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"Onde será que isso começa? 

A correnteza sem paragem 
O viajar de uma viagem 

A outra viagem que não cessa 
 

Cheguei ao nome da cidade 
Não a cidade mesma espessa 

Rio que não é Rio: imagens 
Essa cidade me atravessa 

 
Será que tudo me interessa 

Cada coisa é demais e tantas 
Quais eram minhas esperanças 

O que é ameaça e o que é promessa 
 

Ruas voando sobre ruas 
Letras demais, tudo mentindo 

O Redentor que horror, que lindo 
Meninos maus, mulheres nuas 

 
Ôôôô ê boi ê bus 
Ôôôô ê boi ê bus 

 
A gente chega sem chegar 

Não há meada, é só o fio 
Será que pra meu próprio Rio 
Este Rio é mais mar que mar 

 
Ôôôô ê boi ê bus 

Sertão ê mar." 
 

(O nome da cidade, Belchior) 



 
 

RESUMO 

 

Na leitura da vilegiatura marítima enquanto indutora do processo de urbanização a 

suscitar metropolização litorânea e ainda associada à relação de cidades médias com 

os espaços litorâneos, esta pesquisa busca explorar parcelas do espaço não 

metropolitano. Buscamos contribuir com os estudos sobre a vilegiatura em cidades 

serranas nordestinas, permeadas por intensas relações com as metrópoles de Recife, 

Fortaleza e Natal e as respectivas cidades serranas de Gravatá-PE, Guaramiranga-

CE e Lagoa Nova-RN. A prática da vilegiatura contemporânea tem caráter 

fundamentalmente urbano, ainda que exercida em espaços rurais, há tendência à 

aceleração do processo de urbanização dessas áreas e instiga-nos a traçarmos os 

seguintes objetivos: Analisar a vilegiatura como prática de lazer em cidades serranas 

do interior do Nordeste brasileiro; Identificar as relações da vilegiatura serrana e o 

processo de urbanização das cidades de Gravatá-PE, Guaramiranga-CE e Lagoa 

Nova - RN; Discutir a realidade histórico-geográfica das três cidades serranas 

estudadas; Analisar os discursos e políticas públicas para infraestrutura e 

planejamento da vilegiatura nas cidades serranas estudadas; Compreender as razões 

e relações que motivam a escolha dessas cidades para construção/aquisição de 

segundas residências; Verificar a origem dos vilegiaturistas serranos e seu perfil 

socioeconômico; E por fim, como objetivo-meta, mapear a espacialização dos 

fenômenos por meio de representações, cartogramas e informações referentes às 

segundas residências na área estudada. A discussão teórica dos processos amplia o 

entendimento do enfoque temático de modo que abarca o fenômeno e suas nuances. 

Faz-se uma discussão tanto da rede urbana como do imobiliário, atrelado ao aspecto 

sociocultural que as práticas de lazer envolvem. Como fonte de dados secundários, 

foram consultados sítios eletrônicos de diversos órgãos estatais – tais como IBGE, 

IPECE, SETUR-CE etc. Visitas a campo e visitas técnicas institucionais foram 

realizadas tanto em órgãos públicos, sobretudo nas prefeituras, como em órgãos 

privados, como imobiliárias, hotéis e condomínios. A observação direta, o questionário 

e as entrevistas semi-estruturadas foram as técnicas de pesquisa utilizadas para a 

coleta de dados. Em termos gerais a discussão demonstrou que a ocupação gradativa 

do solo serrano por segundas residências e condomínios de segunda residência para 

a prática da vilegiatura representou formação de verdadeiros enclaves fortificados a 

contrastar na paisagem das cidades serranas atrelada a uma condição urbana que se 

manifesta cada vez mais associadas a investimentos imobiliários. 

Palavras-chave: Vilegiatura. Lazer. Cidade serrana.Urbanização. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

In the reading of maritime villeggiature as an inducer of the urbanization process to 

cause a coastal metropolization and still associated with the relationship between 

medium cities and coastal areas, this research seeks to exploit plots of the non-

metropolitan space. We seek to contribute with the studies on the villeggiature in 

northeastern mountain cities, specifically in the mountain cities of the Brazilian 

northeast region, which possesses an intense relation with the metropolises of Recife, 

Fortaleza and Natal and the respective mountain cities of Gravatá-PE, Guaramiranga-

CE and Lagoa Nova-RN. The practice of contemporary villeggiature is essentially 

urban, although is exercised in rural areas, there is a tendency to accelerate the 

process of urbanization of these areas and it encourages us to trace the following 

objectives: Analyze the villeggiature as a leisure practice in mountain cities of the 

countryside of the Brazilian Northeast; Identify the relations of the mountain villegiature 

and the urbanization process of the cities of Gravatá-PE, Guaramiranga-CE and Lagoa 

Nova - RN; Discuss the historical-geographical reality of the three mountain cities 

studied; Analyze the speeches and the public policies for the infrastructure and the 

planning for the villeggiature in the mountain cities studied; Understand the reasons 

and relationships that motivate the choice of those cities due to the construction / 

acquisition of second homes; Verify the origin of the second home users and their 

socioeconomic profiles; And finally, as main goal, map the spatialization of the 

phenomenon by means of representations, cartograms and information referring to the 

second homes in the area studied. The theoretical discussion of the processes 

broadens the understanding of the thematic approach in a way that encompasses the 

phenomenon and its nuances. There is a discussion of both the urban network and the 

real estate, linked to the sociocultural aspect that leisure practices involve. As a source 

of secondary data, websites of various state agencies were consulted - such as IBGE, 

IPECE, SETUR-CE etc. Field visits and institutional technical visits were carried out 

both in public bodies, especially in the city halls, and in private organizations, such as 

real estate agencies, hotels and condominiums. The direct observation, the 

questionnaire and the semi-structured interviews were the research techniques used 

to collect the data. In general terms, the discussion showed that the gradual occupation 

of the mountain lands by secondary residences and second homes condominiums for 

the practice of villeggiature represented the formation of true fortified enclaves 

generating contrasts in the landscape of the mountainous cities while this is linked to 

an urban condition that manifests itself more and more associated with the real estate 

investments. 

Keywords: Villeggiature. Leisure. Mountain town. Urbanization. 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

 

En la lectura de la vilegiatura marítima como inductora del proceso de urbanización a 

suscitar metropolización costera y aún asociada a la relación de ciudades medias con 

los espacios litorales, esta investigación busca explotar parcelas del espacio no 

metropolitano. En el caso de las ciudades serranas del nordeste brasileño, permeadas 

por intensas relaciones con las metrópolis de Recife, Fortaleza y Natal y las 

respectivas ciudades serranas de Gravatá-PE, Guaramiranga-CE y Lagoa Nova-RN, 

buscamos contribuir con los estudios sobre la vilegiatura en ciudades serranas 

nordestinas. La práctica de la vilegiatura contemporánea tiene carácter 

fundamentalmente urbano, aunque ejercida en espacios rurales, hay una tendencia a 

la aceleración del proceso de urbanización de esas áreas y nos instiga a trazar los 

siguientes objetivos: Analizar la vilegiatura como práctica de ocio en ciudades 

serranas del interior del Nordeste brasileño; Identificar las relaciones de la vilegiatura 

serrana y el proceso de urbanización de las ciudades de Gravatá-PE, Guaramiranga-

CE y Lagoa Nova - RN; Discutir la realidad histórico-geográfica de las tres ciudades 

serranas estudiadas; Analizar los discursos y políticas públicas para la infraestructura 

y planificación de la vilegiatura en las ciudades serranas estudiadas; Comprender las 

razones y  las relaciones que motivan la elección de esas ciudades para la 

construcción / adquisición de segundas residencias por los vilegiaturistas; Verificar el 

origen de los vilegiaturistas serranos y su perfil socioeconómico; Y por fin, como 

objetivo-meta, mapear la espacialización de los fenómenos por medio de 

representaciones, cartogramas e informaciones referentes a las segundas residencias 

en el área estudiada. La discusión teórica de los procesos amplía el entendimiento del 

enfoque temático de modo que abarca el fenómeno y sus matices. Se hace una 

discusión tanto de la red urbana como de lo inmobiliario, vinculado al aspecto 

sociocultural que las prácticas de ocio involucran. Como fuente de datos secundarios, 

fueron consultados sitios web de diversos organismos estatales - tales como IBGE, 

IPECE, SETUR-CE etc. Las visitas a campo y visitas técnicas institucionales se 

realizaron tanto en organismos públicos, sobre todo en las alcaldías, como en 

organismos privados, como inmobiliarias, hoteles y condominios. La observación 

directa, el cuestionario y las entrevistas semiestructuradas fueron las técnicas de 

investigación utilizadas para la recolección de los datos. En términos generales la 

discusión demostró que la ocupación gradual del suelo serrano por segundas 

residencias y condominios de segunda residencia para la práctica de la vilegiatura 

representó la formación de verdaderos enclaves fortificados a contrastar en el paisaje 

de las ciudades serranas, vinculada a una condición urbana que se manifiesta cada 

vez más asociada a inversiones inmobiliarias. 

Palabras clave: Vilegiatura. Ocio. Ciudad serrana. Urbanización. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os desdobramentos da prática da vilegiatura no espaço atrai a atenção dos 

geógrafos na contemporaneidade. Destaca-se aqui nossa vivência em instituição – a 

Universidade Federal do Ceará – UFC – cujos estudos relativos a este fenômeno 

adquirem relevância, sobretudo, no concernente à vilegiatura marítima como indutora 

de um processo intenso de urbanização a suscitar uma metropolização litorânea em 

escala regional (Nordeste Brasileiro) (DANTAS, 2008), (PEREIRA, 2010). 

Deste gênero de reflexão, merece destaque o estudo desenvolvido por 

Gomes (2013) – pesquisadora do tema no Programa de Pós-graduação em Geografia 

da UFC – e a dialogar com o gênero de abordagem empreendida no presente trabalho. 

Ao estudar o caso de Tibau (Rio Grande do Norte), a autora remete a um tipo de 

urbanização litorânea pautada não somente na dimensão metropolitana, mas também 

associada à relação de cidades médias (no caso Mossoró) com os espaços litorâneos. 

Adota, assim, uma escala de análise que se mostrou inovadora, do ponto de vista dos 

estudos até então produzidos. 

Avançar neste sentido, complementando o conjunto de estudos citados 

acima, significa explorar outras parcelas do espaço, associadas a práticas não 

litorâneas cuja importância e peso não são negligenciáveis. Por se tratar de prática 

não eminentemente metropolitana e litorânea, ousamos contribuir nos estudos sobre 

a vilegiatura no lido de seu desdobramento em cidades serranas, permeadas por 

intensas relações com as metrópoles de Recife, Fortaleza e Natal e as respectivas 

cidades serranas de Gravatá-PE, Guaramiranga-CE e Lagoa Nova-RN. 

O termo vilegiatura surgiu para denominar o hábito da aristocracia italiana 

ao se dirigir, em determinadas estações do ano, (inverno e verão, geralmente) para 

as “villas” no campo, sobretudo no intuito de descansar e repousar ao fugir da rotina, 

como relatam Boyer (2008) e Camargo (2007). Conforme Corbin (1989), comum, entre 

imperadores, senadores e a elite romana, era a posse de consideráveis propriedades 

em villas, onde a principal prática os remetiam ao usufruto do ócio como atividades de 

passeios, leituras, contemplação da paisagem entre outras. Desta forma, as 

recreações aristocráticas, no continente europeu, foram o marco inicial e embrião da 

vilegiatura. 

Contemporaneamente, e tomando como base a realidade brasileira, a 

prática do vilegiaturar nas áreas de serra se torna um hábito cada vez mais evidente 
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nos roteiros realizados pelos habitantes da região metropolitana, peso maior da 

metrópole. A busca pelo lazer, descanso e contato com a natureza na serra, 

independentemente das estações do ano e consoante momentos de folga das 

obrigações laborais permeiam processo de constituição de urbanização serrana 

justificada no estabelecimento de número crescente de segundas residências. 

Denominamos de interiorização das práticas de lazer e visitação o processo sem uma 

estação do ano predefinida, também se apresenta em casos na literatura 

internacional, especificamente, zonas do interior da Espanha a darem vazão a estudos 

sobre segundas residências1 e vilegiatura serrana: 

As áreas do interior não têm apenas uma alta estação porque podem 
combinar diferentes tipos de turismo, como o ecológico, o esportivo, o 
gastonômico ou rural e, embora tenham um número menor de turistas, o fluxo 
é mais constante ao longo do ano porque é um mercado interno e 
especialmente da metrópole de Barcelona.(CALUBUIG & MINISTRAL, 1998, 
p. 308 – Tradução nossa)2 

Há nestes termos, indicação de fluxo de visitantes em áreas interioranas, 

cujo quantitativo menor do que o dirigido ao litoral não anula sua importância no 

entendimento de um fluxo constante ao longo do ano e baseado em mercado interno, 

de origem fortemente associada à metrópole. 

O delineamento dessa prática de lazer no Brasil, especialmente nas regiões 

serranas no nordeste brasileiro, não é um fenômeno de origem recente. As serras são, 

desde os primórdios, áreas de vilegiatura. Constituem atrativos clássicos na dinâmica 

em questão e a associar traços naturais a laços culturais. Fatores naturais 

contrastantes e antagônicos propiciados pela presença icônica de um bioma de clima 

subúmido e ameno, o que deveras causa “espanto” aos apresentados e até então, 

desconhecedores de tal “refúgio”, por algo tão distinto da sua realidade, em tempo, 

tão próximo de casa, a metrópole. 

