1988, a instituição 
de novas regiões metropolitanas ficou a cargo da legislação dos estados da federação.
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ações estratégicas, permaneceu nos interstícios e propiciou a (re)pro-
dução do espaço urbano, formando espacialidades metropolitanas (até 
anteriores à institucionalização das regiões metropolitanas). 

O planejamento em função das atividades de lazer no litoral me-
tropolitano nordestino efetiva-se nos anos 1990, quando os Programas 
de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste investem centenas de mi-
lhões de dólares na produção de um espaço mais fluido, capaz de inserir 
o Nordeste no circuito mundial dos lugares visitados por estrangeiros. 
Neste contexto, indiretamente, a própria vilegiatura marítima é redefi-
nida pela inserção do modelo alóctone, principalmente nos espaços me-
tropolitanos. Os desdobramentos deste novo quadro de ocupação são 
sintetizados por Dantas, Ferreira e Clementino (2010):

 
[...] as metrópoles litorâneas nordestinas transformaram-se em 
pontos de recepção e de distribuição do fluxo turístico, colo-
cando os espaços litorâneos de todos os municípios sob depen-
dência direta das capitais e sem a dependência direta do polo 
metropolitano, relativizando a importância das sedes muni-
cipais que compõe a Região institucionalizada (DANTAS; 
FERREIRA; CLEMENTINO, 2010, p. 10).

Em escala mundial, a população das grandes aglomerações ur-
banas é a maior responsável pela produção das espacialidades do 
lazer. Isso se intensifica quando extensas áreas litorâneas compõem o 
contexto metropolitano. Praia e metrópole se inter-relacionam, (re)
produzindo um mecanismo de urbanização que pode ser denominado 
de metropolização do lazer marítimo. No tempo e no espaço, a cidade 
primaz reúne as riquezas e as inovações, e sua população distribui o 
gosto pela maritimidade moderna e urbana. Um dos primeiros resul-
tados desse processo é a disseminação das redes infraestruturais bá-
sicas (no Nordeste, principalmente, as vias de transporte terrestre e a 
rede elétrica), fomentada pelo planejamento a nível metropolitano e 
balizada pelo discurso político e pelos agentes econômicos sediados 
no núcleo metropolitano. 

Regidos pelas quatro cidades-núcleo (Salvador, Recife, Fortaleza 
e Natal), 23 municípios litorâneos compõem as regiões metropoli-
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tanas21 no Nordeste, nas quais é detectada a maior diversidade de novos 
modelos de vilegiatura marítima. A RM de Salvador, com 10 municí-
pios litorâneos (80% do total de 13), e a RM de Recife, com 9 (64% do 
total de 14), são as que possuem maior número de municípios nesta si-
tuação. A importância da ambiência litorânea para as regiões metropo-
litanas é notada ao passo que, para todos os casos, o processo de am-
pliação pautou-se pela inserção dos municípios litorâneos. Isso ocorre 
porque as práticas marítimas modernas (vilegiatura e turismo) proje-
taram uma valorização dos espaços litorâneos, não somente simbólica e 
imagética, mas, sobretudo, uma valoração crescente em razão da loca-
lização litorânea metropolitana. Às práticas marítimas tradicionais, ela-
boradas por pescadores e demais moradores dos vilarejos litorâneos, 
associam-se as demandas fundiárias dos vilegiaturistas metropolitanos, 
seguidas por empreendedores e vilegiaturistas alóctones.

Além das funções portuárias (Ipojuca-PE e São Gonçalo do 
Amarante-CE), aeroviárias (Parnamirim-RN e Lauro de Freitas-BA), in-
dustriais (Camaçari-BA e São Gonçalo do Amarante-CE) e habitacionais, 
as atividades de lazer nos municípios litorâneos foram situadas em lugar 
estratégico na conformação dos respectivos espaços metropolitanos.    

Em relação à extensão das linhas costeiras, o litoral da RM de 
Salvador apresenta a maior medida, com 298km; os litorais das RMs de 
Fortaleza, de Recife e de Natal vêm em seguida, com, respectivamente, 
159km, 118km e 78km. Com uma face oceânica e outra voltada à baia, 
Salvador é o município com dimensões lineares superiores, maiores, 
inclusive, que toda a linha costeira da RM de Natal. No caso da RM de 
Recife, os municípios apresentam extensões reduzidas em relação aos 

21    Os municípios que compõem a RM de Salvador são Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, 
Mata de São João, Itaparica, Vera Cruz, Simões Filho, Dias d’Ávila, Pojuca, São Sebastião 
do Passé, Candeias, São Francisco do Conde e Madre de Deus. Na RM de Recife, os 
municípios são Recife, Olinda, Paulista, Itapissuna, Itamaracá, Igarassu, Araçoiaba, 
Abreu e Lima, Camaragibe, São Lourenço da  Mata, Moreno, Jaboatão dos Guararapes, 
Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca. No caso da RM de Fortaleza, são Fortaleza, Aquiraz, 
Caucaia, São Gonçalo do Amarante, Cascavel, Pindoretama, Eusébio, Maracanaú, 
Itaitinga, Maranguape, Horizonte, Pacajus, Chorozinho, Guaiúba e Pacatuba. E na RM 
de Natal, são Natal, Extremoz, Ceará-Mirim, Parnamirim, Nísia Floresta, São Gonçalo 
do Amarante, Macaíba, São José de Mipibu, Vera Cruz e Monte Alegre.
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das demais metrópoles, sendo exceção a municipalidade de Ipojuca, a 
mais distante em relação ao centro de Recife. A RM de Fortaleza e a 
RM de Natal têm número próximo de municípios, contudo, o conjunto 
litorâneo metropolitano cearense tem 81km a mais que a costa metropo-
litana potiguar (Quadro 3). Essas características geométricas, em con-
sórcio com o sistema de acesso rodoviário, determinam também o nível 
de integração do litoral à cidade matriz e uma maior ou menor disponi-
bilidade do mercado de terras. Para avaliar a disponibilidade de trechos 
em função das práticas marítimas modernas, ainda se devem considerar 
as particularidades dos sítios naturais e a presença de práticas socioes-
paciais, incluindo as marítimas tradicionais.

 Quadro 3. Extensão litorânea e distância relativa à capital dos 
municípios litorâneos incluídos no perímetro metropolitano de Salvador,  

Recife, Fortaleza e Natal (1973-2010).

Municípios litorâneos

Período de inserção na RM Extensão 
do litoral 

(km)

Distância 
em relação à 

capital 
(km)*

1973 1980 1990 2000 2010

RM Salvador 298
Lauro de Freitas 1973 04 30
Candeias 1973 13 55
Salvador 1973 93 -
São Francisco do Conde 1973 32 67
Madre de Deus 1990 08 66
Mata de São João 2008 27 70
Camaçari 1973 43 55
Itaparica 1973 16 14
Vera Cruz 1973 62 18
RM Recife 118
Recife 1973 16 -
Igarassu 1973 03 31
Paulista 1973 14 24
Olinda 1973 11 06
Itamaracá 1973 16 45
Jaboatão dos Guararapes 1973 08 10
Cabo de Santo Agostinho 1973 19 46
Ipojuca 1994 31 57
RM Fortaleza 159
Fortaleza 1973 33 -
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Municípios litorâneos

Período de inserção na RM Extensão 
do litoral 

(km)

Distância 
em relação à 

capital 
(km)*

1973 1980 1990 2000 2010

Aquiraz 1973 29 29
Caucaia 1973 31 13
São Gonçalo do Amarante 1999 19 55
Cascavel 2010 47 64
RM Natal 78
Natal 1997 21 -
Parnamirim 1997 12 15
Extremoz 1997 16 18
Ceará-Mirim 1997 11 33
Nísia Floresta 2002 18 32

* Distância referente às praias mais próximas das capitais.
Fonte: Guia Quatro Rodas. Google Earth. Sítio Praia Certa (www.praiacerta.com.br), 2010.
Elaborado pelo autor.