 Eduardo Campos (1993), em sua obra “A memória imperfeita”, traduz o 

sentimento pelo interior como um paraíso de amenidade e a denotar tendência do 

                                                             
1O termo segunda residência utilizadas na pesquisa é usado de maneira genérica para conferir toda e 
qualquer habitação de uso ocasional, não utilizada como morada definitiva, de modo que a palavra 
“segunda” confere a ideia de uma ordem definida de uso ou limitação no número de residências para 
fins de lazer. O que não condiz com a realidade de muitos proprietários de casa na serra que também 
possuem casa na praia, sem designar qual seria a segunda ou a terceira residência, mas 
conceitualmente falando, todas são segundas residências à medida que existe vasta literatura 
internacional que abraça o conceito com tal nomeclatura.   

2 Zonas del interior no tienen uma marcada estacionalidad porque pueden combinar distintos tipos de 
turismo, como el ecológico, el deportivo, el gastonómico o el rural y aunque tienen um menor número 
de turistas es más constante a ló largo del año por tratarse de um mercado interno y especialmente de 
la metrópoli de Barcelona (CALUBUIG & MINISTRAL, 1998, p. 308). 
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nordestino em valorizar o natural. Possibilita entender a persistência de laços com a 

natureza da região, fruto de raízes sertanejas de um passado agrário, relativamente 

recente na história nordestina e a, moldar a percepção da sociedade urbana em 

relação a uma identidade cultural do Nordeste. Nas palavras do autor: 

Nesses indícios ricos de imagens e inspiração que gizam os sentimentos pelo 
lócus amenus ou paraíso, repousa certamente a tendência muito nossa 
(regional) de considerarmos a natureza – na qual deveremos inserir os 
sertões em momentos de generosa abundância aquífera – como ambiente 
ideal para o desfrute humano (CAMPOS, p.13, 1993). 

Nesse contexto, a serra em meio ao sertão3 foi incorporada como lócus de 

amenidades para uma sociedade de lazer em constituição e motivada na alocação de 

recursos para aquisição ou construção de casas de temporada fora da área 

metropolitana e da metrópole. Motivados em aproveitar benesses naturais presentes 

nas proximidades, cresce o anseio do “morar” ocasionalmente em cidades serranas. 

Exuberância natural propiciada pelo relevo e vegetação característica, a destoar da 

paisagem semiárida a seu entorno, constitui importante atrativo para visitantes 

interessados em usufruir das amenidades, ainda que por apenas pequenos períodos 

no decorrer do ano. Eduardo Campos complementa que:  

Essa natureza, o lócus amenus, (...) movimenta-se, agride com insolência e 
afaga em incomedida sensualidade; repele, e atrai. Subjetivamente possui 
uma boca, a boca do mato, por onde o homem alcança os seus mistérios, 
largando para trás, sem saudade, os designativos do que se deve aceitar por 
urbano, civilizado (CAMPOS, 1993 p. 14). 

Para o autor, há aspiração do homem moderno de livrar-se de suas 

obrigações, mobilizar-se em direção aos recantos naturais, levando consigo, no 

inconsciente, a atração e desejo de estar em contato com o verde. É no interior, 

provido de especiais paisagens de morros, clima e bioma de serras, que encontramos, 

na contemporaneidade, palco de investidas do capital imobiliário para disposição de 

segundas residências, tanto para usufruto pessoal como para fins de locação e 

obtenção de ganhos. 

Do apresentado, nos questionamos sobre a presente prática, pautados em 

três questões: 

. Poderia a vilegiatura serrana ser considerada como uma nova prática de 

lazer da metrópole?  

                                                             
3 A palavra sertão, termo frequente nessa pesquisa, remete-se à perspectiva de Campos sobre o 
domínio morfoclimátcos das caatingas, conforme classificação de (Ab’Saber, 2003).  



19 
 

. Há relação do crescimento da prática da vilegiatura na serra com a 

consolidação da vilegiatura marítima?  

. A vilegiatura serrana configura-se enquanto cenário alternativo ou como 

uma extensão das práticas marítimas modernas e veraneio litorâneo? 

Os ensaios da configuração da vilegiatura nas serras do Nordeste 

apresentavam indícios já no século XIX. No decorrer dos anos posteriores, as serras 

de climas amenos foram se tornando moradia temporária para figuras ilustres e elites 

nordestinas locais.  

 Evidências da evolução do processo estão descritas na historiografia da 

ocupação de cidades como Guaramiranga e Gravatá, que em tempos pretéritos foram 

frequentadas pelo hábito constituído do morar temporário associado a tratamentos 

terapêuticos, principalmente,  enfermidades respiratórias. Consiste em prática na 

mesma largura de onda das primeiras práticas serranas no Brasil em função dos 

deslocamentos da corte portuguesa instalada no Rio de Janeiro a Petrópolis e 

Teresópolis em movimento denominado de vilegiatura campestre  por Pereira (2012). 

O autor complementa que: “A Corte portuguesa, que difundira estâncias balneárias na 

Península Ibérica, depois de instalada em terras brasileiras, deslocava-se também em 

função da vilegiatura (campestre)” PEREIRA (op. cit. p. 47)   Logo, poderíamos dizer 

que no Brasil a prática de vilegiatura na serra antecedeu à vilegiatura marítima? 

Decerto, o mar até meados do século XIX era visto como mero receptáculo 

de dejetos ou recurso para subsistência de pescadores, considerado assim, como no 

caso europeu, território do vazio e do medo (CORBIN, 1989). O panorama reverte-se-

á a favor da brisa marinha apenas em meados do século XX, época em que se 

desenvolve, também, no litoral metropolitano nordestino, a maritimidade nos trópicos, 

a envolver práticas de banhos de mar, vilegiatura, turismo litorâneo, etc (DANTAS, 

2016).   

As questões são controversas e para discuti-las se faz necessário produzir 

argumentos teóricos, empiricamente embasados, a fim de explicar os elementos 

metodológicos da vilegiatura serrana, enquanto prática moderna de lazer no Nordeste. 

Critério importante para considermos a vilegiatura serrana como prática moderna do 

lazer, é sua condição socioespacial permeada por sua transformação em negócio 

imobiliário com o expresso aval do Estado. Poderíamos, nestes termos, situá-la em 

um dos quatro momentos do processo evolutivo da vilegiatura, determinados por 

Dantas (2010): característica do final da década de 1980, inserida na lógica do 
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mercado e beneficiada pelo planejamento estatal aliado a investimentos privados. 

Fatos esses que chamam atenção dos primeiros pesquisadores para o estudo do 

fenômeno, ainda que com outras denominações, tais como segundas residências, 

residências secundárias, Domicílios de Uso Ocasional – DUO, etc. 

O estudo da vilegiatura no Brasil recebe maior respaldo e consistência com 

as evidências propiciadas por dados dos recenseamentos do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, que, nos últimos censos (1980, 1991, 2000 e 2010), 

passam a contabilizar e classificar unidades habitacionais não ocupadas pela 

denominação de Domicílios de Uso Ocasional – DUO, a partir do censo de 1980. As 

estatísticas dos censos do IBGE indicavam constante aumento na taxa de 

crescimento de DUO nos municípios litorâneos metropolitanos nordestinos e em 

algumas cidades interioranas na serra. A exemplo, temos a Microrregião serrana 

cearense do Maciço de Baturité, em que no levantamento do ano de 1991, foram 

contabilizadas 1.412 habitações classificadas como Domicílios de Uso Ocasional – 

DUO. Em 2010, esse número saltou para 4.726, um aumento equivalente a 235% em 

19 anos, aliado à expansão da mobilidade das metrópoles para o interior, em especial 

para as serras (OLIVEIRA, 2014). A seguir, no Gráfico 1, apresentamos um 

comparativo de evolução em relação ao crescimento percentual dos DUOs, nas três 

cidades serranas estudadas, verificado em cada censo demográfico, 

subsequentemente, feito ao início de cada década. 
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Gráfico 1- Evolução da taxa de crescimento das segundas residências em 
Guaramiranga, Gravatá e Lagoa Nova 

 
Fonte: Sinopse dos censos de 1991, 2000 e 2010. Org: Próprio autor. 

 

As curvas de evolução evidenciam ápices de maior crescimento percentual 

do número de DUOs em Gravatá, Guaramiranga e Lagoa Nova, no período médio de 

dez anos, correspondente ao intervalo para realização do recenseamento do IBGE. 

Chama atenção, apesar da desaceleração em determinados censos, o crescimento 

exponencial em todas as cidades e em todos os períodos analisados, demonstrando 

a pujança e emergência do fenômeno. Em Guaramiranga, o maior crescimento em 

termos percentuais esteve entre as décadas de 80 e 90 do século XX. Em Lagoa 

Nova, se deu no intervalo dos anos de 1990 para 2000. Em Gravatá teve seu ápice 

no recenseamento em 2010, comparado ao do ano 2000, com o incremento de quase 

145% de novos Domicílios de Uso Ocasional, um total de 4.425 novas unidades 

habitacionais, consideradas aqui como segundas residências. Para melhor expressar 

esses ciclos de crescimento numérico dos DUOs nas cidades serranas estudadas, 

discriminamos na tabela 01, os valores absolutos. 
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Tabela 1 – Evolução absoluta dos Domicilios de Uso Ocasional a cada Censo 

 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Sinopse dos censos de 1980, 1991, 2000 e 2010. Org: Próprio autor. 
 

Esses dados disponibilizados pelos órgãos governamentais, demonstram 

evidências4 que comprovam a intensificação de práticas de lazer, também, em lugares 

diferenciados da ambiência litorânea, em cidades pequenas e bucólicas nas 

proximidades da metrópole, especificamente, no espaço de cidades serranas do 

Nordeste. 

Para exemplificar o fenômeno, a corroborar com nossa tese e embasar 

nossas deduções, trazemos um cartograma geral, no qual representamos a taxa 

proporcional de DUOs na Região Nordeste por município. A grosso modo, este 

cartograma tem o objetivo de explicitar onde se localiza espacialmente a maior 

proporção de DUOs em relação aos domicílios totais.  

O Cartograma 1 mostra a proporção dos Domicílios de Uso Ocasional na 

região Nordeste, com intuito de vislumbrar o espalhamento do fenômeno da vilegiatura 

na região, concentrados em áreas que apresentem amenidades e atratividades 

turísticas como o litoral metropolitano e as regiões serranas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4  Aumento no número de visitantes em Guaramiranga-CE: - Passou de 4.680 visitantes em 2006, 
para 24.181 em 2012 (Secretaria de Turismo do Ceará – SETUR, 2013). 

Ano Censo 1980 1991 2000 2010 Crescimento 
em 30 anos Cidade 

Guaramiranga 109 239 327 540 395% 

Gravatá 1.159 2.065 3.058 7.483 545% 

Lagoa Nova  107 128 289 413 285% 
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No cartograma, é possível identificar a configuração de um padrão territorial 

de concentração de DUOs nos municípios litorâneos na região, com exceção ao 

estado do Maranhão. O fenômeno se manifesta, também, em algumas regiões 

interioranas de maneira difusa, com o destaque ao interior baiano e piauiense, a 

suscitar a lembrança que, o Piaui teve sua origem histórica assentada no interior. A 

Bahia, enquanto o primeiro litoral ocupado do país, contemporaneamente assistiu a 

ocupação do seu interior pela busca de novas fronteiras agrícolas, sobretudo para a 

soja.  Em contrapartida, é notado, a ocorrência pontual de concentração de DUOs em 

algumas cidades serranas próximas às metrópoles.    

Do posto, a presente pesquisa intenta desvendar a vilegiatura, enquanto 

prática socioespacial, modernamente configurada e estabelecida em novas áreas do 

interior nordestino. Em especial, as serras de três estados: Ceará, Rio Grande do 

Norte e Pernambuco, nas respectivas cidades serranas de Guaramiranga, Lagoa 

Nova e Gravatá, quais emprestam-lhes seu cotidiano como pano de fundo, para 

embasar a tese da configuração da vilegiatura serrana como indutora de urbanização 

de cidades serranas no nordeste brasileiro.  

Convém destacar que a investigação da prática da vilegiatura serrana, 

enquanto prática socioespacial perpassa, ainda, o campo de estudo de relações que 

se estabelecem nas conexões inter e intraurbanas e nas de interdependências entre 

as metrópoles nordestinas e as cidades pequenas apropriadas para o lazer na serra. 

Portanto, a pesquisa trata de relações estabelecidas entre sociedades e espaços, em 

decorrência do uso dos lugares para lazer, em períodos pressupostamente 

determinados, como festivais, férias, feriados e fins de semanas em geral. Essas 

relações de dependência e dinâmica socioespacial, motivadas pela prática da 

vilegiatura, ficam evidentes nas cidades analisadas.  Guaramiranga, Lagoa Nova e 

Gravatá foram eleitas como recorte espacial em virtude dos seguintes fatores comuns: 

 aspectos naturais; 

 culturais;  

 localização; 

 interações com a metrópole;  

 número considerável de segundas residências;  

 existência de empreendimentos imobiliários avaliados acima de R$1 

milhão. 
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Os citados fatores serão mostrados e discutidos no continuar do trabalho. 

Cabe ressaltar ainda que o fenômeno em foco se efetiva em outras localidades 

serranas no Nordeste: (Morro do Chapéu-BA, 16,5% dos Domicílios de Uso 

Ocasional; Meruoca-CE, 12,54%;  Bananeiras-PB, 5,7% e Garanhuns-PE, 11,5%), 

compondo um universo de outras localidades, no qual, também configuradas pela 

vilegiatura serrana. Os municípios aqui estudados são fruto de reflexões para uma 

escolha metodológica capaz de apreender o fenômeno como um todo. Na tabela 2, 

expomos fatores e características das três cidades serranas analisadas, a fim de 

comparar aspectos inerentes ao fenômeno, os quais permitiram construir os critérios 

metodológicos para a sua escolhas, a fim de construir a tese da vilegiatura serrana no 

Nordeste e, assim, traçar um modelo para sua compreensão. 

Tabela 2 – Aspectos comparativos das cidades serranas estudadas 

Município  

Altitude - 
sede 

Temperatura – 
(média do mês 
mais frio) 

População - 
hab 

Taxa de 
domicílios de 
uso ocasional  

dist5 p/ 
capital do 
estado  

Guaramiranga  840m 15,6ºC - agosto 4.164 30% 95 km 

Lagoa Nova  686m 16,8ºC - julho 13.980 9% 150 km  

Gravatá  461m 16,4ºC - agosto 76.458 22% 80 km 

Fonte: IBGE, 2010. IDEMA, 2008; ClimateData.org 2017. Org: Próprio Autor. 

 

São dados representativos dos três municípios analisados, mas com 

algumas especificidades individuais e dissonâncias, de acordo com fatores locais. As 

três cidades possuem relevo e paisagem com destaque para altitudes sobressalentes 

em meio à Depressão sertaneja e a contribuir para o clima diferenciado, sobretudo 

com temperaturas mínimas em torno dos 16º centigrados. São cidades relativamente 

próximas da metrópole estadual (80 a 150 quilômetros ) e possuem população e taxas 

de DUOs diferentes entre si (entre 9 e 30%). 

Nesse sentido, partimos do pressuposto da emergência da prática da 

vilegiatura serrana em face de novas práticas de lazer, acomodação e estadia em 

lugares que seguem um perfil específico. A permanência efêmera, geralmente, ocorre 

                                                             
5 Distância em quilômetros (km) aproximada por rodovia de menor distância (Fortaleza-Guaramiranga 
via Rodovia estadual CE-065; Natal – Lagoa Nova , via Rodovia estadual RN-203; Recife-Gravatá, via 
Rodovia federal, BR-232. Medição feita partindo sempre do centro geográfico aproximado das 
respectivas metrópoles até o centro urbano de cada cidade pequena com auxilio do software livre 
Google maps.) 
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em propriedades próprias ou alugadas de uso secundário ou até mesmo de familiares, 

localizadas nas serras. Em geral, nas imediações de um centro urbano emissor, nesse 

caso, metrópoles em um raio de até cento e cinquenta (150 km) quilômetros de 

distância. A proximidade para com a metrópole é um fator peculiar para as três 

cidades, o que confere ao tempo de deslocamento em torno de apenas uma a duas 

horas em veículo automotivo. A proximidade espacial é um fator que torna as relações 

com as metrópoles mais intensas. Essas constatações corroboram o pressuposto de 

que a variável distância é um importante fator para aquisição/construção de segundas 

residências nas serras. 

Alguns autores do tema apontam o fator distância como critério 

metodológico para se elaborar escalas de controle imobiliário das segundas 

residências. Arrais (2015) classificou 4 escalas neste contexto, a saber: (i) a primeira, 

denominada de escala intermunicipal, dá-se quando o deslocamento ocorre dentro do 

limite do próprio município; (ii) a segunda, intrametropolitana, quando ocorre dentro 

dos limites da região metropolitana, em torno de 60km; (iii) a terceira escala poderia 

ser a denominada de Regional-estadual, com exemplos de deslocamentos de até 

131km, (Gravatá e Guaramiranga estariam situadas na escala regional-estadual). Por 

fim, (iv) a quarta escala, considerada a internacional,  visto que ocorre, de forma mais 

expressiva, nos espaços litorâneos. 

É um modelo interessante para se compreender a dinâmica da mobilidade 

e movimento da vilegiatura no espaço, porém, caso o fator distância se mantenha 

rígida e inflexível, como classificar as cidades que estão para além dos exemplos 

limitados a 130 km de distância da segunda para primeira residência? Realidade em 

que se insere uma das cidades objeto (Lagoa Nova) de estudo, ao consideramos a 

distância para a capital Natal. Nesse impasse, temos a opção de não nos limitar a 

uma distância rígida para tais classificações ou ampliamos outra faixa de distância 

para assim criamos mais uma escala que abarque a lacuna entre a escala 

Internacional e a escala Regional-estadual. 

Dentro desta análise, a vilegiatura serrana nas cidades aqui pesquisadas, 

se apresenta em sua predominância, para além dos limites da escala 

intrametropolitana (acima de 60 km). Os deslocamentos ocorrem, majoritariamente, 

em microrregiões limítrofes, como é o caso de Gravatá situada a 80km da região 

metropolitana do Recife, Guaramiranga, a 100 km da Capital do estado. Lagoa Nova 

dista 150 km de Natal, mas cerca da metade dos seus vilegiaturistas são provenientes 
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da própria microrregião do Seridó Potiguar (de acordo com a coleta de dados in loco) 

a apenas de 60km de distância. 

Na Figura 1, temos uma síntese da área de estudo, representada por um 

mapa com atributos de cartograma. Nele há contidas várias informações e variáveis 

que resumem o processo e o fenômeno. É possível localizar as três cidades serranas 

(em vermelho) e sua distância em relação às metrópoles. Pode também ser 

visualizadas as vias de acesso, pelas quais se dá a mobilidade do “vilegiaturar na 

serra”, sem levar em consideração o fato de que esse deslocamento pode ser feito 

por tráfego aéreo (helicópteros) em Guaramiranga e Gravatá, a justificar existência de 

helipontos, sobretudo em propriedades privadas de vilegiaturistas. Outra informação 

encontrada no mapa diz respeito à área de abrangência das regiões metropolitanas 

(RM), assim como sua população. As RMs de Recife e Fortaleza possuem contigente 

populacional similar, enquanto Natal contabiliza, aproximadamente, metade.  

Figura 1– Mapa síntese da área de estudo 

 
Fonte: IBGE, 2010. Elaboração: Autor. 

 

No tocante às taxas de Domicílios de Uso Ocasional das três cidades 

pesquisadas, Guaramiranga-CE possui a mais elevada proporção de DUOs, 



28 
 

totalizando quase um terço (1/3) dos domicílios nos municípios classificados pelo 

IBGE como unidades habitacionais, usadas para fins de lazer em uso esporádico. Em 

Lagoa Nova, o índice não chega a dez por cento (10%). No entanto, identificamos um 

aumento desse percentual  de 43% entre os anos de 2000 e 2010, enquanto o 

crescimento de domicílios particulares foi de 38%. Acreditamos que o 

desenvolvimento da prática da vilegiatura na cidade é um processo mais recente, em 

pleno crescimento de acordo com discurso de autoridades e investidores locais. 

Quanto ao número absoluto de DUOs, no ano de 2010, Gravatá se destaca 

em relação às demais cidades estudadas. O total de 7.483 DUOs assemelha-se e até 

ultrapassa o total desse tipo de domicílio em muitas das cidades litorâneas, 

consideradas pioneiras da prática da vilegiatura marítima no Nordeste. Do posto, 

Gravatá se torna a terceira cidade de Pernambuco com maior número absoluto de 

DUOs, ficando atrás apenas de Recife, com 9.094 unidades habitacionais e da Ilha de 

Itamaracá, com 10.308. Dados coletados junto à Secretaria de finanças e tributos de 

Gravatá, já no ano de 2017, dão conta que este número fornecido pelo censo do IBGE 

em 2010 é subestimado em quase o dobro. Para a prefeitura de Gravatá, este número 

chega a aproximadamente 15 mil, considerando o número total de 14.915 boletos de 

IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) que são endereçados para outros 

municípios espalhados por todo o Brasil, em sua grande maioria para Recife e região 

metropolitana. Nesse contexto, o que faz de uma cidade serrana com população 

inferior a 80 mil habitantes possuir mais segundas residências do que a capital 

estadual e metrópole litorânea? 

Essas indagações e informações compõem justificativas para a escolha do 

objeto de estudo, sobretudo pela necessidade de compreender os processos que 

dinamizam as relações socioespaciais entre metrópoles e cidades serranas, por meio 

da expansão da vilegiatura nos serras amenas nordestinas. Tendo em vista que 

transformações espaciais atribuem às cidades serranas novos valores e funções, pela 

implantação de infraestruturas voltadas às atividades de visitação, com consequentes 

implicações espaciais, fruto de investimentos e políticas, empreendidos nas cidades 

palco da vilegiatura serrana e os resultados deles decorrentes. 

A prática da vilegiatura, de caráter fundamentalmente urbano, exercida em 

áreas menos urbanizadas, tende a acelerar o processo de urbanização e instiga-nos 

a traçarmos os seguintes objetivos: 
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 Analisar a vilegiatura como prática de lazer em cidades serranas do 

interior do Nordeste brasileiro;  

 Identificar as relações da vilegiatura serrana e o processo de 

urbanização das cidades de Gravatá-PE, Guaramiranga-CE e Lagoa Nova - RN, bem 

como as relações entre essas cidades e a metrópole; 

 Discutir a realidade histórico-geográfica das cidades serranas aqui 

estudadas, dentro do contexto de cada macrorregião turística a que pertencem; 

 Analisar os discursos e políticas públicas para infraestrutura e 

planejamento da vilegiatura nas cidades serranas estudadas; 

 Compreender as razões e relações que motivam a escolha dessas 

cidades para construção/aquisição de segundas residências pelos vilegiaturistas6; 

 Verificar a origem dos vilegiaturistas serranos e seu perfil 

socioeconômico; 

 E por fim, como objetivo-meta, mapear a espacialização dos fenômenos 

por meio de representações, cartogramas e informações referentes às segundas 

residências na área estudada. 

 

1.1 Metodologia 

 

Delineamos o caminho metodológico aqui percorrido com intenções de 

demonstrar como se deu o processo de produção do presente estudo. Assim, 

pretensamente, oferecer subsídios teórico-metodológicos para o estudo do processo 

urbano em cidades serranas e seus fenômenos multifacetados, especialmente, em 

cidades que têm as suas dinâmicas espaciais relacionadas à prática da vilegiatura 

serrana. 

O objeto pesquisado, a problemática e a literatura revisada requerem 

métodos que contemplem processos relativos e, por vezes antagônicos, conflitos e 

contradições da realidade. Para tanto, trabalha-se com categorias geográficas e seus 

respectivos teóricos que oferecem subsídios para contemplá-las. Entendendo que a 

realidade estudada requer análises aprofundadas das contradições do real, 

envolvendo as determinações e conflitos na produção do espaço e nas relações 

                                                             
6 Sujeito que pratica a vilegiatura; usuário da segunda residência. 
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socioeconômicas, decorrentes de interesses que atravessam a realidade. Diante da 

complexidade do objeto em questão, busca-se uma apropriação e compreensão da 

realidade conceitual e teórica a fim de instrumentalizar o pensamento na busca de um 

entendimento mais amplo acerca do fenômeno estudado. Nesse sentido, o aporte 

teórico-metodológico pode ser visto como um dos pilares, no qual esta pesquisa está 

fundamentada. 

Para tanto, a pesquisa finca suas bases teóricas na leitura de autores como 

Corrêa (1997), Lefebvre (1991), Lencioni (2008), Santos (1985, 2008), Sposito (2009), 

quando nos reportamos à produção do espaço urbano e da cidade e ao fenômeno de 

urbanização. Por outra parte, Arrais (2014, 2015), Boyer (2003, 2008), Campos 

(1993), Camargo (2007), Coriolano (2005, 2008), Corbin (1989), Dumazedier (1979), 

Dantas (2008), Colás (2003), Pereira (2012, 2016), Requixa (1977), Rodrigues (2001), 

são referências para suscitar a discussão sobre o lazer, a vilegiatura e segundas 

residências. O que não exclui sua contribuição para a discussão do fenômeno urbano, 

visto que esses vislumbram uma intrínseca relação do lazer, da vilegiatura e das 

segundas residências com a urbanização e o fenômeno urbano. Para melhor 

vislumbrar o enfoque temático de modo que abarque o fenômeno e suas nuances, 

faz-se uma discussão tanto da rede urbana como do imobiliário, atrelado ao 

entendimento do aspecto sociocultural que as práticas de lazer envolvem e aborda a 

realidade socioespacial. 

A base teórica para compreender a realidade geoambiental do Semiárido 

nordestino e das serras está presente na pesquisa com auxilio de leituras de Souza 

(2006), Ab’saber (2003), Bastos (2011). Tendo em vista a importância para a 

discussão do uso e ocupação do solo, dos impactos pela exploração econômica, em 

especial do imobiliário vilegiaturístico e sua intervenção no espaço. Destaca-se ainda 

o diálogo com o PDDU-Gravatá (2015). 