No caso baiano, conforme Almeida (2009), as relações de 
Salvador com seu entorno foram redefinidas. O Recôncavo Sul, mar-
cado pela indústria tradicional, perdeu espaço para o Recôncavo Norte 
(São Francisco do Conde, Candeias, Simões Filho) e para o litoral 
norte (Lauro de Freitas e Camaçari), espaços estes marcados pela pre-
sença de um novo modelo industrial. Contudo, o mesmo autor lembra 
a construção, no litoral norte, da Estrada do Coco, em 1975, e da 
Linha Verde, em 1993, infraestrutura viária que possibilitou “a multi-
plicação dos imóveis de veraneio e dos equipamentos turísticos, in-
clusive grandes resorts internacionais, ao longo da costa” (ALMEIDA, 
2009, p. 29). Silva, Dias e Silva (2009) e Carvalho, Souza e Pereira 
(2004) destacam a importância crescente de Lauro de Freitas, junta-
mente com Salvador, na formação de uma espacialidade metropoli-
tana. Situado no litoral norte, limítrofe a Salvador, o município ab-
sorve as demandas por habitação dos estratos de alto e médio padrão, 
procedentes tanto da capital como de Camaçari. Neste caso, a habi-
tação à beira-mar, valorizada e valorada, consolida-se em Lauro de 
Freitas, principalmente, na forma de condomínios de alto padrão. 
Mesmo em Camaçari, lembrado sobretudo pelo Complexo 
Petroquímico, a espacialidade da orla marítima é (re)produzida de 
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acordo com os ditames das práticas marítimas modernas, situação 
constatada pelo fato de que lá “encontram-se loteamentos e empreen-
dimentos de lazer e turismo para as classes altas e médias” 
(CARVALHO; SOUZA; PEREIRA, 2004, p. 283).   

No litoral do Recôncavo, a construção da Ponte Funil e a implan-
tação do sistema ferry-boat contribuíram para a ligação do continente à 
Ilha de Itaparica por meios rodoviários, situação que facilitou a disse-
minação da vilegiatura autóctone na ilha (incluindo o município de 
Vera Cruz). O município de Madre de Deus, emancipado de Salvador 
no ano de 1989, passa a compor a Região Metropolitana, tendo sua base 
econômica apoiada em três conjuntos de atividades: o primeiro, relacio-
nado à base tradicional, caracteriza-se pelo extrativismo (pesca e maris-
cagem); o segundo vincula-se às atividades de apoio à indústria petrolí-
fera (terminal marítimo da Petrobrás); e o terceiro, associado ao lazer e 
à vilegiatura autóctone (metropolitana). 

O último município litorâneo incorporado à região metro-
politana de Salvador, em 2008, foi Mata de São João. Neste caso, as 
atividades que denotam um processo metropolitano são as referentes 
ao lazer marítimo implantadas após os anos 1990, em especial os 
complexos turístico-hoteleiros da Costa do Sauípe e da praia do 
Forte (Figura 8). 

Em Recife, os municípios metropolitanos de Olinda, Jaboatão dos 
Guararapes e Paulista apresentam elevado nível de integração com a ci-
dade-polo (CLEMENTINO; SOUZA, 2009). Assim como nas outras 
metrópoles, a década de 1970 representou o marco temporal da pro-
dução da espacialidade litorânea moderna na região. Segundo Miranda 
(2004), neste período, grandes transformações avizinhavam-se:

A sul de Boa Viagem, os loteamentos da orla marítima de 
Jaboatão dos Guararapes começavam, com acessos facilitados, 
a se valorizar, mas sem sinais ainda de verticalização. No litoral 
norte, em Olinda, os bairros de Casa Caiada e Jardim Atlântico, 
a sul do grande conjunto habitacional de Rio Doce, estavam 
sendo construídos. Mas o litoral de Paulista guardava um as-
pecto bucólico, apenas servido por uma estrada não revestida 
(MIRANDA, 2004, p. 135).
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Além de espaço da vilegiatura marítima, o litoral destes muni-
cípios, ao longo dos anos 1980 e 1990, tornou-se lugar com predo-
mínio do uso residencial por estratos médios e altos, conurbado à 
morfologia urbana de Recife. No extremo norte da RM de Recife, a 
Ilha de Itamaracá, integrante da região desde sua institucionalização, 
tem sua dinâmica metropolitana regida pelas atividades de lazer e 
turismo. Conforme Assis (2001), os planos e projetos metropolitanos 
concebiam a paisagem insular como espaço propício às atividades 
mencionadas, transformando-o numa “zona periférica de lazer”.

O último município litorâneo integrado à metrópole, Ipojuca, 
sedia as estruturas portuárias de Suape, fato condicionador de sua in-
serção no quadro metropolitano. Todavia, neste município, a vilegia-
tura, antes da instalação do porto, já era prática recorrente (década de 

Figura 8. Litoral metropolitano de Salvador.
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010). Elaborada pelos autores.
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1960),22 principalmente, na praia de Porto de Galinhas. De meados da 
década de 1990 até o presente, é crescente o número de equipamentos 
turísticos e hoteleiros instalados naquelas paragens litorâneas, confir-
mando-se, para além da presença do porto, uma contribuição das prá-
ticas marítimas modernas para o estabelecimento de dinâmicas metro-
politanas (Figura 9).

No caso da RM de Fortaleza, no ano de 1972, divulgava-se o 
Plano de Desenvolvimento Integrado para a Região Metropolitana de 
Fortaleza (PLANDIRF).23 O citado documento elaborou um zonea-

22  Nesta praia, construiu-se a Residência Oficial de Veraneio do Governo Estadual de 
Pernambuco (utilizada até o fim da década de 1990), o que teria, para Barros Júnior (2002), 
contribuído para divulgar a imagem do lugar relacionada às práticas de lazer marítimo. 

23  “Este se caracterizou, metodologicamente, como um diagnóstico do processo de expansão 
urbana da cidade de Fortaleza. Elaborado por iniciativa da Prefeitura Municipal de Fortaleza, 
intuía a constituição de uma Região Metropolitana no Ceará” (PEREIRA, 2009, p. 50).

Figura 9. Litoral metropolitano de Recife.
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010). Elaborada pelos autores.
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mento indicando as relações funcionais da cidade com os municípios 
limítrofes, concluindo que os espaços litorâneos de Caucaia e de Aquiraz 
eram importantes e estratégicos no desenvolvimento de atividades de 
lazer pelos fortalezenses. Depois de mais de duas décadas de institucio-
nalização, em 1999, o município de São Gonçalo do Amarante (oeste de 
Fortaleza) foi incorporado ao polígono metropolitano. Sua inserção teve 
como principal justificativa a construção do Complexo Industrial e 
Portuário do Pecém, situação bem semelhante à ocorrida em Ipojuca 
(Pernambuco). Todavia, as atividades do setor secundário não monopo-
lizaram seu litoral. Noutras localidades litorâneas (Colônia e Taíba), as 
vilegiaturas autóctone e alóctone preponderaram. Para o caso da inte-
gração de Cascavel (leste de Fortaleza), não há outro argumento, a não 
ser as estratégias para expansão das práticas marítimas modernas para 
aquelas paragens (Figura 10).

Figura 10. Litoral metropolitano de Fortaleza.
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010). Elaborada pelos autores.
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Em trabalho recente, Clementino e Pessoa (2009) avaliam as 
transformações socioespaciais de Natal e de sua região metropolitana. 
Para os autores, os processos que fundamentaram as primeiras intera-
ções “metropolitanas” datam da década de 1980, acelerando-se na         
década seguinte. Entre esses processos, as espacialidades litorâneas são 
o conjunto que melhor exemplifica a formação contemporânea de uma 
metrópole no Rio Grande do Norte. As faixas costeiras dos municípios 
de Extremoz e de Ceará-Mirim (no litoral oriental), complementadas 
pelas de Parnamirim e, posteriormente, pelas de Nísia Floresta (litoral 
sul), agregam investimentos das práticas da vilegiatura autóctone, como 
também das referentes ao turismo e à vilegiatura alóctone. Ferreira et al. 
(2009) conjeturam a continuidade da expansão (em todos os sentidos) 
destas atividades, ampliando a hierarquia da espacialidade interna às 
municipalidades integrantes da região metropolitana (Figura 11).

Figura 11. Litoral metropolitano de Natal.
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010). Elaborada pelos autores.
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O resultado político-administrativo dessa configuração são mu-
nicípios ‘divididos’ entre um litoral dinâmico economicamente 
e uma sede como área de concentração da pobreza. Os lotea-
mentos populares, as habitações de interesse social e os con-
juntos habitacionais são preferencialmente construídos na peri-
feria imediata da sede municipal, evitando-se (devido ao alto 
valor do solo litorâneo) uma ‘concorrência’ com os espaços 
praieiros. Os espaços litorâneos (localidades) dos municípios da 
Região Metropolitana apresentam-se estritamente relacionados 
com a dinâmica do polo metropolitano (Natal) e menos com as 
sedes municipais (FERREIRA et al., 2009, p. 131-132). 

Em todas as aglomerações urbanas, consideradas as regiões me-
tropolitanas no Nordeste, há uma diversidade de espacialidades que ul-
trapassam os recortes político-administrativos municipais. Formam-se 
subespaços internos, as metrópoles, que não constituem necessaria-
mente uma morfologia urbana contínua. A condição urbana das práticas 
marítimas modernas acompanha a formação de algumas destas espacia-
lidades, para a qual contribui, com ou sem planejamento. Na verdade, 
as espacialidades são produtos capazes de reunir tempos e sujeitos dife-
rentes. No caso da vilegiatura autóctone, as ações planejadas (molecu-
lares) partiram inicialmente de promotores imobiliários e mesmo de 
alguns vilegiaturistas, difundindo os lugares litorâneos a serem consu-
midos. Houve também a colaboração de políticas públicas, mas não em 
forma de planos específicos: as intervenções eram pontuais, induzidas 
tanto pela ação política dos consumidores (vilegiaturistas) como dos 
promotores imobiliários. 

No período de institucionalização das RMs, o gosto pela vilegia-
tura marítima alcança potencial suficiente para se reproduzir, fato não 
espantoso, posto ser vista como “necessidade social”, inclusa nas prá-
ticas de lazer (por que não dizer cotidianas?) privadas das elites, da 
crescente classe média e de demais estratos que reproduzem a prática 
de forma aproximada. O contexto apresentado é suficiente para anun-
ciá-la como atividade com potencial metropolizador? Apesar de estar 
no interstício dos demais processos, e, entendida muitas vezes apenas 
como consequência, a espacialização da vilegiatura marítima é eficiente 
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na produção de subespaços regidos pela lógica do aglomerado urbano 
emissor (a cidade primaz). Os quatro casos expostos (Salvador, Recife, 
Fortaleza e Natal) demonstram que, no caso nordestino, o papel da ci-
dade primaz é deveras ampliado. Metropolização no Nordeste brasi-
leiro, na maioria dos casos, não significa complementação ou partilha 
de funções entre lugares, mas o transbordamento das relações sociais da 
cidade-polo em direção ao seu entorno. A disseminação da vilegiatura 
marítima exemplifica esse quadro.

Quando os governos municipal, estadual e federal perceberam o 
movimento mundial de consumo turístico dos litorais arenosos e ensola-
rados, emergem, num novo contexto político-econômico, as ações plane-
jadas do Estado para o espaço litorâneo e metropolitano. Às ações mo-
leculares, efetivadas a reboque do desenvolvimento da vilegiatura 
marítima autóctone (inclusive a descoberta e a propagação dos lugares 
litorâneos), acrescenta-se, nos anos 1990, um planejamento regional com 
intuito de artificializar o espaço em função de um padrão internacional de 
divulgação, acesso, circulação e acomodação, principalmente, para fins 
do desenvolvimento do turismo receptivo. Era possível fazer tábula rasa 
das espacialidades da vilegiatura marítima até então constituídas? A turis-
tificação dos lugares litorâneas no Nordeste em nenhum momento signi-
ficou o eclipse da vilegiatura. Ao contrário, as empresas privadas, guiadas 
pelos interesses de mercado, vislumbram essa multiplicidade de práticas 
como estratégica para a diversificação, continuidade e crescimento dos 
investimentos nacionais e internacionais. Novos lugares foram “desco-
bertos/inventados”, ocorrendo, simultaneamente, a redefinição dos es-
paços existentes em decorrência do estabelecimento crescente dos vile-
giaturistas alóctones, fato que, em muitos casos, culminou com a anexação 
de municípios litorâneos ao perímetro metropolitano. 

Fenômeno calculado ou não, os governos estaduais colaboram 
para a ampliação desse processo, dando continuidade à implementação 
de infraestruturas urbanas, intermediando articulações entre empresas 
locais, regionais e internacionais, divulgando as “vocações” dos lugares 
e concedendo as licenças ambientais para a construção dos empreendi-
mentos. Em termos de morfologia urbana, tais edificações promovem 
efeitos sinergéticos: elevação do número de vendas de lotes em parce-
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lamentos urbanos anteriormente constituídos, construção de novos par-
celamentos urbanos, erguimento de imóveis de menor porte (condomí-
nios e flats) e ampliação, inclusive, do número de segundas residências 
em padrão unifamiliar. As dinâmicas se retroalimentam e possibilitam a 
confluência de novos e velhos padrões de uso do solo. 

A inserção do litoral metropolitano do Nordeste como lugar de 
vilegiatura alóctone redimensionou as hierarquias urbanas, ao passo que 
atribuiu às metrópoles da região a captação de feixes de relações inter-
nacionais sem passagem por metrópoles hierarquicamente superiores 
(São Paulo e Rio de Janeiro). Nestes termos, Damiani (2006) destaca a 
gerência e as relações socioespaciais desenvolvidas na/pela metrópole.

[...] o modelo gerencial metropolitano é consagrado e generali-
zado para toda e qualquer cidade, num processo de consultoria 
gerenciado a partir das grandes metrópoles. Não só a economia 
mais moderna tem o domínio dos vários espaços, com distâncias 
variadas, absolutamente relativizadas pelas novas tecnologias, 
como o modo de vida metropolitano é simulado em todo e qual-
quer lugar, negando os tradicionais estilos de vida (DAMIANI, 
2006, p. 137).

Tem-se, então, um quadro complexo no interior das metrópoles: 
ao passo que as capitais ganham relevância, as demais municipalidades 
são fragmentadas em espacialidades litorâneas regidas por verticali-
dades (SANTOS, 1996). Tais condições demonstram as novidades nos 
padrões hierárquicos elaborados na contemporaneidade, reforçando o 
modelo metropolitano. 

As práticas marítimas modernas contribuem para a integração 
metropolitana no Nordeste, reunindo uma duplicidade de condições: a 
primeira diz respeito às características próprias aos processos naturais 
presentes na região (praias arenosas, dunas, falésias, águas marítimas 
mornas, baixa amplitude térmica com temperaturas mínimas elevadas); 
e a segunda, ao planejamento contínuo que reproduz a imagem posi-
tiva dos lugares e otimiza ou constrói condições materiais (adensa-
mento de objetos técnicos) necessárias à adequação dos lugares ao 
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modelo de consumo internacional. Assim, os lugares da vilegiatura 
marítima se reproduzem em meio a contradições: cidade/não cidade; 
imitação/distinção; vilegiatura/turismo; natureza/objetos técnicos;             
público/privado; planejamento/contingência. 

Os limites territoriais metropolitanos e suas articulações com as 
distintas escalas espaciais são redefinidos diuturnamente pelas intera-
ções diacrônico-sincrônicas de processos e sujeitos sociais. A confi-
guração espacial contemporânea não pode ser explicada sem se men-
cionar as características dos sujeitos sociais responsáveis pela primeira 
“corrida ao mar” em função da vilegiatura. Se algumas famílias mais 
abastadas construíram suas segundas residências nos vilarejos 
praianos distantes, são os estratos médios, seus seguidores, os deter-
minantes na constituição inicial do espaço periurbano do lazer nas 
metrópoles nordestinas. Os citadinos nordestinos vislumbram seu 
lugar ao sol, ou melhor, à praia.

Morfologia urbana: imobiliário, urbanismo e normas 

A morfologia urbana é entendida como indicador-chave das 
transformações socioterritoriais no espaço litorâneo. Sua constituição 
se dá processualmente, vinculada às dinâmicas imobiliárias e regu-
lada pelo planejamento urbano, pelo saber técnico-urbanístico. No 
caso dos espaços de vilegiatura na metrópole, as demandas por prá-
ticas marítimas de lazer organizam o território, com base na insta-
lação de infraestruturas de mobilidade (vias litorâneas), e, principal-
mente, num conjunto de serviços imobiliários que proporcionam 
condições de estada temporária. 

A estrutura urbana é a própria rede materializada: o ponto central 
é a cidade originária da região metropolitana, produzindo-se, a partir 
dela, um processo de periurbanização litorânea, mundialmente difun-
dido, com algumas características gerais, como aponta Terán (1969):

La urbanización de las zonas periféricas y de los ambientes ru-
rales circundantes extiende formas de vida urbana, sin que lle-
guen a crearse estructuras urbanas. Vastos espacios inorgánicos se 
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incorporan a la urbe, aboliendo las fronteras entre lo urbano y lo 
rural. Un ‘habitat’ de tipo urbano se dispersa y desparrama sobre 
territorio aún no urbanizado, dando lugar a esas zonas de califica-
ción dudosa: ‘suburbanas’, ‘interurbanas’, ‘exurbanas’, ‘rurbanas’ 
etc., en las que se pierde el concepto tradicional de ciudad, la cual 
se hace así difícilmente abarcable y comprensible en forma y di-
mensión por los habitantes. Aquarone ha explicado así la forma-
ción de este nuevo ente semiurbano, extendido ampliamente, que 
puede englobar en su trama varios centros antiguos más o menos 
importantes y más o menos concentrados (TERÁN, 1969, p. 130).