Como fonte de dados secundários, foram consultados sítios eletrônicos de 

diversos órgãos estatais – tais como IBGE, IPECE, SETUR-CE, prefeituras municipais 

–  para obtenção de informações e números referentes ao fenômeno analisado.  

Ademais, foram realizadas visitas à área de estudo para aplicação de instrumentos e 

técnicas para obtenção de dados secundários, com o objetivo de identificar 

intervenções ocorridas, sujeitos sociais envolvidos, e, assim, apreender as 

transformações do espaço e os processos inerentes à sua produção e modernização. 



31 
 

 As técnicas de pesquisa utilizadas aparecem como observação direta, 

quationário e entrevistas semi-estruturadas a fim de analisar os sujeitos envolvidos no 

processo e aproximar-se da realidade seguindo, dessa forma, o roteiro predefinido. 

As visitas a campo contemplaram, além das áreas residenciais da vilegiatura, os 

atrativos turísticos nas serras e as instituições públicas e privadas envolvidas no 

processo. As visitas institucionais às prefeituras municipais objetivaram a obtenção de 

dados e informações, por meio do plano gestor dos municípios de abrangência do 

estudo, com o objetivo de identificar equipamentos que, ao serem implantados, 

dinamizaram o espaço e incentivaram a expansão das segundas residências. Além 

disso, os procedimentos operacionais foram sistematizados a partir dos objetivos da 

pesquisa e seus respectivos instrumentos e técnicas utilizados para contemplá-los. 

A pesquisa adentra a realidade empírica das serras turísticas na tentativa 

de desvendar as várias feições que essa apresenta, analisando a paisagem por meio 

da técnica conhecida como observação direta, a partir da visita ao campo de estudo 

nas três cidades já mencionadas, no intento de identificar as possíveis variáveis, as 

quais pretendemos interpretar. Paisagem essa, conceituada por Milton Santos da 

seguinte maneira: “formada por além de volumes e cores, movimentos, odores, sons 

que assim formam um conjunto heterogêneo de elementos naturais e artificiais” 

(SANTOS, 2008, p. 67). O autor explica sinteticamente que paisagem é tudo o que se 

vê ou que a vista alcança e abarca, ou seja, o domínio do visível, mas, também, do 

perceptível. 

A revisão da literatura sobre a temática compreende:  artigos científicos 

publicados em periódicos de circulação nacional e internacional; autores com livros 

acadêmicos; dissertações e teses disponíveis em bancos de dados da internet e da 

biblioteca da Universidade Federal do Ceará. Foram consultados, também, acervos 

cativos e históricos do Instituto do Ceará. Essa etapa contempla a análise 

socioespacial e histórica da região, onde se insere o objeto, oferecendo subsídios a 

sua compreensão. 

Após a autorização do comitê de ética em pesquisa da UFC para realização 

da coleta de dados nas cidades a serem pesquisadas, foram feitas as primeiras 

diligências para sair a campo em busca dos dados, aplicando os instrumentos 

previamente escolhidos e discriminados na solicitação ao comitê. Descritos nos itens 

posteriores.  
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Parti de Fortaleza em meados de 2016 rumo, primeiramente, ao estado do 

Rio Grande do Norte, de onde por vias rodoviárias, fui até a capital Natal pegar um 

ônibus até a cidade de Currais Novos, onde pernoitei para no dia seguinte buscar uma 

lotação para subir a Serra de Santana. No trajeto para Lagoa Nova,  encontrei 

bastantes dificuldades de locomoção, sobretudo dificuldades de acesso aos possíveis 

participantes que se dispuseram a responder os questionários de pesquisa. Bem 

como não se obteve sucesso na obtenção de dados junto à prefeitura local, foram 

algumas das limitações da pesquisa. Porém, o ponto positivo, nessa estadia, foi o 

apoio e a acolhida do proprietário da pousada em que me hospedei, também sindico 

de um dos condomínios de segundas residências, o que de certa forma veio a facilitar 

a coleta de dados. 

Após três dias em Lagoa Nova, segui rumo a Recife, sempre por vias 

terrestres, para de lá seguir viagem até Gravatá no agreste pernambucano. O acesso 

foi fácil e rápido por meio de uma rodovia federal duplicada, na qual a faixa recém 

construída atravessa um morro da serra por meio de um túnel próximo à chegada de 

Gravatá. Lá obtive êxito e acolhida dos possíveis participantes da pesquisa, os 

vilegiaturistas e gestores. Em visita à prefeitura, fui bem recebido, nas secretarias de 

Turismo e de Finanças, nas quais apliquei a entrevista direcionada aos gestores. 

Forneceram-me dados preciosos que proporcionaram a produção de mapas e 

cartogramas, presentes no decorrer do trabalho. Também, fui recebido por 

empresários, entre eles um proprietário de um grande hotel fazenda e residencial para 

segundas residências, o qual me concedeu entrevista e acesso a dados e informações 

complementares. Os questionários foram aplicados sobretudo em condomínios 

fechados.  

Guaramiranga, foi a última das três cidades a ser visitada para coleta de 

dados e aplicação dos instrumentos de pesquisa. Ela foi, estratégicamente, deixada 

por último por ser o campo mais próximo de casa, e, teoricamente, o mais fácil, o que 

realmente ocorreu, assim como consistiu no deslocamento menos dispendioso, pois 

não foi necessário contratar alojamento. Outra vantagem foi que obtive contato com 

membros da prefeitura, antes mesmo do deslocamento à cidade. A partir desse 

contato na prefeitura, conseguimos acesso ao maior condomínio (em hectares) de 

casas de segunda residência de toda a pesquisa, localizado na sede do município de 

Guaramiranga. Para a realização desta visita técnica e aplicação dos questionários 

junto aos condôminos durante o fim de semana da visita, contamos com o auxílio do 
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gerente do empreendimento. Segundo o gerente (que me acompanhou em todas as 

visitas as casas), mais da metade das residências estavam ocupadas naquele dia. 

Geralmente, éramos bem recebidos pelos vilegiaturistas, que não impuseram maiores 

barreiras em participar da pesquisa. Inclusive, muitos deles se mostravam 

interessados nesta pesquisa e curiosos em saber detalhes da mesma.    

Participam diretamente da investigação dentre os sujeitos sociais 

pesquisados, os vilegiaturistas como principais informantes da pesquisa, estando 

formalmente previstos no documento submetido, apreciado e aprovado pelo comitê 

de ética, garantindo o respeito aos aspectos éticos envolvidos numa pesquisa a 

envolver seres humanos exigidos pelas normas da Pro-reitoria de pós graduação e 

Pesquisa da Universidade Federal do Ceará. A pesquisa está registrada no comitê de 

ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará, sob número 

CAAE: 53902716.4.0000.5054, submetido em 28/01/2016 e aprovado em 17/03/2016. 

Desta forma, os aspectos éticos são respeitados, sobretudo, no que se 

refere à coleta dos dados in lócus, através da pesquisa de campo e aplicação do 

questionário que encontra-se em anexo, ao final da redação. A aplicação do 

questionário presente no documento submetido, apreciado e aprovado pelo comitê de 

ética é a principal técnica empregada para coleta de dados e único instrumento que 

necessitou aprovação do Comitê de ética em pesquisa, tendo em vista a necessidade 

de resguardar a segurança dos sujeitos bem como a do pesquisador. 

Os membros do governo municipal foram outros atores considerados como 

participantes da pesquisa. Como respondem por instituições, não se faz necessário 

aval do comitê de ética em pesquisa para entrevistá-los. Foram entrevistados também, 

empresários, empreendedores turísticos e imobiliários entre outros sujeitos 

participantes do processo e produtores do espaço. Foram consultados sítios 

eletrônicos de diversos órgãos estatais para obtenção de dados e informações 

retratadas na pesquisa (IBGE, IPECE, SETUR-CE, entre outros). 

 

1.1.1 Técnicas e instrumentos de coleta de dados 

 

A observação direta, o questionário e as entrevistas semi-estruturadas 

foram as técnicas de pesquisa utilizadas para a coleta de dados. A observação direta, 

essencial para a análise, é um instrumento de coleta de dados valioso que segue 

roteiro predefinido, com o qual pode se aproximar da realidade. As informações 
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resultantes da observação foram documentadas e catalogadas no diário de campo e 

registrada com auxílio de fotografias feitas dos lugares, dos fenômenos e como estes 

se mostram ao pesquisador, o que possibilitou a documentação do momento sócio-

histórico da paisagem, na medida em que o espaço é produzido historicamente. 

As visitas a campo para observação e pesquisa in lócus ocorreram no 

desenvolver do trabalho. O campo foi necessário para identificar as dinâmicas e 

processos, conhecer a realidade do objeto de estudo e sujeitos sociais envolvidos, 

para a apreensão das transformações do espaço e os processos inerentes à sua 

produção. Contemplou-se entre outros, as áreas habitacionais e alguns condomínios 

de segundas residências, a fim de aplicar o questionário da pesquisa voltado ao 

vilegiaturista. 

Durante as visitas a campo, foram realizadas também visitas técnicas 

institucionais tanto em órgãos públicos, sobretudo nas prefeituras, como em órgãos 

privados, como imobiliárias, hotéis e condomínios. Foi aplicado o mesmo instrumento 

de coleta, a entrevista semi-estruturada, para entender como estes sujeitos 

vislumbram a prática da vilegiatura e a realidade das segundas residências no 

contexto do lugar, bem como obtenção de dados, relatos, experiências e inclusive de 

materiais fornecidos por estes atores.Foram ainda coletados relatórios, dados 

estatísticos, assim como informações relevantes sobre implementação de políticas e 

projetos estruturais com fins de ordenar a atividade de visitação e habitação que, por 

consequência,resultam na vilegiatura como também nos demais equipamentos 

voltados para o fomento de práticas turísticas. Esses documentos, a exemplo dos 

planos gestores das cidades e relatórios referentes às segundas residências, 

compõem o acervo coletado que auxiliou a presente pesquisa. As visitas às prefeituras 

municipais serviram para obtenção de informações sobre estes projetos e coletar 

opinião e outras informações dos gestores municipais, na medida em que o Estado é 

um dos agentes produtores do espaço. 

A entrevista semi-estruturada, utilizada nesta etapa, é considerada “semi”, 

pois parte dela pode se encontrar no roteiro de perguntas estruturadas previamente 

ou quando surgirem novos questionamentos conforme as respostas do ator abordado. 

Desta forma, a estruturação prévia da entrevista direciona as respostas dos 

entrevistados para os questionamentos do interesse da pesquisa de modo a restringir 

o questionário às informações relevantes ao fenômeno estudado. A entrevista semi-

estruturada constitui-se como uma técnica de pesquisa amplamente utilizada no 
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trabalho das pesquisas qualitativas, sendo por meio dela que o pesquisador obtém 

informes contidas nas falas dos atores sociais. Não significa uma conversa neutra, à 

medida que se inserem como fatos relatados pelos atores sociais, enquanto sujeitos-

objeto da pesquisa que vivenciam uma determinada realidade que está sendo 

focalizada (MINAYO, 2002). 

 Durante a aplicação das entrevistas, utilizamos gravador para que a fala 

dos participantes fosse captada de modo a não se perder informações. É importante 

esclarecer que a participação de entes representantes do poder público e de 

empresas, não carece de aprovação do comitê de ética em pesquisa. Após coletadas 

e gravadas, as entrevistas foram transcritas e analisadas com base nos objetivos e 

literatura revisada. Para outras coletas de dados, utilizamos a documentação 

fotográfica e pesquisas institucionais. 

Para análise do conteúdo das entrevistas com gestores, nos apropriamos 

da técnica de análise de dados conhecida como análise de conteúdo. Minayo (op. cit.) 

aponta que a análise de conteúdo surgiu no início do século XX e teve sua história 

sistematizada por Laurence Bardin. Apesar da crítica sofrida pela análise de conteúdo 

na segunda metade do século XX, tanto pelo seu esgotamento metodológico quanto 

pela falta de abertura para o diálogo com avanços em pesquisas em outras áreas na 

Europa e nos Estados Unidos, houve, também no Brasil, uma retomada do uso deste 

método como alternativa de análise. Essa análise possui caráter essencialmente 

qualitativo, embora possa ser utilizada como parâmetros estatísticos para auxiliar 

interpretações dos fenômenos. Para Bardin (1977), uma  pesquisa quantitativa e 

categorial, compreende três escolhas em sua organização de codificação: a) recorte 

(escolha das unidades temáticas); b) enumeração, “escolha das regras de contagem” 

e c) classificação e agregação, que corresponderia a indicação de categorias. Aqui 

temos que o recorte é a junção de todas as falas dos entrevistados, a enumeração é 

a contagem de todas as palavras, excetuando as de uso comum da linguagem e 

necessárias à comunicação. A classificação e agregação são determinadas pela 

quantidade de vezes que cada unidade de registro7 é repetida no diálogo. 

A escolha pela análise de conteúdo se deve à adequadação ao objetivo 

proposto, na tentativa de melhor apreender a visão dos gestores, contida em seus 

                                                             
7 “É a unidade de significação a codificar e corresponde ao segmento de conteúdo a considerar como 
unidade base, visando a categorização e a contagem frequencial” (Bardin, 1977, p.104) Disponível 
em < https://pt.slideshare.net/alasiasantos/analise-de-conteudo-laurence-bardin> Acesso em 
14/05/2017. 
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discursos para com a prática da vilegiatura em suas respectivas cidades serranas. 

Minayo (2002) complementa que “dentre os procedimentos metodológicos da análise 

de conteúdo utilizados, destacam-se: categorização, inferência, descrição e 

interpretação.” Nesse sentido, optamos8 pelo procedimento de categorização. 

Segundo Bardin (op. cit.) a categorização pode ser feita com a classificação de 

elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e por reagrupamento. Por 

sua vez, essas distições são feitas ao reunir um grupo de elementos que são as 

unidades de registro sob um título genérico. Nesse intento, as unidades de registro 

categorizadas são os termos mais frequentes contidas nas falas dos gestores, 

calculadas das entrevistas transcritas e reagrupadas em forma de mapa conceitual a 

constar no subtítulo 4.1.2 deste trabalho. 

O questionário (presente nos anexos) foi a ferramenta através da qual 

manifestou-se o principal sujeito pesquisado no trabalho: o vilegiaturista. Para sua 

execução fez-se necessário que cada indivíduo respondesse a nove questões, em 

sua maioria objetivas de múltipla escolha. Suas respostas foram calculadas e 

tabuladas em planilha eletrônica e tratadas por meio de análise estatística 

simplificada.  

A coleta de dados e informações não se limitou aos três municípios 

serranos de Guaramiranga-CE, Gravatá-PE e Lagoa Nova-RN, onde ocorrem 

majoritariamente os processos analisados, mas também  contemplou as metrópoles 

que movimentam fluxos de diferentes naturezas, sejam elas materiais, como 

mercadorias e capitais, e imateriais, de cunho simbólico que, por sua vez, resultam 

das relações da cidade serrana com o lazer e o fenômeno da vilegiatura, ambos 

desfrutados por parte da população metropolitana nas serras. 

Outra técnica utilizada neste trabalho foi a produção cartográfica. A 

representação cartográfica corresponde a uma forma de espacialização dos dados 

geográficos adquiridos ao longo da pesquisa, tendo em vista a apreensão do objeto 

empírico. Para tanto, foram escolhidas duas formas de representação gráfica, os 

cartogramas e os mapas, propriamente dito. Ambas as tipologias representam 

versões do espaço geográfico. 

                                                             
8 à medida em que “o caminho a ser seguido pelo pesquisador vai depender dos propósitos da pesquisa, 
do objeto de estudo, da natureza do material disponível e da perspectiva teórica por ele adotada.” 
(MINAYO, 2010 sem página). Disponível em https://editorialgaudencio.com.br/2013/01/02/maria-
cecilia-de-souza-minayo/ acesso em 13/05/2017. 
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Cabe destacar que a produção cartográfica desenvolvida nessa pesquisa 

está vinculada ao desempenho do geoprocessamento (Uso de software) e do 

sensoriamento remoto (Imagens de satélites) alicerçados a partir do trabalho de 

campo. 

Por sua vez, os cartogramas referem-se a representações menos severas, 

do ponto de vista, da precisão dos limites geográficos, com a preocupação principal 

com o comportamento espacial (inferência estatística dos detalhes) dos objetos 

mapeados.  De acordo com Brasil (2010)9, "é um esquema representativo de uma 

superfície ou parte dela, sobre a qual são apresentadas informações quantitativas e 

qualitativas, de eventos geográficos, cartográficos e socioeconômicos".  

Os cartogramas podem apresentar distorções acerca das áreas ou 

distâncias. A tipologia adotada para os cartogramas nessa pesquisa reporta-se ao 

modelo de projeções de áreas equivalentes, foram conservadas as áreas e os dados 

gráficos foram representados a partir de porcentagens.  

Já os mapas, são idealizados a partir de um rigor cartográfico, 

confeccionado em diversas escalas, visando à espacialização dos dados que integram 

os objetos de estudo, ou seja, possuem uma formatação universal que almeja a 

representação sobre o plano a integrar todos os componentes da informação. Nesta 

pesquisa, os mapas estão representando a localização de pontos importantes para a 

análise, bem como as mudanças percebidas no espaço geográfico ao longo do 

processo de urbanização.  

Toda a produção cartográfica contou com a aquisição de dados junto aos 

órgãos públicos competentes, dentre os quais: Instituto de Pesquisa e Estratégia 

Econômica do Ceará (IPECE), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT).  

A espacialização dos dados coletados ocorreu em ambiente de SIG, 

através do uso do ArcGIS Pro10 software de desktop e também através do software 

livre QGIS. Utilizado para a edição vetorial e elaboração do layout dos mapas. 

Foi adotado o sistema de projeção cartográfica correspondente ao 

Universal Transversa de Mercator, UTM e como referencial geodésico optou-se pelo 

Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas (SIRGAS 2000), zona 24 sul 

(Para os municípios de Guaramiranga, CE e Lagoa Nova, RN) e zona 25 sul (Para o 

                                                             
9 Disponível em:http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/cartografia/glossario/glossario_ 
cartografico.shtm. Acesso em 05/11/2017 
10 Adquirido através do site <http://www.img.com.br/arcgis-desktop/teste-gratuito> 
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município de Gravatá, PE). Esse padrão foi adotado na confecção dos cartogramas e 

os mapas da pesquisa, predominaram-se os arquivos no formato shapefile(SHP) e 

raster para a elaboração destes. O Quadro 01 demonstra os dados e os métodos 

adotados ao longo do mapeamento.  
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Quadro 1 - Procedimentos operacionais do mapeamento adotado 
(continua) 

CARTOGRAMAS/MAPAS FONTE DOS DADOS MÉTODO 
Cartograma da Taxa de Domicílios 
de Uso Ocasional na Região 
Nordeste por município  

Limites municipais e estadual - SHP IBGE Disponível em 
http://mapas.ibge.gov.br/bases-e-referenciais/bases-
cartograficas/malhas-digitais.html; 
TABELA DO SETOR CENSITÁRIO - Sinopse do Censo Demográfico por 
Unidades da Federação - Disponível em 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/sinopse/
sinopse_tab_uf_zip.shtm 

Total de domicílios ocupados + total de domicílios 
particulares não ocupados= soma de domicílios 
particulares. 
Total de municípios particulares dos municípios do Nordeste 
a partirda porcentagem de domicílios de uso ocasional = 
taxa de domicílios ocasionais (porcentagem do total de 
domicílios particulares) 

Cartograma da Taxa de Domicílios 
de Uso Ocasional por setor 
censitário em Guaramiranga, CE 

Setor censitário, localidades - SHP IBGE Disponível em 
http://mapas.ibge.gov.br/bases-e-referenciais/bases-
cartograficas/malhas-digitais.html; 
TABELA DO SETOR CENSITÁRIO - Sinopse do Censo Demográfico por 
Distrito Sede e Subdistritos - Disponível em 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/sinopse/
sinopse_tab_uf_zip.shtm 

Total de domicílios ocupados + total de domicílios 
particulares não ocupados= soma de domicílios 
particulares. 
Total de municípios particulares de Guaramiranga a partir 
da porcentagem de domicílios de uso ocasional = taxa de 
domicílios ocasionais (porcentagem do total de domicílios 
particulares) 
Join de dados para espacialização com intervalos de Taxa: 
0-15% / 15-25% / 25-35% / 35-45% / acima de 45% 

Cartograma da Taxa de Domicílios 
de Uso Ocasional por setor 
censitário em Gravatá, PE 

Setor censitário, localidades - SHP IBGE Disponível em 
http://mapas.ibge.gov.br/bases-e-referenciais/bases-
cartograficas/malhas-digitais.html; 
TABELA DO SETOR CENSITÁRIO - Sinopse do Censo Demográfico por 
Distrito Sede e Subdistritos - Disponível em 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/sinopse/
sinopse_tab_uf_zip.shtm 

Total de domicílios ocupados + total de domicílios 
particulares não ocupados= soma de domicílios 
particulares. 
Total de municípios particulares de Gravatá a partirda 
porcentagem de domicílios de uso ocasional = taxa de 
domicílios ocasionais (porcentagem do total de domicílios 
particulares) 
Join de dados para espacialização com intervalos de 0-15% 
/ 15 - 30%/ 30 - 50% / 50-70%/ acima de 70% 

Cartograma da Taxa de Domicílios 
de Uso Ocasional por setor 
censitário em Lagoa Nova, RN 

Setor censitário, localidades - SHP IBGE Disponível em 
http://mapas.ibge.gov.br/bases-e-referenciais/bases-
cartograficas/malhas-digitais.html; 
TABELA DO SETOR CENSITÁRIO Sinopse do Censo Demográfico por 
Distrito Sede e Subdistritos - Disponível em 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/sinopse/
sinopse_tab_uf_zip.shtm 

Total de domicílios ocupados + total de domicílios 
particulares não ocupados= soma de domicílios 
particulares. 
Total de municípios particulares e tirou a porcentagem de 
domicílios de uso ocasional = taxa de domicílios ocasionais 
(porcentagem do total de domicílios particulares) 
Join de dados para espacialização com intervalos de 0-5%; 
5%-10%; 10%-15%; 15%-20%; maiores que 20% 

Mapa de localização da residência 
habitual dos sujeitos questionados 
em Guaramiranga- CE  

SHP IBGE - Disponível em http://mapas.ibge.gov.br/bases-e-
referenciais/bases-cartograficas/malhas-digitais.html; 
SHPde vias do DNIT - Disponível em http://servicos.dnit.gov.br/vgeo/  
 Trabalho de campo/ aplicação de questionários/dados dos 
questionários 

Espacialização dos sujeitos questionados em 
Guaramiranga, CE 
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Quadro 1 - Procedimentos operacionais do mapeamento adotado 
 

  (conclusão) 

CARTOGRAMAS/MAPAS FONTE DOS DADOS MÉTODO 
Mapa de localização da residência 
habitual dos sujeitos questionados 
em Gravatá-PE 

SHP IBGE - Disponível em http://mapas.ibge.gov.br/bases-e-
referenciais/bases-cartograficas/malhas-digitais.html; 
SHP de vias do DNIT - Disponível em http://servicos.dnit.gov.br/vgeo/  
Trabalho de campo/ aplicação de questionários/dados dos questionários 

Espacialização dos sujeitos questionados em Gravatá, PE 

Mapa de localização da residência 
habitual dos sujeitos questionados 
em Lagoa Nova- RN 

SHP IBGE - Disponível em http://mapas.ibge.gov.br/bases-e-
referenciais/bases-cartograficas/malhas-digitais.html; 
SHP de vias do DNIT - Disponível emhttp://servicos.dnit.gov.br/vgeo/  
Trabalho de campo/ aplicação de questionários/dados dos questionários 

Espacialização dos sujeitos questionados em Lagoa Nova, 
RN 

Mapa da Origem dos Vilegiaturistas 
em Guaramiranga, CE 

Limites SHP IBGE Disponível em http://mapas.ibge.gov.br/bases-e-
referenciais/bases-cartograficas/malhas-digitais.html; 
Limite dos Bairros e regionais: Prefeitura de fortaleza - Disponível em 
http://mapas.fortaleza.ce.gov.br/#/ 
Dados fornecidos pela prefeitura de Guaramiranga 

Espacialização dos indivíduos com segunda residência em 
Guaramiranga, CE. 

Mapa da localização dos 
condomínios em Guaramiranga-CE 

Municípios e setor censitário - SHP IBGE Disponível em 
http://mapas.ibge.gov.br/bases-e-referenciais/bases-
cartograficas/malhas-digitais.html; 
SHP de vias do DNIT disponível emhttp://servicos.dnit.gov.br/vgeo/  
Dados do levantado em campo 

Espacialização dos condomínios em Guaramiranga, CE. 

Mapa da localização dos 
condomínios em Gravatá-PE 

SHP IBGE Disponível em http://mapas.ibge.gov.br/bases-e-
referenciais/bases-cartograficas/malhas-digitais.html; 
SHP de vias do DNIT disponível emhttp://servicos.dnit.gov.br/vgeo/  
Dados fornecidos pela prefeitura de Gravata 

Espacialização dos condomínios em Gravatá, PE. 

Mapa da localização dos 
condomínios em Lagoa Nova- RN 

SHP IBGE Disponível em http://mapas.ibge.gov.br/bases-e-
referenciais/bases-cartograficas/malhas-digitais.html; 
SHP de vias do DNIT disponível emhttp://servicos.dnit.gov.br/vgeo/  
Dados levantado em campo Lagoa Nova 

Espacialização dos condomínios em Lagoa Nova, RN. 

Mapa de expansão urbana de 
Gravatá-PE: anos 1990 e 2015 

Imagens temporal 1990 e 2015 do Google Earth com zoom da imagem 
de 2011 
SHP IBGE Disponível em http://mapas.ibge.gov.br/bases-e-
referenciais/bases-cartograficas/malhas-digitais.html; 
Representação da Malha urbana 

Georreferenciamento das imagens e vetorização da malha 
urbana pelas imagens. 

Centralização e fluxo da vilegiatura 
em Gravatá-PE 

Países, estados do Brasil, capitais estaduais, capital do país: SHP IBGE 
Disponível em http://mapas.ibge.gov.br/bases-e-referenciais/bases-
cartograficas/malhas-digitais.html; 
Dados fornecidos pela prefeitura de Gravatá 

Definição dos Fluxos dos proprietários de segunda 
residência em Gravatá, PE 

Fonte: Próprio Autor.   
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O texto da tese está estruturado em quatro capítulos nos quais se 

pretendeu, ao longo de seu desenvolvimento, contemplar ou oferecer direcionamentos 

aos objetivos propostos. Os objetivos específicos elencados podem ser inseridos 

como temas discutidos nesses capítulos, enquanto o objetivo geral como 

produto/parte da contemplação dos demais objetivos. 