No caso nordestino, a periurbanização é expressão capaz de es-
clarecer a incorporação das áreas de praia às dinâmicas urbanas, ou 
melhor, às dinâmicas metropolitanas. Territorialmente, a formação de 
núcleos de ocupação e a inserção de sistemas técnicos ao território pro-
piciam uma morfologia urbana disforme/poliforme (LENCIONI, 2013). 
A metropolização turística no Nordeste, explicada por Dantas (2015), é 
mais um indicador da diversidade socioespacial da região neste início 
de século. Em função de ações planejadas e contingentes, a metropoli-
zação do litoral é marcada por uma morfologia urbana linear e fragmen-
tada, dinamizada por movimentos sazonais. 

A linearidade e a fragmentação explicam-se, entre outras razões, 
pelo sítio natural, pela matriz rodoviária de transporte (paralela à linha 
de costa) e pela espontaneidade na formação pretérita das localidades 
litorâneas. Por sua vez, a sazonalidade explica-se pela regulação do uso 
do espaço/tempo no modo de vida urbano, ao demarcar períodos e es-
paços específicos para o desenvolvimento de determinadas práticas, 
entre elas, o lazer. Isso decorre fundamentalmente de ilhas de ocupação, 
consideradas fragmentos da metrópole, conforme modelo exposto nas 
figuras seguintes (Figuras 12 e 13).

Em todas as aglomerações urbanas, consideradas as regiões me-
tropolitanas no Nordeste, as espacialidades ultrapassam os polígonos 
municipais. Os territórios produzidos em função do lazer formam uma 
rede interna às metrópoles e caracterizam-se por uma morfologia ur-
bana descontínua, mas integrada por um aeroporto e vias litorâneas. 
Apesar de estar no interstício dos demais processos, e entendida muitas 
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vezes apenas como consequência, a espacialização da vilegiatura marí-
tima é eficiente na produção de subespaços regidos pela lógica do aglo-
merado urbano emissor.

Ademais, a fragmentação e a linearidade normalmente podem ser 
explicadas pela valoração direta dos trechos mais próximos à beira-mar e 
pela invenção de novos lugares propícios às práticas recreativas. Assim, no 

Figura 12. Mancha urbana litorânea metropolitana em Fortaleza, Salvador, Natal e Recife.
Fonte: Google Earth Pro.

Figura 13. Modelo de ocupação do espaço metropolitano litorâneo nordestino.
Fonte: Elaborada pelo autor.
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espaço periurbano litorâneo, forma-se um mosaico composto por balneá-
rios, áreas de proteção ambiental, glebas em pousio, pequenos povoados de 
pescadores e extrativistas, como também ocupações ilegais e pauperizadas. 
A heterogeneidade está presente nesses espaços em metropolização.

Para cada conjunto metropolitano, são constituídos, de modo arti-
culado, um polo e um composto de estâncias marítimas de lazer. Forma-se 
uma rede consolidada por movimentos centrífugos e centrípetos. A cidade-
-polo atrai fluxos de visitantes, e, sobre ela, está a marca, a imagem positiva, 
atraente, ou seja, nela estão os hotéis, os flats e a agitação noturna; nela estão 
os serviços mundializados e especializados. No espaço periurbano, situam-se 
a praia, a menor densidade, a qualidade ambiental, o resort. Na cidade-polo, 
acham-se as sedes das empresas, o planejamento, os recursos; na praia, en-
contram-se os produtos, os apartamentos, as casas, os lotes. A cidade-polo e 
as estâncias-ponto formam, então, a rede dos lugares destinados ao lazer e 
evidenciam-se cada vez mais enquanto insígnia das metrópoles nordestinas.

Na década de 1990, os nós da rede metropolitana de lazer em função 
da vilegiatura marítima constituíam-se com a construção de segundas resi-
dências a partir da localização dos pequenos povoados de comunidades 
tradicionais (principalmente, pescadores). Nos anos 2000, as demandas in-
ternacionais e a oferta de novos produtos imobiliários propiciaram a insta-
lação dos complexos turístico-imobiliários: megaprojetos de uso misto, 
com áreas superiores a 100ha, caracterizados pela diversidade de práticas, 
inclusive a locação e a venda de imóveis destinados ao lazer marítimo e 
capazes de atrair fluxos nacionais e internacionais de vilegiaturistas. 
Empreendimentos dessa natureza, em dezenas, concentram-se nos espaços 
metropolitanos nordestinos, sendo responsáveis por dois conjuntos de mu-
danças na produção do espaço litorâneo metropolitano. Primeiramente, a 
construção das novas tipologias (resorts, condo-hotéis, flats e condomí-
nios) prioriza o espaço do entorno da cidade-polo, induzindo o Estado a 
complementar o processo de tecnificação do espaço litorâneo metropoli-
tano (em especial, as vias de transporte litorâneas). Em segundo lugar, a 
localização dos empreendimentos não se faz necessariamente em lugares 
consolidados pelas atividades turísticas genéricas, podendo estar descontí-
nuos, conformando, assim, espaços fechados autossuficientes (oferecendo 
tudo o que é necessário à estada). O espaço, regido exclusivamente pelo 
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espontâneo, vê nos investimentos públicos e no planejamento dos com-
plexos turísticos imobiliários a inclusão do reino do induzido. Há ampliação 
da magnitude dos fluxos e das transformações espaciais, redefinição de lu-
gares e formação de novos territórios-rede (Figuras 14, 15 e 16).

Figura 14. Mosaico descritivo das formas urbanísticas e arquitetônicas dos empreendi-
mentos do tipo turístico-imobiliário no litoral metropolitano de Fortaleza (2015).
Fontes: Google Earth Pro e trabalho de campo.

Figura 15. Masterplan do Complexo turístico-imobiliário Reserva do Paiva. Cabo de Santo 
Agostinho – RM de Recife. Fonte: http://www.reservadopaiva.com.br/img/mapa.jpg.        



Estudos da Pós-Graduação72

Figura 16. Masterplan do complexo imobiliário-turístico Iberostate. Mata de São João – RM 
de Salvador. Fonte: http://slideplayer.com.br/slide/3688908/.

Entre as transformações, destaca-se o acréscimo de novo parque 
imobiliário, sobretudo de uso ocasional (INSTITUTO BRASILEIRO DE 
GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010), muito próximo do que se deno-
mina de segundas residências. Conforme os dados dos últimos censos, 
nota-se um aumento do número de domicílios dessa natureza, especial-
mente a partir dos anos 1990. Acredita-se que, nas próximas contagens, e 
com a construção dos complexos e dos seus empreendimentos internos 
(condomínios, loteamentos), permaneça o crescimento do número de se-
gundas residências.

Na escala intraurbana, os trechos litorâneos coordenados pela 
metrópole exibem, em contradição à diversidade de investimentos            
públi cos e privados, características de uma urbanização metropolitana 
precária. Associados ao espalhamento da vilegiatura e dos seus deri-
vados imobiliários e combinados à massificação do lazer marítimo, 
surgem problemas socioespaciais. Os principais efeitos negativos rela-
cionados são o parcelamento excessivo dos ecossistemas litorâneos e o 
aumento constante dos preços fundiários, inclusive com a formação de 
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bairros carentes e irregulares. Na praia, também se reproduzem as con-
tradições comuns à formação das cidades latino-americanas.

No plano urbanístico, avaliam-se fraturas no tecido urbano pro-
duzido. Isso ocorre porque a qualidade técnica dos planos restringe-se 
ao interior dos complexos, atendendo às exigências “urbanas” de con-
forto, ostentação social e sensação de segurança. O entorno periurbano 
não é considerado, e a diversidade paisagística se instala, ora pelos pa-
drões construídos que divergem dos visuais anteriores, ora pelos muros 
e barreiras impedidoras do contato direto com as ocupações anterior-
mente existentes (segundas residências de padrão vernacular, comuni-
dades de pescadores, entre outras). As limitações do acesso aos espaços 
à beira-mar e a má conservação das vias de circulação são fortes indica-
dores do deslocamento do fazer urbanístico, centrado no privado 
(empre endimento), e não na totalidade do lugar (Figura 17).

Figura 17. Tipos e formas predominantes no espaço litorâneo das metrópoles nordestinas
Fonte: Elaborada pelo autor.

As praias metropolitanas, pontos da rede de lazer marítimo na 
metrópole, permaneceram com o estigma da dualidade de representa-
ções: atrativas e repulsivas. Esse movimento impulsiona a dinâmica das 
transformações do espaço litorâneo periurbano, produzindo fragmentos 
do tecido urbano, diferenciados espaço-temporalmente pelos estratos 
sociais que atraem e/ou repulsam. Esses elos transfiguram-se quer como 
um paraíso “natural-urbano” planejado, quer como um fragmento do 
tecido urbano repleto de precariedades. Esse é o modelo de urbanização 
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contraditório (re)produzido entre o concebido e o vivido nas faixas de 
praia da metrópole.