Na introdução, procuramos desenvolver o tema e sua problematização, 

onde apresentamos e contextualizamos o fenômeno, trazemos as hipóteses que 

embasam e dão corpo à tese da vilegiatura serrana. Ainda na introdução, definimos a 

abrangência empírica e recorte espacial da pesquisa. Refletimos com os 

questionamentos norteadores para daí traçarmos os objetivos na tentativa de 

respondê-los. É estabelecido um marco teórico e metodológico como justificativa da 

execução da presente pesquisa. Ainda neste item abordamos a metodologia, ao fazer 

uma breve reflexão acerca dos métodos de pesquisa utilizados, assim como  

apresentamos a base teórica organizada em temas e categorias de análise. Na 

introdução, também dispomos as etapas, a procedência e os passos da pesquisa, 

definimos os sujeitos participantes, as técnicas e instrumentos utilizados para coleta 

de dados e informações estatísticas, em suma, os procedimentos operacionais e 

passos adotados. 

No segundo capítulo, reportamo-nos à história dos municípios que nos 

empresta sua realidade empírica para pesquisa e coleta de dados, entendendo que a 

análise histórica é um dos subsídios para se entender o presente e a configuração 

dos processos espaciais investigados. É retratada a história de ocupação, desde sua 

colonização, formação sócio-cultural e aspectos naturais, desses lugares enquanto 

refúgios, bem como a relação com o desenvolvimento das práticas do lazer e 

vilegiatura. É feita uma descrição não linear das características e potencialidades 

atuais de cada uma das três cidades a fim de demonstrar e situar o complexo 

panorama em que cada cidade se insere no contexto da vilegiatura serrana. 

No terceiro capítulo, nos debruçamos sobre a realidade da cidade serrana 

e sobre o lazer nelas desenvolvido com intento de apreender os caminhos teórico-

metodológicos da dimensão do urbano na cidade serrana e na metrópole, 

demonstrando suas características e nuances. Também neste item é realizada 

discussão da evolução teórica e conceitual do lazer e sua relação com as segundas 

residências e urbanização. 
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No quarto e último capítulo discutimos os resultados da aplicação dos 

instrumentos de coletas de dados, a realidade empírica a partir da realização de visitas 

a campo nas três cidades serranas. A partir disso, descrevemos como se materializa 

a vilegiatura serrana no Nordeste e as variáveis parte desse processo. 
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2 SERRA NORDESTINA: DE PRETÉRITO REFÚGIO A LÓCUS MODERNO DE 

LAZER 

 

Este capítulo tem como cerne a discussão sobre a construção histórica e 

econômica das três cidades analisadas, o que reverberou em sua formação 

socioespacial, funções econômicas e o lazer. Coincide o fato das três cidades 

possuírem em suas funções de estabelecimento, a qualidade de refúgio natural, no 

contexto climático do Nordeste. Terras altas providas de oferta hídrica, que outrora 

serviram como refúgio ao gado, nos períodos de estiagem, em contraste às 

adversidades encontradas no sertão, sujeito a secas cíclicas. Portanto, o ínicio da 

formação dessas cidades têm na essência de suas contruções históricas, processos 

econômicos determinados por questões naturais que aos dias de hoje, ainda 

preservam a essência do refúgio, agora, transformada para o lazer. 

Inseridas nos domínios das caatingas,11 as serras constituem 

excepcionalidades naturais, a destacar, sobretudo, a biodiversidade natural com 

características particulares de clima, de relevo, de vegetação. Essas características 

se constituem em ambiente de exceções, a comparar com seu entorno em que 

predominam as chamadas depressões sertanejas. De acordo com Souza & Oliveira 

(2006), pelo clima adverso, semiárido e quente da Região Nordeste do Brasil, as 

serras úmidas e subúmidas são consideradas enclaves úmidos12 ou paisagens de 

exceção. Atualmente, algumas dessas serras são apropriadas como meio de fuga da 

rotina urbana em seu frenético cotidiano. Desde então utilizadas como refúgio de 

enfermos em busca de climas menos “severos”, sobretudo pela teoria lavoisiana13 do 

bem respirar, ar “fresco” em sintonia com temperaturas mais amenas e agradáveis no 

século XX. Antepassadamente, serviram, também, de refúgio ao gado em momentos 

de grandes secas e por isso se tornaram moradia definitiva dos primeiros 

desbravadores dos sertões nos séculos que se seguiram o processo de colonização 

do Nordeste. 

                                                             
11 Domínio Morfoclimático das Caatingas - Ab' Sáber (2003) 
12 Considerados como enclaves úmidos/subúmidos no Nordeste: “1. CEARÁ - Enclave da Serra de 
Uruburetama, Enclaves das Serras Baturité, Maranguape e Pacatuba, Enclave da Serra da Meruoca, 
Enclave do Planalto da Ibiapaba, Enclave da Chapada do Araripe/Cariri; 2. PARAÍBA - Enclave do Brejo 
da Borborema; 3. PERNAMBUCO - Enclave do Brejo da Borborema; 4. ALAGOAS - Enclave do Brejo 
da Borborema; 5. BAHIA - Enclaves da Chapada Diamantina e das Serras da Cadeia do Espinhaço; 6. 
MINAS GERAIS - Enclave da Serra do Espinhaço” (Souza & Oliveira, 2006. p. 86) 
13 Baseado em Corbin (1989), Dantas (2004) & Pereira (2010), apontam a busca por amenidades 
climáticas, por indicação médica, para aliviar males respiratórios.  
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Mais preteritamente, as serras úmidas foram concebidas como refúgio14 de 

ecossistemas que se retraíram conforme as mudanças cíclicas e gradativas no clima 

global. Conforme Ab’Saber (2003), ainda que, com avanço das florestas xerófitas15 

em decorrência da aridificação e semi-aridificação do continente sulamericano, as 

florestas higrófitas16 não foram extintas. A biota úmida das paisagens pleistocênicas 

ficaram retraídas em relictos onde mesmo durante o período máximo de aridez, houve 

a manutenção da umidade e pluviosidade, graças às feições geomorfológicas de 

planaltos interiores, serras litorâneas e relevos residuais intra-depressionais (HAUCK, 

2008). Entre os tipos de matas remanescentes nos enclaves úmidos do Nordeste, 

conforme Souza e Oliveira (2006, p. 88), estão incluídas as: “florestas perenifólia ou 

matas serranas plúvio-nebulares, (...), florestas subcaducifólias ou matas secas, os 

cerrados e cerradões, além das faixas de transição entre caatinga hipoxerófila/cerrado 

e cerrado/floresta”. Tal delineamento ocorrera, sobretudo, devido a altitude e a 

disposição do relevo. A seguir apresentamos no Mapa 1 as altitudes da área de 

estudo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14A Teoria dos Redutos ou Refúgios florestais, leva em consideração que as dinâmicas climáticas 
globais, mas especificamente as eras glaciais, causaram alterações ambientais a permitir que biomas 
mais adaptados à mudança se expandissem, em detrimento do menos adaptado que se retraísse em 
redutos, ou pequenas áreas de refúgio, devido as novas condições ecológicas. Os redutos ou refúgios 
resistiram até que o clima voltasse às condições favoráveis a uma nova expansão. (AB’ SABER, 2003). 
15 Flora adaptada para viver em climas semiáridos e desérticos.  
16 Flora adaptada a viver em climas e solo úmidos ou semi-úmidos. 
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Mapa 1 – Altitude da área de estudo 

 
Fonte: IBGE; Embrapa. Elaboração: Próprio Autor. 
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A altitude é o principal fator que confere amenidades ao clima dessas 

serras. O mapa físico, representado por níveis altimétricos, delimita o bioma em que 

se insere a área de estudo. Os círculos no mapa representam a localização das três 

serras onde se encontram as três cidades pesquisadas e o aspecto físico utilizado 

como critério metodológico para escolha das três distintas serras a compor o empírico 

da pesquisa. Elas são as elevações, de consideráveis altitudes relativas, mais 

próximas das três respectivas metrópoles. 

As serras, desde o remoto período de colonização nordestino, pela 

dificuldade de acesso devido à altitude, já desempenhavam papel de refúgio aos 

primeiros homens das Américas, os índios. Para eles, servira como último local seguro 

para fugir dos colonizadores, no contexto das fugas empreendidas durante a 

conquista das terras da Região Nordeste do país. Com o acirramento nos embates 

pela conquista das terras almejadas por determinação da corte portuguesa em 

expropriar o território indígena, muitas aldeias se viram forçadas a migrar para áreas 

onde o colonizador branco ainda não houvera alcançado. Por conta disso, 

movimentos populacionais forçados foram realizados pelos índios em seu próprio 

território, tanto no litoral, quanto no sertão. Segundo Carleial & Araújo (2001), 

especialmente no Ceará, onde os índigenas nativos se transformaram em migrantes, 

por força das violências simbólica e física, tanto contra sua cultura, crenças e 

identidade, quanto contra sua própria vida. Conflitos que se tornaram recorrentes e 

que deixaram marcas no processo de ocupação e povoamento do Nordeste. 

Em meio aos impasses de historiadores em definir se a ocupação do 

território cearense se deu pelo litoral ou sertão, (entre os mesmos há o consenso de 

que depende da temporalidade17) é certo que os índios saíram expulsos das faixas 

litorâneas e se embrenharam nas serras, por serem ambientes naturais propícios ao 

esconderijo, mas logo tornar-se-iam lócus de confronto com os portugueses. Pinheiro 

(2000) assevera, ao falar da mobilidade histórica em direção às serras nordestinas:  

 

                                                             
17“Quando a atenção se volta para o sentido da defesa do território, seja contra franceses, ou seus 
aliados indígenas, a explicação para o início da ocupação é dada no sentido litoral-sertão. Para dirimir 
o impasse, outros resguardam a segunda tese, tomando por recurso a temporalidade, isto é 
argumentam que até 1678 somente eram habitados pontos litorâneos. Além disso a primeira Vila criada 
teria sido a de Aquiraz, também situada no litoral, em 1699. Ao sul do estado, no Cariri o povoamento 
somente se tornara regular nas primeiras décadas do século XVIII. A Vila do Crato teria sido instituída 
em 1764” (PINHEIRO, 2000. p. 38). 
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As primeiras "migrações" indígenas inter-regionais provieram do litoral da 
Bahia, no início do século XVII. Entretanto, novo fluxo de migrantes ocorreu 
em meados desse mesmo século, formado pelas nações fugitivas do território 
pernambucano, aliadas dos holandeses, quando se deu a expulsão dos 
mesmos da Capitania de Pernambuco (PINHEIRO, 2000. p. 39). 

 

Com esses acontecimentos históricos, aos poucos, as serras foram sendo 

conquistadas dentro do processo de colonização a priori pela própria fuga e migração 

de indígenas e também de negros escravos fugitivos, de alguns quilombos atacados. 

A resistência indígena à conquista europeia no território, segundo Carleial & Araújo 

(2011), permitiu a manutenção de parte de suas terras originais, que ficou delimitada 

a priori a algumas ribeiras e depois se restringiu às áreas serranas. Essa restrição do 

povo indígena se daria por três mecanismos simultâneos: extermínio, aldeamento e 

expulsão para áreas não ocupadas até então, por conta das adversidades presentes 

e dificuldades em acessá-las. 

Portanto, o histórico de refúgios das serras já merece esse título desde o 

primeiro momento de ocupação pelos primeiros homens a habitar o continente 

americano, mais precisamente o território da atual região nordeste do Brasil. Na 

história individual de povoamento e colonização de cada uma das cidades 

pesquisadas é possível perceber a mudança de conotação, que parte do sentido 

original de refúgio, como o descrito acima, para paulatinamente se contornar em 

refúgios no sentido de área afastada do centro urbano da modernidade com a inserção 

dos lazeres da burguesia.  

Contemporaneamente, essas regiões de serras úmidas, no contexto do 

semiárido, se encontram com densidade demográfica notadamente superior a 

encontrada em áreas dos municípios na depressão sertaneja. Geralmente, nas 

regiões de serras úmidas e sub-úmidas os municípios são mais povoados que os 

sertões do entorno. Os fatores determinantes para ocupação das serras, motivadas 

pela oferta hídrica, pastagem e recursos naturais, também as transformaram em 

estâncias, agora a pautar o descanso urbano. Prática marcada por busca de 

amenidades e oferta de lazer, a corroborar com nossa hipótese da existente relação 

entre natureza e seu consumo pelo citadino urbano morador da capital. Nesse 

processo de consumo da natureza, o território é modernizado por meio de 

intervenções públicas e privadas, as quais se materializam na serra por meio do 

parcelamento do solo, consequentemente comercialização e loteamentos, emprego 
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da construção civil, ação de empreendimentos imobiliários, bem como instalação de 

empresas, negócios e serviços ligados ao turismo e hotelaria. 

A vilegiatura já era praticada nestas cidades, antes mesmo da 

modernização em prol do lazer, no entanto, a partir do incremento de investimentos 

na atividade turística, a prática da vilegiatura e os processos inerentes a ela cresceram 

exponencialmente nas serras, especialmente, a partir da década de 1990. Portanto, o 

turismo e a vilegiatura, apesar de fenômenos distintos, ocorrem mutuamente quando 

se trata de territorializar efêmera ou definitivamente os lugares por atividades de 

visitação e morar esporádico, respectivamente. 

Algumas das características mais interessantes à ciência geográfica, 

evidenciadas no processo de consolidação da vilegiatura moderna, por qual se passa 

na serra, é o fato de mostrar-se um fenômeno condicionado ao urbano da cidade 

pequena. Esse processo tem se apresentado em função da condição não 

metropolitana para o desenvolvimento da vilegiatura serrana em ambiência mais 

natural, quando exercida fora dos limites físicos do meio urbano da metrópole, porém 

entrelaçados por ela.  

Após discutirmos a importância das serras como refúgio a partir de sua 

concepção, descrevemos e analisamos a realidade das três cidades escolhidas como 

pano de fundo e suporte à nossa tese, ao contarmos sua história de povoamento bem 

como sua apropriação pela vilegiatura. Como já dito anteriormente, as cidades foram, 

não por acaso, escolhidas por critérios em comum, que corroboram aos aspectos aqui 

analisados, enquanto parte do processo da formação da vilegiatura serrana no 

Nordeste. 

 

2.1 Lagoa Nova 

 

Denominada inicialmente como “Lagoa dos Espinheiros”, Lagoa Nova 

recebe esse nome, em homenagem à uma antiga lagoa. O município situa-se na Serra 

de Santana no sertão do Seridó potiguar, setor norte do Planalto da Borborema, 

localizada na região central do estado do Rio Grande do Norte. 

A Serra de Santana, onde o município está localizado, representa o 

testemunho de uma cobertura sedimentar mais extensa que foi erodida ao longo do 

tempo. Em sua formação geológica predominam rochas de idade terciária, com 

aproximados 30 milhões de anos, tal como a formação da Serra do Martins, com 
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arenitos, conglomerados, siltitos, argilas variadas e caulim. Abaixo deste pacote 

sedimentar encontram-se rochas do embasamento cristalino. Geomorfologicamente 

trata-se de uma superfície tabular erosiva que é caracterizada por relevo residual de 

topo plano testemunho de superfície de erosão, geralmente limitada por escarpas 

erosivas, com diferentes níveis altimétricos. (IDEMA, 2008) Essa explanação 

geomorfológica do revelo nos dá uma ideia da imponência ao se deparar com esta 

Serra que resguarda, na paisagem,  aspectos de uma grande muralha, pelo seu topo 

extremamente linear e plano.  

A cidade foi escolhida para compor o empírico da pesquisa, também, pela 

existência de ações estratégicas e pretensão política, de gestores e empresários com 

a intencionalidade de investimento e exploração da vilegiatura como atividade 

econômica em Lagoa Nova. A materialização dessas ações se deu por meio de 

projetos de iniciativa privada, a exemplo do “Projeto do turismo de segunda residência” 

onde, segundo o empresário e então Secretário de turismo do Município a época, 

criou-se um discurso voltado ao seridoense18. Esse discurso objetivava convencer que 

ao invés das praias e da capital Natal, se optasse por construir sua segunda residência 

no município de Lagoa Nova, para usufruto do frio da serra em detrimento do calor 

das praias. Segundo o empresário: 

 

Fizemos nossa primeira casa aqui em 2002 e começamos a chamar atenção 
principalmente do Seridó, onde criamos um discurso fácil de ser entendido, 
argumentando ao Seridó, que era melhor ter uma casa na Serra no clima frio 
na região, do que fazer, como habitualmente se fazia aqui, ter casa nas 
praias. O projeto que nós pensamos, a tipologia que nós escolhemos, o 
turismo de segunda residência (...) você teria sua casa ou sozinho ou em 
condomínio, em condomínios com amigos, tem fluído muito bem. Natal é o 
nosso principal visitante, principal cliente e quem está apoiando nossa ideia 
(GESTOR 01- LAGOA NOVA - ENTREVISTAS DE PESQUISA, 2016). 

Portanto, evidenciamos a pretensa apropriação da prática do lazer na 

cidade serrana de Lagoa Nova, com o advento da vilegiatura e investimento em 

segundas residências, voltados ao aproveitamento dos aspectos naturais da Serra de 

Santana, uma das serras mais próximas à metrópole Potiguar, onde, inclusive, se 

localiza a nascente do rio – Potengi – que dá nome ao estado de Rio Grande do Norte, 

a desembocar em Natal. 

                                                             
18 Relativo à região do Seridó. Habitante ou natural da região do Seridó, esta que é uma região 
interestadual do sertão nordestino que compreende municípios dos estados do Rio grande do Norte e 
da Paraíba. Seridó é também denominação de uma região geográfica e cultural do Rio Grande do 
Norte, localizada na parte potiguar do Seridó. Fonte: https://www.dicio.com.br/seridoense/. 



50 
 

A apropriação econômica da prática do lazer na serra de Santana está 

alinhavada à prática recente, mas já consolidada no estado do Rio Grande do Norte, 

a vilegiatura marítima. Desta forma, a vilegiatura serrana em Lagoa Nova se configura 

mais claramente como novo nicho complementar, ou como pretensão de investidores 

privados em torná-la destino alternativo à prática marítima, como fica explícito no 

discurso do gestor turístico local: 

Planejamos aqui o projeto que foi muito forte da capital do estado para o 
interior, incluindo as segundas residências no litoral, nas praias. Então vendo 
aquele estímulo ali, nós tivemos a ideia de criar, a casa da serra, a casa do 
sertão, a casa do interior do Rio Grande do Norte, onde não existe o litoral, 
não existe o mar. Então, viemos para cá com esse pensamento e criamos 
aqui, nós estamos trabalhando nesse projeto então a apenas onze anos, em 
que começamos com uma única residência, que foi quando nós chegamos 
aqui na Serra de Santana, município de Lagoa Nova, e tivemos a ideia de 
montar esse projeto pra visitação, então aproveitamos o nicho do turismo de 
segunda residência (GESTOR 01- LAGOA NOVA - ENTREVISTAS DE 
PESQUISA, 2016). 

 

A vilegiatura serrana, portanto, surge no Rio Grande do Norte como 

oportunidade estratégica e objetivos comerciais, porém, ainda se encontra em uma 

etapa recente de desenvolvimento e crescimento. Comparando ao estágio de 

desenvolvimento e prática da vilegiatura serrana de Lagoa Nova em relação à 

observada em Gravatá e Guaramiranga, constata-se que a vilegiatura lagoa novense 

está em fase inicial, pois a repercussão da prática para o cotidiano do município e do 

estado do Rio Grande do Norte é menor do que nas cidades pernambucana e 

cearense citadas. 

Ao analisar o cartograma 2, em que se apresenta a proporção de DUOs em 

relação aos domicílios totais na Microrregião da Serra de Santana- RN, percebemos 

que há, também, em outras cidades da microrregião serrana potiguar, índices 

proporcionais mais elevados do que em Lagoa Nova.  
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Cartograma 2 – Domicílios de Uso Ocasional na Microrregião Serra de Santana 
- RN 

 
Fonte: IBGE (2010). Elaboração: Próprio Autor. 

 

Porém, cabe esclarecer que a inclusão de Lagoa Nova na pesquisa, não 

se deu por amostra de dados quantitativos, mas sim por informações, notícias e 

indícios de que a mesma vem se tornando uma opção crescente de investidores 

privados para a vilegiatura serrana. Como já explanado a partir da fala de um 

empresário, em que o mesmo afirma que o projeto imobiliário concretizou-se a partir 

da construção da primeira segunda residência no ano de 2002 e que logo foi 

acompanhado por novas adesões ao projeto a formar os primeiros condomínios 

fechados da cidade. O que consideramos marco inicial para o crescimento do 

mercado imobiliário e loteamentos, principalmente, na zona rural de Lagoa Nova-RN. 

Em visita a campo é visível a grande quantidade de loteamentos demarcados, já 

vendidos, à venda ou estágio inicial de construção. São loteamentos fechados já 

concluídos e alguns grandes condomínios de casas de segundas residências em 

pleno usufruto, algumas tão luxuosas e valorizadas quanto às encontradas em 

Guaramiranga e Gravatá. 
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A sede do município de Lagoa Nova está situada a cerca de 150 

quilômetros de distância da capital Natal. A uma altitude de aproximadamente 700 

metros acima do nível do mar, o que o torna, a terceira sede urbana com maior altitude 

do estado do Rio Grande do Norte, a possuir clima que varia entre semiúmido e 

semiárido, com temperaturas mínimas, que chegam aos 15º centigrados à noite. 

Possui uma população aproximada de 14 mil habitantes, distribuídos numa área total 

em torno de 176 km², o que resulta numa densidade demográfica em torno de 80 

hab/km². Possui um IDH – Índice de Desenvolvimento Humano de 0,585 em 2010. 

Um PIB per capita no ano de 2013 atingiu um valor de R$ 20.085,14. (IBGE, 2010), 

devido ao crescimento de incríveis 180% no PIB em relação a 2012, fato atribuído ao 

funcionamento dos investimentos aplicados no ramo de energias renováveis e 

“limpas” no ano citado19. A seguir, trazemos o Mapa 2 com a localização do município 

de Lagoa Nova, no Rio Grande do Norte, membro da microrregião da Serra de 

Santana. 

Mapa 2 - Localização do município de Lagoa Nova-RN 

 
Fonte: IBGE (2010) Elaboração: Autor. 

 

                                                             
19 Fonte: Disponível em http://tribunadonorte.com.br/noticia/pib-potiguar-se-concentra-em-tra-s-
munica-pios/333514. Acesso em 15/06/17. 
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A cidade de Lagoa Nova resguarda intensos laços com a cidade-mãe (da 

qual se emancipou). Currais Novos, uma cidade polo da microrregião do Seridó 

potiguar. Currais é segunda maior cidade do Seridó potiguar e distante apenas 25 km 

de Lagoa Nova e 170 km de Natal. 

Ao se fazer o resgate histórico de ocupação e criação das três cidades 

palco para esta análise, é notável o surgimento de novos subsídios que dão suporte 

às nossas suposições. Constatamos que, além das características físicas em comum 

entre elas, também estão fatos e marcos históricos diretamente ligados à sua 

colonização e o surgimento dos primeiros aglomerados urbanos, ensaios do que hoje 

se tornaram. Isso porque, ao pesquisar a história de cada município nos deparamos 

com pontos em comum que ora sustentamos como hipótese da vilegiatura serrana, a 

variável ambiental enquanto enclave de amenidades em meio ao calorento sertão. 

Poderemos perceber, perante a leitura de suas histórias que após a conquista destas 

pelos colonizadores, as três surgem como um refúgio hídrico ao gado durante as 

grandes secas que assolam periodicamente o sertão nordestino. 

Lagoa Nova, enquanto componente da microrregião de Serra de Santana, 

está encravada na serra de mesmo nome, antes habitada por índios e colonizada a 

partir de meados do século XVIII após o processo de ocupação de Currais Novos. 

Esse que teve início quando Coronel Cipriano Lopes Galvão20 e sua esposa Adriana 

de Holanda Vasconcelos migraram de Igarassu, Pernambuco, (hoje, Região 

metropolitana de Recife) para a região do Seridó, mais precisamente para região do 

Totoró, região onde posteriormente surgiu a cidade de Currais Novos, no intuito de 

obter terras onde pudessem manter uma criação de gado. 

Em 1777, uma grande seca, ocasionou a morte de quase todos os 

rebanhos da região. O pouco que restou foi se distanciando, a procura de pastos. 

Seguindo veredas deixadas pelos poucos animais restantes, os escravos, 

descobriram uma lagoa no alto da Serra de Santana, onde os encontraram pastando 

em volta. Ao saber disso, Adriana Vasconcelos, então viúva desde 1764, ordenou aos 

seus escravos que fizessem um curral perto da recém-descoberta lagoa, para que ali 

gado lá permanecesse. Em 1793, Adriana viajou a Natal e a requereu como sesmaria, 

                                                             
20 Fonte: Confederação Nacional de Municípios, disponível em < 
http://portal.cnm.org.br/v4/v11/municipio/historia.asp?iIdMun=100124035> Acesso em 25/04/2018. 
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que então passou a ser denominada de Lagoa do Espinheiros21. Ou seja, Lagoa Nova 

foi incorporada de fato à colonização pela descoberta como refúgio pelo gado faminto 

em uma grande seca.  

De acordo com anais do IBGE, com a cessão da primeira sesmaria à dona 

Adriana de Holanda Vasconcelos, em 1764, surgiu uma povoado exatamente em um 

dos clãs de Serra de Santana. Segundo o historiador Câmara Cascudo, no seu livro 

Nomes da Terra, o Capitão Francisco da Costa de Vasconcelos, pioneiro na região, 

nos idos de 1792, teria recebido outra sesmaria próxima à lagoa com terras, matas, 

criação de gado e plantações localizada abaixo da lagoa dos Espinheiros e chamada 

de Lagoa Nova. (IBGE, 2016). 