Pelo caso analisado, o processo de metropolização não se define 
através da cooperação de ações entre os municípios. Estabelece-se, ao 
contrário, em função da produção de espacialidades engendradas pelos 
transbordamentos e pelas necessidades gestadas no núcleo central ou 
pelas demandas que atraem. O lazer no litoral, mesmo não incluído no 
cerne das ações estratégicas, permaneceu, assim, nos interstícios e pro-
piciou a (re)produção do espaço urbano.

Os governos estaduais corroboram a promoção desse vetor de 
expansão metropolitano, dando continuidade à implementação de infra-
estruturas urbanas, intermediando articulações entre empresas locais, 
regionais e internacionais, divulgando as “vocações” dos lugares e con-
cedendo licenças ambientais para a construção dos empreendimentos.

Os aspectos técnicos e a normatização do uso e ocupação do li-
toral pelos empreendimentos que viabilizam a vilegiatura marítima re-
caem significativamente sobre as municipalidades e sobre suas (in)
competências. Se, por um lado, a possibilidade de rechear os cofres 
com a cobrança de tributos urbanos (IPTU e ITBI) aparece com grande 
vantagem, por outro, as demandas por serviços públicos sobressaem e 
sobrecarregam as finanças dos governos municipais. Nas metrópoles 
nordestinas, há disparidades bem salientes entre a cidade-polo e as de-
mais cidades integrantes do recorte institucional.

Os espaços litorâneos periurbanos são produzidos como novas 
espacialidades, diretamente vinculadas às demandas externas da muni-
cipalidade que os sedia oficialmente. Nesse aspecto, as municipalidades 
atendem às demandas geradas na e pela metrópole, o que prova menos 
integração e trocas igualitárias e mais relações de dependência e hierar-
quia dessas municipalidades em relação à “cabeça”, a metrópole. A (re)
produção da fragmentação espacial se reveste em realidade primaz.

Mesmo os documentos técnico-legais elaborados sob a responsa-
bilidade das municipalidades litorâneas não são implementados e              
observados como mandam os preceitos da legislação e das competên-
cias da administração pública. O maior exemplo disso é o Plano Diretor 
de Desenvolvimento Urbano. Derivado de diagnósticos técnico-descri-
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tivos, o plano é transformado em lei que fundamenta/regulariza o pre-
sente e, principalmente, o futuro da cidade e dos demais espaços ur-
banos internos ao município. Na maioria dos casos, considera os 
espaços litorâneos urbanos e propícios à difusão de práticas marítimas 
modernas, legalizando, sobretudo, a construção de empreendimentos e 
a disseminação de um imobiliário extensivo, baseado em baixas densi-
dades demográficas. Há, no entanto, dificuldades tremendas em con-
duzir programas urbanos estruturantes e corretivos de condições precá-
rias do tecido urbano. Não há lastro financeiro nem corpo técnico capaz 
de gerir as prerrogativas dos planos diretores. Na verdade, os execu-
tivos públicos buscam e louvam a chegada de empreendimentos turísti-
co-imobiliários, sem, contudo, redirecionar a fragmentação e a diversi-
dade das localidades litorâneas.

Trata-se de uma realidade que se apresenta em diversas escalas, 
muito embora as normatizações/legislações associadas, por exemplo, 
ao Plano Diretor sejam uma exigência apenas para um conjunto de 
muni cípios que atinja um número mínimo de população residente. Por 
outro lado, ainda há uma crença de que apenas o quantitativo popula-
cional dimensione a gama de adversidades a que os espaços urbanos, 
metropolitanos ou não, são acometidos cotidianamente.

Para contemplarmos tais questões, no capítulo seguinte, pro-
pomos uma abordagem sobre a materialização da vilegiatura em Tibau, 
município de pequeno porte localizado no Rio Grande do Norte, a fim de 
que possamos ampliar as discussões postas até agora num quadro escalar 
diferente e, assim, integrar e arrematar o debate proposto nesta obra.





A VILEGIATURA E OS ESPAÇOS                      
NÃO METROPOLITANOS

De modo geral, a construção de segundas residências tem re-
presentado um grande impulso às finanças municipais pelo aumento da 
receita de impostos e outras taxas municipais, tais como o licencia-
mento de obras. Para Arrocha (2005), os benefícios econômicos não se 
restringem ao setor imobiliário. As autoridades municipais se con-
vertem em agentes promotores da vilegiatura, muito embora, em al-
gumas situações, esta relação crie algumas contradições. Segundo 
Aledo (2004), as autoridades municipais ampliam as licenças para 
construção de forma a alavancar as finanças públicas. Com isso, as 
novas construções demandam maiores gastos do município em infraes-
trutura, como em acessibilidade. Para cobrir estes gastos, são dadas 
mais licenças, resultando em um círculo vicioso e diminuindo a capaci-
dade das autoridades municipais de reorientar o modelo vigente.

No caso do Brasil, além da importância dos dados do IBGE na 
escala estadual e regional, é bastante relevante para a compreensão do 
fenômeno territorial da segunda residência a análise na escala muni-
cipal. Em números absolutos, os valores mais expressivos são os regis-
trados pelas capitais estaduais, com exceção de Recife, que, não so-
mente nas cifras gerais, mas também em termos de crescimento relativo, 
apresenta contingente menor de segunda residência do que o município 
de Itamaracá, situado na região metropolitana. 
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Porém, além das capitais, alguns municípios apresentam nú-
me ros significativos de segunda residência. No Ceará, temos Aquiraz; 
no Rio Grande do Norte, Nísia Floresta, Extremoz e Tibau (este, um 
caso bastante especial); na Paraíba, destacam-se Pitimbu e Conde; em 
Alagoas, Barra de São Miguel e Marechal Deodoro; em Sergipe, 
Estância e Itaporanga d’Ajuda; e na Bahia, Camaçari e Vera Cruz. O 
quadro 4, a seguir, sintetiza tais informações: 

Quadro 4. Crescimento da segunda residência no litoral nordestino (2000-2010).

Estados
Municípios

 

Total
Variação 

absoluta

Variação 

percentual

2000 2010 2000-2010 2000-2010

Ceará
Fortaleza 7942 15029 7087 89,2%

Aquiraz 4536 6534 1998 44,0%

Rio Grande do 

Norte

Natal 2780 5849 3069 110,4%

Extremoz 2471 4354 1883 76,2%

Nísia Floresta 3442 5674 2232 64,8%

Tibau 1394 2025 631 45,3%

Paraíba

João Pessoa 3634 7490 3856 106,1%

Conde 1825 3315 1490 81,6%

Pitimbu 2628 3728 1100 41,9%

Pernambuco

Recife 6891 9094 2203 32,0%

Ilha de Itamaracá 7385 10308 2923 39,6%

Cabo de Santo Agostinho 3237 6839 3602 111,3%

Alagoas

Maceió 5331 8811 3480 65,3%

Barra de São Miguel 1444 2153 709 49,1%

Marechal Deodoro 1256 1865 609 48,5%

Sergipe

Aracaju 4388 8268 3880 88,4%

Estância 1661 2614 953 57,4%

Itaporanga d'Ajuda 921 1689 768 83,4%

Bahia

Salvador 15685 23352 7667 48,9%

Camaçari 9684 15482 5798 59,9%

Vera Cruz 10521 14647 4126 39,2%

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2000, 2010). 
Elaborado por Iara Rafaela Gomes.



LAZER NA PRAIA: segunda residência e imobiliário turístico no Nordeste 79

Embora os dados na escala municipal evidenciem que o cresci-
mento da segunda residência no Nordeste seja um fenômeno territorial 
que se processa com mais intensidade na região metropolitana, alguns 
casos merecem estudo mais aprofundado. No Sul brasileiro, região com 
grande destaque no fenômeno da vilegiatura, Tramandaí e Imbé são 
apenas dois de vários exemplos, nos quais, respectivamente, 52,82% e 
72,30% dos domicílios são de uso ocasional. Já no Nordeste, temos 
Luís Correia, no estado do Piauí, e sua forte relação com Parnaíba, no 
qual 27,90% dos domicílios são de uso ocasional, assim como outros 
casos interessantes: em São José da Coroa Grande e Tamandaré, em 
Pernambuco, 28,62% e 45,81% dos domicílios, nesta ordem, são de uso 
ocasional; em Salinópolis, no Pará, são 40,74%. Há ainda os casos de 
Itamaracá (PE) e Saubara (BA), municípios costeiros do Nordeste onde 
o número de domicílios de uso ocasional (ou segundas residências) é 
superior ao número de domicílios dos moradores locais. 

Todos esses dados e outros merecem atenção especial para que 
evitemos incorrer no erro de explicar todas as realidades a partir de uma 
única dinâmica. É fundamental compreendermos as múltiplas dimen-
sões que podem explicá-las, abrindo-se uma agenda de pesquisa que 
contemple tal proposta.

No tocante aos domicílios costeiros de uso ocasional, os dados do 
IBGE indicam que a residência secundária é expressiva, seja em termos 
absolutos, com o surgimento de 115.183 novas residências, seja em 
termos relativos, com 57,5% de crescimento entre 2000 e 2010. Vale 
ressaltar a situação do Rio Grande do Norte, em que o crescimento de 
residências secundárias em municípios costeiros é da ordem de 84,6%.

Cabe salientar, ademais, que, como bem aponta Pereira (2012), a 
vilegiatura é uma importante componente atual do processo de urbani-
zação. Embora este fenômeno não se resuma a uma simples contagem 
das residências secundárias, é certamente seu incremento que caracte-
riza as formas urbanas litorâneas, as quais, ao serem destacadas ao 
longo dos anos, demonstram as transformações na paisagem que as              
deman das sociais vão impondo. 

Tal realidade vem sendo vivenciada por várias cidades no mundo 
em resposta a várias dinâmicas que não se explicam somente por um 
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viés. Fato é que a maritimidade moderna tem alcançado quase a totali-
dade do litoral mundial, sempre associada às demais práticas de lazer, 
como nos mostra Pereira (2012). A vilegiatura marítima tem se espa-
lhado desde o Mediterrâneo até a América Central e Caribe, Oriente 
Médio e Sudeste asiático, assim como pelas demais regiões tropicais 
espalhadas pelos países periféricos. Buscar somente no dinamismo das 
metrópoles tal explicação já não é suficiente, sobretudo quando, embora 
se afirmem estas, aumenta também a relevância de um grupo de cidades 
de médio porte, algumas das quais tornando-se centros regionais e arti-
culadoras do território. 

 
Vilegiatura além da metrópole: o exemplo de Tibau (RN)

No estado do Rio Grande do Norte, foi na cidade de Natal que a vi-
legiatura marítima24 deu seus passos iniciais. Contudo, embora sua região 
metropolitana represente muito bem a lógica de apropriação dos seus es-
paços litorâneos por tais usos, relatos apontam o litoral mossoroense (neste 
caso, o que atualmente é parte do território tibauense) vivenciando situação 
semelhante no mesmo período,25 como veremos adiante. Entretanto, so-

24    Reforçamos o fato de percebermos a vilegiatura, de acordo com Pereira (2012), como 
a estada temporária num lugar, geralmente motivada por amenidades imanentes, tendo 
o lugar como o litoral nordestino e as amenidades como as condições marítimas nos 
trópicos (DANTAS, 2009). Para Pereira (2012, p. 30-31), “a vilegiatura é uma prática 
socioespacial a suscitar historicamente a produção de espaços para o lazer. Ao colocá-
la no patamar de prática socioespacial, atribui-se à vilegiatura uma filiação própria à 
sociedade (em seus diversos momentos históricos) e à sua espacialização, condição 
que explica suas raízes milenares, assim como os padrões e os espaços atualmente 
selecionados. Por outro lado, a definição da vilegiatura não se restringe à descrição dos 
lugares, mas inclui e relaciona um número considerável de ações sociais (trocas e 
usos), sendo o componente espacial da análise um recurso para compreender a 
diversidade de movimentos: espalhamento/concentração de diferentes morfologias 
urbanas; reprodução de um modo de vida (urbano); transformação e mercantilização 
de lugares e paisagens; e reinvenção de práticas socioculturais promotoras da 
diferenciação social (classes, camadas e frações); e inter-relação com outras atividades 
socioespaciais relativas à mobilidade e prática do lazer”.

25  Como apontam os registros do jornal O Mossoroense (julho de 1903) sobre as 
transformações socioespaciais no litoral norte-rio-grandense a partir do turismo, assim 
como indicam Felipe e Rosado (2002) e Fernandes (2011). Segundo este, “por volta de 
1940-1950 do século XX, seguindo uma tendência que se iniciara no Rio de Janeiro, 
quando o litoral passou a ser utilizado como espaço para o lazer (FONTELLES, 2004), a 
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mente a partir da década de 1960, com a pujança econômica da importante 
cidade média de Mossoró, é que tal fenômeno ganha notoriedade efetiva 
neste espaço do estado que não é sua capital. A relação entre Tibau e 
Mossoró reafirma a relevância das cidades médias na atualidade. 

No Brasil, segundo Sposito e Elias (2006), as cidades médias 
desempenham função de “centros de intermediação”, definindo novos 
papéis em face da atual organização territorial brasileira. As atuais di-
nâmicas de consumo e produção, por exemplo, que se estabelecem nos 
espaços urbanos e regionais, tanto influenciam como são condicionadas 
pelos novos arranjos territoriais e pela seletividade intrarregional con-
temporânea. Na década de 1980, essas cidades experimentaram um 
crescimento demográfico anual médio de 3,13%, superior à média de 
aumento da população metropolitana (1,98%).26 

Ao se referir ao tema, Milton Santos fala em “involução metro-
politana” (1993), alertando sobre os vários problemas relacionados às 
metrópoles brasileiras, como a qualidade de vida, por exemplo, afetada 
nestes espaços densamente ocupados. Embora a terminologia utilizada 
por ele não faça referência a um declínio no crescimento das metró-
poles, tem sido duramente criticada por vários autores. A ideia, no en-
tanto, é demonstrar que as cidades médias, incluindo Mossoró, têm 

elite urbana potiguar passou a utilizar a infraestrutura de estradas deixada pelo pós-guerra 
para frequentar o litoral. Passaram também a construir suas mansões e a tomar banho               
de mar, hábito que aprenderam com os pracinhas americanos. Os primeiros núcleos de 
veraneios começaram a ser implantados nas praias de Ponta Negra e da Redinha (litoral 
oriental) e na praia de Tibau (litoral setentrional)” (FERNANDES, 2011, p. 10).

26   Nas palavras de Spósito e Elias (2006, p. 15): “No caso das cidades médias gaúchas, por 
exemplo (Caxias do Sul, Pelotas, Rio Grande, Santa Maria, Uruguaiana e Passo Fundo), 
no período 1970/91, observa-se que o desempenho demográfico (2,77% a.a.) é inferior 
à média urbana nacional (3,67% a.a.), o que demonstra que o processo de 
desconcentração metropolitana no interior do estado do Rio Grande do Sul não foi 
significativo, se comparado com outros estados brasileiros. [...] a população gaúcha, já 
em 1970, apresentava uma distribuição espacial mais equilibrada do que a média 
nacional: em 1970, cerca de 45% da população brasileira habitavam nas regiões 
metropolitanas. Embora esses centros de porte médio constituam-se em cidades que 
prezem pelos seus recursos naturais conservados e uma relativa permanência 
predominante de padrões culturais com forte influência de suas origens étnicas 
(sobretudo a alemã e a italiana), observa-se a presença crescente de uma população 
diversificada, oscilando entre uma elite intelectual emergente e uma periferia próxima”. 
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apresentado níveis bastante consideráveis de crescimento econômico e 
populacional, repercutindo diretamente, e de diversas maneiras, em 
muitas cidades da sua região de influência. 

O incremento da vilegiatura em Tibau, por exemplo, é um visível 
reflexo do dinamismo econômico alcançado por Mossoró nos últimos 
anos. Isso tanto é verdade que praticamente todos os municípios do Rio 
Grande do Norte pesquisados nos Censos Demográficos do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (2000, 2010) apresentaram cresci-
mento do número de residências secundárias, a maior parte deles per-
tencente à RM de Natal, exceto Tibau. Este, não somente para os muni-
cípios do estado, mas para os do Brasil como um todo, possui um 
percentual bastante significativo deste tipo de alojamento. Na Figura 
18, extraída de obra publicada pelo IBGE, temos o destaque de tal mu-
nicípio numa escala nacional. Diferentemente da região metropolitana, 
não é o capital internacional que tem investido na produção imobiliária 
deste município atualmente. Para entendermos o diferencial de Tibau 
na realidade norte-rio-grandense, e mesmo nordestina, precisamos 
compreendê-la na relação que ele estabelece com a relevante cidade 
média de Mossoró.

É bem verdade que Dantas, Ferreira e Clementino (2010), ao le-
vantarem dados para o restante das regiões metropolitanas nordestinas, 
comprovam a relevância do fenômeno contemporâneo de consolidação 
da vilegiatura marítima na condição de metropolitano litorâneo. Contudo, 
percebemos alguns casos atípicos no Brasil, como Tibau, por exemplo. 

Neste município, tal fenômeno, embora iniciado anteriormente, 
ganha notoriedade somente a partir da década de 1980, com o incre-
mento econômico verificado em Mossoró, principal cidade emissora             
de vilegiaturistas para Tibau, o qual ainda não era emancipado. A década 
de 1980 foi importante marco para redefinições econômicas em Mossoró, 
pois é neste período que começa intensa modernização e expansão, em 
especial com a introdução de inovações tecnológicas e o estabeleci-
mento de novos padrões de consumo. O comércio, por exemplo, como 
cita Couto (2011, p. 18), adquiriu diferentes feições, integrando-se a           
outros setores, “à medida que subsidia as demais atividades que sus-
tentam a economia da cidade (atividade petrolífera, atividade salineira e 
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agronegócio de frutas tropicais), e, em parte, é sustentado por elas”. Este 
dinamismo volta-se diretamente para o litoral tibauense.  

Figura 18. Concentração de domicílios de uso ocasional no Brasil – 2010.
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2011). 

4
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No caso do estado do Rio Grande do Norte, diferentemente de 
Tibau, junto à vilegiatura marítima, o turismo cumpriu papel bastante 
expressivo no segundo quartel do século XX, passando a ser uma das 
atividades motoras do seu litoral. Com 410km de praia, este estado tem 
o turismo de sol e mar como uma das suas mais importantes fontes de 
renda. No Brasil, tal ramo tem ganhado espaço fundamental para os 
setores público e privado, promovendo crescimento econômico nas di-
versas escalas. Apesar de a atividade turística, assim como as políticas 
a ela associadas, serem relativamente recentes neste país, reconhece-se 
sua relevância para economias regionais como a do Nordeste. Nesta, 
sobretudo em suas áreas litorâneas, materializaram-se as políticas             
públicas de investimento do setor, inseridas no modelo nacional de 
eixos de crescimento econômico.

Em Tibau, a vilegiatura marítima ocorre inicialmente de maneira 
espontânea. Com o seu incremento, gera-se uma demanda por infraes-
trutura até então não requerida pela incipiente população local, formada 
originalmente, em sua maioria, por pescadores. Os novos atores e            
representantes da sociedade urbana, contudo, passam a exigir do poder 
público a implantação de estradas, de rede elétrica, de sistema telefô-
nico, entre outros. Estes elementos viriam, pois, a contribuir para a             
expansão do número de segundas residências em Tibau e, desse modo, 
para uma incrível redefinição do seu espaço urbano. Tal transformação 
foi deveras favorecida pelo ingresso de vilegiaturistas vindos de muitos 
municípios. Contudo, certamente, o papel de Mossoró e seus moradores 
foi o mais importante nesta relação.

Assim como o conjunto de cidades médias e pequenas no 
Brasil, Mossoró tem redefinido rapidamente suas dinâmicas. Nas úl-
timas décadas, ocorreram diversas transformações tecnológicas, eco-
nômicas, sociais, políticas e culturais, que influenciaram a sociedade 
em geral e, consequentemente, as cidades. A sociedade contempo-
rânea está em metamorfose, e, por isso, as maneiras de pensar as es-
truturas sociais, as técnicas e as organizações políticas têm evoluído 
de modo bastante veloz, motivando a mudança das relações de tempo 
e espaço e tornando evidente a necessidade de alterações na con-
cepção e produção das cidades. Esse novo contexto representa um 
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grande desafio para o desenvolvimento urbano nas metrópoles e, 
também, nas cidades médias e pequenas.

Desse modo, creditamos a Mossoró a atual conformação ti-
bauense. São justamente o contexto regional e a relevância socioeconô-
mica daquela que têm favorecido a atual organização socioespacial de 
Tibau. Fruto da nova dinâmica urbana e econômica brasileira, Mossoró 
possui um grau de relevância considerável na rede de cidades à qual 
pertence, centralizando várias funções. Tamanha é sua vitalidade que, 
nos últimos anos, impõe novos usos ao espaço litorâneo de algumas 
cidades sob sua influência, sendo Tibau a mais importante. Conforme 
defendemos, é possível identificar no Brasil vários municípios cuja ur-
banização se deve diretamente à expansão do turismo litorâneo e da 
vilegiatura marítima e cuja função principal se associa claramente às 
demandas destes elementos 

Um fato comum em cidades com tal lógica é sua dinâmica dife-
renciada de acordo com o período do ano. Segundo Nascimento (2001, 
p. 18), referindo-se a Tibau:

A cidade insiste em imitar o mar em dia de calmaria, quase pa-
rado e sem o movimento das ondas [...] os dias em Tibau são 
sempre iguais, silenciosos, longos e quase intermináveis, mo-
dificando-se apenas aos domingos e nos dias de verão, quando 
uma legião de turistas toma conta da cidade, alterando o pano-
rama do cotidiano.

Inclusive o comércio de Tibau é flutuante, assim como parte da 
sua população. Alguns estabelecimentos comerciais funcionam somente 
no veraneio. Se visitarmos esta localidade em diferentes momentos, te-
remos a sensação de estar em duas cidades distintas: na maior parte do 
ano, caracteriza-se por uma conhecida calmaria, e, em outros períodos, 
possui engarrafamentos e padarias lotadas. Em entrevista a moradores, 
Gomes (2013) destaca o relato do comerciante Carlos Pontes: 

Os mossoroenses querem fazer de Tibau uma outra Mossoró. 
Não sabem sequer caminhar pela cidade. Até para ir à padaria, 
precisam ir de carro. Então, a gente, se quiser comer pão nesse 
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período, tem que levantar muito cedo e ainda dormir muito tarde 
com o barulho dos carros de som (GOMES, 2013, p. 186).

De acordo com Nascimento (2001, p. 19):

[...] a vila começa a ganhar contornos mal desenhados de uma 
cidade cuja chegada ao mundo desenvolvido ocorreu de forma 
agressiva e confusa. Uma ruptura brusca separa a vila de 
seu passado, de sua história e de suas tradições, instalando o 
choque de culturas que se instalou em Tibau, de forma mais 
evidente e contrastante.

É a singularidade desta cidade, associada, sobretudo, aos seus 
recursos naturais e à sua proximidade de Mossoró, que determina suas 
atribuições junto à divisão territorial do trabalho, na dinâmica regional 
e/ou nacional, como espaço para o lazer. Desse modo, como diz Felipe 
(2010, p. 9), o espaço de Tibau “passa a ser alienado, como é alienada 
toda mercadoria”.

Na realidade, grande parte do litoral brasileiro vem sendo apro-
priado como mercadoria e, ainda, ocupado de maneira insustentável. 
Tibau é apenas um exemplo da realidade de toda a região costeira do Rio 
Grande do Norte, a qual apresenta uma diversidade considerável de               
paisagens naturais, como dunas, praias, falésias e mangues. Todavia, a 
especulação imobiliária, o desenvolvimento de atividades produtivas, 
assim como o crescimento da vilegiatura e do turismo, além do aumento 
da densidade demográfica, têm promovido diversos conflitos socioam-
bientais, ocasionados pela degradação ambiental e pelas graves consequ-
ências sociais enfrentadas, especialmente, pelas comunidades litorâneas.

A expansão do povoamento nas áreas litorâneas, pensadas agora 
como unidade, inicia-se no final da década de 1960 e consolida-se nos 
anos 1970. Conforme Moraes (2007), as áreas próximas às grandes 
aglomerações litorâneas foram as primeiras a serem alvo da expansão 
urbana do período, principalmente com a construção das segundas resi-
dências. Porém, na atualidade, o processo não se limita a tais espaços. 
De natureza urbana, a vilegiatura marítima realiza-se hoje tanto nas ci-
dades grandes como nas médias e pequenas e nos vilarejos, com o único 
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objetivo de delinear o ambiente marítimo e todas as suas características 
da sociedade urbana. Assim, no decorrer dos anos, o litoral brasileiro 
foi se estabelecendo como espaço bastante dinâmico e valorizado, de 
usos e significados diversos. Ganhou elevada importância para toda a 
sociedade, em virtude, dentre outras razões, da própria localização das 
suas grandes cidades e principais metrópoles na (ou próxima à) costa. 

No caso de Tibau, no entanto, devemos lembrar que sua dinâ-
mica atual foi favorecida por dois fortes processos. Primeiro, o incre-
mento da vilegiatura em seu território e, segundo, a importante relação 
de Mossoró com seu litoral, permitindo/possibilitando o incremento de 
tal movimento. Tibau é o que é pelo dinamismo econômico de Mossoró 
e pela condição social dos mossoroenses, que passaram a usufruir, em 
especial a partir da década de 1980, de renda suficiente para dispor de 
uma segunda residência em Tibau. 

Uma nova variável intensifica-se, em meados do século XX, di-
namizando as relações entre Mossoró e “seu” litoral: a busca pelo lazer, 
que decorre do fato de a sociedade urbana mossoroense absorver as 
influências externas e manifestar, assim, novo interesse pelo mar. 
Propaga-se, deste modo, o fenômeno marítimo no espaço atualmente 
estabelecido, tornando-se Tibau e as práticas marítimas modernas sinô-
nimo de um modo elegante de vida para a população de Mossoró.

A nosso ver, porém, a procura por Tibau deu-se, a princípio, as-
sociada à questão da saúde. Isto é, atendia a uma demanda da classe 
abastada de Mossoró, sobremodo para fins terapêuticos, a exemplo do 
médico dr. Francisco Pinheiro de Almeida Castro, que se dirigia a esta 
cidade com seus familiares e amigos, já no começo do século XX, para 
desfrutarem daquele espaço.

Ademais, além de fins terapêuticos, a ida para Tibau também se 
justificava pela busca pelo lazer. Na obra de Felipe e Rosado (2002), 
assim como em muitas matérias veiculadas nos jornais de Mossoró 
(sobretudo O Mossoroense), evidenciam-se o interesse e o deslo-
camento frequente de pessoas para este litoral à procura das suas be-
lezas naturais e do seu clima ameno, favorecendo, pois, o estabeleci-
mento de uma ambiência que se organizava pelo cotidiano dos 
vilegiaturistas dessa praia.
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Com o desenvolvimento da vilegiatura marítima, os espaços lito-
râneos são organizados em decorrência de sua valorização, e, conse-
quentemente, do processo de urbanização. Desse modo, novos ele-
mentos (materiais e imateriais) e novos atores passam a compor a 
paisagem das praias, as quais são desfrutadas frequentemente pelos 
vile giaturistas. São justamente estes que começam a exigir do poder 
público o atendimento a uma série de demandas, como o acesso à eletri-
cidade, o melhoramento de estradas e de sistemas de comunicação etc. 
Tais elementos, bem representativos da sociedade urbana, indicam a 
chegada do tecido urbano ao espaço litorâneo de Tibau, dinamizando 
ainda mais a construção de segundas residências.

A dinâmica vivenciada por Tibau nos últimos anos denota muito 
bem a sociedade do lazer que se apropria da praia, estabelecendo forte 
laço territorial com o lugar e concebendo os fatores indispensáveis de 
conforto e comodidade impostos pela sociedade urbana. Desse modo, 
são as práticas socioespaciais que implicam diretamente a organização 
espacial desse município, isto é, seu processo de urbanização.

Na organização do espaço litorâneo de Tibau, temporalidades 
opõem-se, recriando formas e atribuindo-lhes nova essência. Tal co-
locação é relevante para compreendermos as mudanças nessa região, 
uma vez que os agentes sociais envolvidos neste processo, no decorrer 
de algumas décadas, têm se redefinido.

De todo modo, apesar da sua redefinição, é a influência de 
Mossoró na materialização da vilegiatura marítima em Tibau que tem 
mostrado a forma como o espaço litorâneo é alcançado pelo seu tecido 
urbano. Evidencia-se, desta maneira, a relação dialética entre valori-
zação litorânea, vilegiatura marítima e urbanização.



CONCLUSÃO

Não é difícil perceber que há distinções espaço-temporais 
entre ocupações como a Riviera Francesa, o complexo de Cancún e o 
litoral metropolitano do Nordeste brasileiro. Os tempos e a riqueza 
materializados no espaço produzem densidades urbanas variadas. Há 
em comum, todavia, o desejo pelo lazer embrionado na sociedade           
urbana mundializada. A vilegiatura marítima é uma dessas formas e 
desses conteúdos produzidos e disseminados enquanto produto da 
urba nidade, capaz de gerar formas urbanas diferentes das que costu-
mamos chamar de cidades.

No Brasil, até a primeira metade do século XX, a relação praia-
-cidade-lazer transcorria primordialmente de modo limitado à tessitura 
urbana das grandes cidades. A partir das duas últimas décadas do século 
XX, e sobretudo no início do XXI, os espaços produzidos em função da 
estada temporária (lazer, descanso) fomentam a expansão do tecido ur-
bano metropolitano. Na integração entre espaços, a metrópole é             
elemento decisivo na consolidação de todos os fluxos e permanências. 
Além de cidade-polo, a metrópole é conformada por subespaços com 
características e funções específicas e integradas. Deste modo, a periur-
banização no espaço litorâneo, motivada pela vilegiatura, complementa 
e atualiza a divisão territorial do trabalho e consumo na estrutura               
inter na do tecido urbano-metropolitano no Nordeste.

Na escala local, a dos nós da rede de lazer, os efeitos da vilegia-
tura marítima são diferenciados. No Nordeste, em muitos municípios, o 
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tecido urbano consolidado no litoral é a maior expressão de urbani-
zação no respectivo recorte espacial. O imobiliário, destinado ao uso 
sazonal, as atividades econômicas e mesmo as temporalidades nesses 
lugares são regidos pelos ditames da(s) metrópole(s). É o tempo da me-
trópole, o tempo livre, dos feriados, das férias (do não trabalho), res-
ponsável por cadenciar transformações em espaços à beira-mar regidos 
por essa racionalidade. A metrópole media e atrai fluxos oriundos de 
outras metrópoles em escala nacional e internacional. Ela é ponto              
de partida, de chegada e é responsável pela distribuição dos fluxos.

Ao mercado cabe a criação de demandas e tendências/gostos 
(novos serviços, empreendimentos imobiliário-turísticos híbridos, festas, 
marketing, construção de atrativos) os mais diversos possíveis. O Estado, 
na esfera federal e estadual, propicia os vultosos recursos financeiros para 
a tecnificação do espaço e sua turistificação; na escala da municipalidade, 
percebem-se problemáticas como o trato da regulação do uso do solo e do 
urbanismo e o atendimento aos serviços coletivos, lidando-se principal-
mente com a sazonalidade (que gera períodos de intensa demanda). Os 
moradores desses espaços periurbanos, em sua multiplicidade de perfis, 
incorporam-se, trabalham, criticam, vivem, isolam-se e interagem com os 
vilegiaturistas... Avolumam-se. Os que vilegiaturam e fazem turismos, 
por sua vez, preferem o lazer e o descanso.

Para ampliar uma discussão pertinente em diversas escalas,               
toma mos como objeto a cidade de Tibau (RN) e sua marcante ligação 
com Mossoró (RN). Tal  relação, na atualidade, ocorre com base em 
uma nova variável, qual seja, o lazer, em virtude do decisivo papel desta 
última no espaço litorâneo daquela, mesmo antes das políticas regionais 
de planejamento turístico. Compreendemos tal variável por meio da 
vinculação entre a vilegiatura marítima e a residência secundária, as 
quais, a nosso ver, juntamente com o incremento do turismo litorâneo, 
contribuíram para a difusão das estruturas urbanas pelo espaço lito-
râneo do Nordeste e, em especial, do Rio Grande do Norte e de algumas 
das suas cidades litorâneas ao longo do século XX.

Para a análise de uma das cidades mais representativas desta lógica 
no Rio Grande do Norte, Tibau, algumas variáveis mereceram destaque, 
a fim de indicarem a expansão do processo de urbanização e a influência 
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da vilegiatura marítima nas transformações mais recentes, que concorrem 
para que se destaque o referido processo. É sempre interessante acentuar 
que a escolha por um detalhamento em nível local enseja visualizações 
complementares do fenômeno, possibilitando reconhecer tanto particula-
ridades, como perfis semelhantes aos encontrados, segundo a bibliografia, 
em outras cidades brasileiras e nordestinas. Assim, o estudo local permite 
(e permitiu) a análise a partir de novas fontes de pesquisa, como os traba-
lhos de campo, cooperando no incremento de possibilidades metodoló-
gicas para a análise da vilegiatura marítima nos trópicos. 

Gestada na cidade, a busca pela natureza e pela não cidade, geral-
mente descrita como fator incentivador da estada nas praias, reproduz 
nessas localidades o modo de vida urbano (aglomeração, simultanei-
dade, contradições). Assim, a imagem do paraíso é reconstruída, sobre-
tudo pelos novos usuários, moradores e investidores que o buscam, 
transformando-o, contraditoriamente, em espaço urbanizado.

Na nossa pesquisa, optamos por estudos que possibilitaram mos-
trar tanto a vitalidade do processo no âmbito metropolitano, como 
também a força das cidades médias e pequenas na atualidade, em face 
do dinamismo vivido pelo processo de urbanização no Brasil nos               
últimos anos, incluindo muitos vetores que o impulsionam e novas ten-
dências que o referido processo vem apontando. Portanto, o estudo das 
cidades médias e pequenas merece uma reflexão particular, sem se 
perder de vista, contudo, a noção de totalidade do fenômeno urbano. 
Nessa linha de abordagem, uma questão revela-se fundamental: a in-
clusão nos estudos sobre a urbanização da vilegiatura marítima, consi-
derada importante vetor de intensificação desse processo.
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