A localidade permaneceu estagnada pelo final do século XVIII e durante 

todo século XIX. Foi pela Lei nº 2.321, do dia 5 de dezembro de 1958, que Lagoa 

Nova foi elevada à categoria de distrito do município de Currais Novos, assim 

permanecendo até o dia 10 de maio de 1962, quando pela Lei no 2.777, desmembrou-

se de Currais Novos e tornou-se município. A instalação do município aconteceu no 

dia 2 de janeiro de 1963, por ocasião da posse do seu primeiro prefeito, nomeado por 

ato do Governador do Estado. (IBGE, 2016). 

Ao visitar Lagoa Nova, a primeira impressão é de uma cidade longínqua no 

meio do sertão onde é visível no trajeto de subida da Serra uma vegetação caducifólia 

com muitos exemplares de cactos e palmas, característica dos sertões mais áridos 

nordestinos. Localizada ao norte da cidade de Currais Novos (principal acesso à 

Lagoa Nova) se avista a imponente Serra de Santana, com um formato de planalto de 

topo linearmente horizontal. Quase toda subida da serra é feita em território de Currais 

Novos, cidade histórica na ocupação do sertão do Seridó Potiguar, a qual Lagoa Nova 

outrora fora distrito. A locomoção em transporte coletivo é feita de maneira ainda 

precária, pois não há linhas de ônibus que façam este trajeto. Chegando ao topo da 

serra, a paisagem muda, sobretudo a vegetação antes caduca, dá lugar a imensos 

cajueirais a perder de vista. O centro da cidade aparenta a típica paisagem de uma 

cidade pequena nordestina, ruas de calçamento, pavimento precário, pessoas na 

feira, movimento tranquilo. É nas proximidades de uma, das poucas, pousadas que 

se encontram a maior parte das segundas residências em Lagoa Nova, a incluir 

                                                             
21 Fonte: Histórias das cidades do Seridó, Disponível em < 
http://historiadascidadesdoserido.openbrasil.org/search/label/Lagoa%20Nova%20%2F%20RN> 
Acesso em 25/01/2018. 
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antigos chalés da mesma pousada vendidos como unidades habitacionais para prática 

da vilegiatura, no ano de 2016, segundo o antigo proprietário. Antes unidades de leito 

hoteleiro desmembradas e transformandas em unidades habitacionais em condomínio 

de segunda residência dentro da área da pousada, qual ainda conta com leitos de 

hospedagem no prédio principal, ainda em funcionamento. Desta forma a atividade 

turística na cidade acontece de forma ainda tênue e secundária à prática da 

vilegiatura. 

Na Figura 2 visualizamos o primeiro condomínio de segundas residências 

instalado em Lagoa Nova. Idealizado pelo empresário proprietário da Pousada Chalé 

dos Cajueiros. A maioria dos proprietários tem residência habitual na cidade de 

Currais Novos, mas também há proprietários da capital Natal.  

 

Figura 2– Condomínio de segundas residências em Lagoa Nova 

 
Fonte: Próprio Autor. 

 

A partir da análise da paisagem nos deparamos com uma estrada de terra, 

onde estão de um lado o Condomínio encravado com muralhas de concreto e 

protegidas por arame farpado e alarme. Do outro lado, pequenas e simples 

propriedades rurais com gado criado solto (pecuária extensiva) o que atribui 

contradições na paisagem rural com presença de atributos urbanos. Denominamos  
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de enclaves fortificados, esses condomínios, que em grande parte da semana estão 

à parte do cotidiano e fluxo da cidade. 

Lagoa Nova experimenta ainda dinâmica em sua paisagem, também pelo 

recente funcionamento da indústria de energias renováveis. Na visita a campo nos 

deparamos, às magens de estradas recém abertas, com homens ainda trabalhando  

no preparo do alicerce para instalação de turbinas (aerogeradores) da nova usina 

eólica, como pode ser visualizado na figura 3. 

 

Figura 3- Implantação de aerogerador da usina eólica em Lagoa Nova 

 
Fonte: Próprio Autor. 

 

Apesar de não se observar relação entre a implantação de usinas de 

energia eólica e o desenvolvimento da vilegiatura na serra, são essas, as principais 

atividades que promoveram as mais relevantes transformações no espaço e na 

paisagem de Lagoa Nova nos últimos anos. Baseado em informações do IBGE, 

enquanto os setores secundários e terciários respondem por mais de 98% das 

riquezas municipais, a população do município vive majoritariamente na zona rural, 

onde são produzidas os bens do setor primário que representam menos de 2% do 

PIB, o que denota a desigual distribuição de renda no município. 
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2.2 Gravatá  

 

Gravatá em Pernambuco é conhecida no estado como Suíça 

pernambucana. A origem do nome vem da palavra Crauatá, derivada de uma planta 

bromeliácea que na língua Tupi significa mato que espinha ou arbusto que arranha. O 

lugar teve como primeiros habitantes, os índios Tapuia Cariri, tendo como núcleo uma 

fazenda de gado que pertencia ao Sr. Justino Carreiro de Miranda, final do Século 

XVIII. Portanto, o nome Gravatá é proveniente de um antigo curral que recebera o 

nome de uma planta. O Curral do Crauatá era onde os vaqueiros descansavam e se 

alimentavam para prosseguir em sua jornada rumo às localidades de São José dos 

Bezerros, Bonito e Caruaru quais representavam na época focos de civilização no 

interior de Pernambuco. (LINS, 1993) 

Na contemporaneidade passou a ser o destino mais procurado do projeto 

denominado “Circuito do Frio” pernambucano, tanto em finais de semana como em 

momentos de realização dos grandes eventos por temporada, distribuídos, 

principalmente durante o inverno entre as cidades participantes do Circuito. Este 

circuito foi criado pelo governo do estado de Pernambuco22 no ano de 2001, com 

intuito de unificar as festividades de inverno para assim fortalecer o turismo serrano 

no estado a partir da criação de uma espécie de marca aos 5 municípios serranos 

participantes: Garanhuns, Gravatá, Pesqueira, Taquaratinga e Triunfo. No cartograma 

3 verificamos a proporção de DUOs entre os municípios do Circuito do Frio. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                             
22 De acordo com o então presidente da Empresa de Turismo de Pernambuco (EMPETUR), Kléber 
Dantas, a ideia foi reunir todos os eventos que já aconteciam em várias cidades serranas no período 
de férias, criando um grande circuito de diversão. Com o Circuito do Frio estaria-se fomentando a 
interiorização do turismo com shows, oficinas, espetáculos teatrais, circo, moda, literatura, entre outras 
atrações. São dezenas de opções de entretenimento que, juntas, reúnem mais de um milhão de 
pessoas em 38 dias de festa”. Fonte: 
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/suplementos/tur/circuito-do-frio-1.690398 
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Cartograma 3 – Segundas residências no Circuito do Frio - PE 

 
Fonte: IBGE, 2010. Elaboração: Próprio Autor. 

 

Decidimos para efeitos de comparação, a despeito da porcentagem de 

DUOs, optar pelo cartograma com os municípios do circuito do frio em Pernambuco, 

entendendo que estes, melhor atendem o objetivo proposto, tendo em vista que os 

demais municípios da microrregião (do Vale do Ipojuca), em que Gravatá está 

inserido, estão menos integrados ao fenômeno investigado. Cabe informar que, a 

partir do ano de 2014, com a nova gestão estadual, o programa do Circuito do Frio foi 

abandonado, por questões políticas. Com isso, os cinco municípios integrantes 

voltaram às suas programações individuais e desintegradas durante os festivais de 

inverno.    

O fato é que  temos em Gravatá, um dos exemplos pioneiros mais evidentes e 

intensos no Nordeste da configuração da prática da vilegiatura serrana, como origem 

da prática moderna permeada pela lógica do capital imobiliário. Conforme Borborema 

& Sá (2010) a aceleração do processo de ocupação do espaço gravataense por 

segundas residências se dá a partir de um suposto erro de aplicação de políticas 

públicas habitacionais: 
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[...] de um erro de avaliação atribuído a tecnocratas do governo, responsáveis 
pela extinta política habitacional das Cohab. Sem o respaldo de pesquisas 
consistentes o poder público escolheu Gravatá para erguer vilas populares 
interioranas, que começaram a ser construídas na década de 60. Mas, ao 
contrário do que se esperava, as pequenas casas não despertaram o 
interesse da população rural e aos poucos foram sendo adquiridas por 
famílias recifenses, que dessa forma descobriram um meio de usufruir de um 
clima de montanha com temperaturas agradáveis em finais de semana, 
pagando mensalidades irrisórias.(BORBOREMA E SÁ, 2010, p. 02) 

 

Somente a partir da década de 1970 é que houve um real incremento de 

investimentos dos agentes imobiliários, a dar início ao surgimento e reprodução dos 

condomínios residenciais particulares em estilo arquitetônico alpino e quantidade 

considerável de chácaras. 

Borborema & Sá (op. cit.) asseveram, a despeito da evolução da 

acessibilidade à cidade, que na década de 1950, os trens com destino ao agreste e 

ao sertão levavam cerca de 2 horas do Recife até desembarcar na “romântica” estação 

de Gravatá. Atualmente, os 80 km que a distanciam do marco zero no Recife são 

percorridos em cerca de 40 minutos pela BR-232, duplicada no ano de 2011, em todo 

percurso até a cidade de Caruaru, no trecho a aproximar-se de Gravatá, foi construído 

um túnel através da serra para a nova faixa de rodovia construída. Isso estimulou 

ainda mais o turismo interno em direção à "Suíça Pernambucana", por onde trafegam 

aproximadamente 10 mil veículos diariamente. O que nos faz entender que há um 

intenso relacionamento da cidade serrana do agreste para com a metrópole, não tão 

somente em temporadas e durante o vilegiaturar dos fins de semana e feriados 

prolongados – período preferencial para a prática –. Essa perpectiva indica a presença 

de relações e influência metropolitana em áreas consideradas não metropolitanas. A 

intensidade do tráfego na BR-232 proporciona também a promoção e venda da cidade 

à beira da estrada, com variados tipos de propaganda e publicidade em outdors que 

chamam a atenção para a beleza arquitetônica dos condomínios, dos restaurantes e 

dos comércios localizados às margens da rodovia federal, sempre com o apelo do 

clima ameno e da natureza da serra. A vegetação na paisagem se mostra verde em 

praticamente todo o percurso, pois julho é o mês do auge da estação chuvosa na zona 

da mata e agreste nordestino. A imagem representada na Figura 4 retrata a paisagem 

da Serra das Russas no inverno. 
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Figura 4- Paisagem da subida da Serra das Russas – Gravatá 

 
Fonte: Próprio Autor. 

 
A flora nativa de Gravatá era formada por resquícios de mata hidrófitas 

assim como resquícios de xerófitas, pois se encontra no ecótono, uma zona de 

transição entre os dois biomas, denominada de agreste. Atualmente o que se vê são 

poucas florestas em Gravatá, resultado do desmatamento sofrido por 400 anos de 

ocupação. O verde predominante advém de exemplares de plantas arbustivas e 

jovens. Embora este ambiente de transição entre os dois biomas seja repleto de 

singularidades e fragilidades, no território do município não há nenhuma unidade de 

conservação (UC) gerida pelo Poder Público federal ou estadual, nem áreas 

protegidas em esfera local. Por outro lado, segundo a Empetur (2012), tratando-se de 

iniciativas pontuais, não de ordem governamental, Gravatá possui duas Reservas 

Particulares do Patrimônio Natural (RPPN).  

Por sua vez, a história de ocupação e povoamento de Gravatá está ligada 

ao período histórico conhecido como os “Caminhos das boiadas”. A pecuária 

extensiva foi um ciclo econômico forçado a deslocar-se do litoral (zona da mata) para 

o interior (sertão) por ordem da coroa portuguesa ao proibir o desenvolvimento da 

pecuária junto da cultura da cana-de- açúcar. A coroa ordenou que os criadores de 

gado adentrassem ao interior, ainda desocupado e pouco explorado. Desta forma, a 

destinar à cultura açucareira às terras férteis e úmidas e, em contrapartida, se 

aceleraria o processo de colonização das terras ainda desconhecidas continente a 
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dentro. Neste contexto inicia-se o processo de ocupação do sertão que em um 

primeiro momento foi efetivado às margens do Rio São Francisco, uma vez que este 

não oferecia grandes obstáculos, para posteriormente ser feito às margens do Rio 

Ipojuca, logo denominado de “Caminho do Ipojuca”, tal como consta em um 

documento do Governo do Estado de Pernambuco: 

 

No século XVIII o local conhecido como Crauatá (atual Gravatá) era um dos 
pontos do “caminho das boiadas”, desbravado desde a segunda metade do 
século XVII. Esse caminho, que seguia o roteiro do rio Ipojuca em direção ao 
Recife e Olinda, era pouco povoado e inóspito, necessitando de paradas para 
descanso e pernoite do gado e dos boiadeiros, e de todos que viajavam por 
essa região. Por ter um clima ameno e água em abundância, além de ser 
coberto de boas pastagens, o local oferecia condições para esse repouso. 
Aos poucos foram surgindo algumas pousadas e pequenos negócios, além 
de currais para abrigo do gado (PERNAMBUCO, 2018. s/p). 

 

Ao longo desse Caminho, estabeleceram-se paragens, pois o percurso pela 

serra oferecia intempéries que tornavam o acesso difícil. Isso obrigava os condutores 

a fazer algumas pausas em pontos de apoio, geralmente em uma fazenda, para 

descanso e reabastecimento. Esta foi a primeira função do espaço do que hoje é o 

sítio da cidade de Gravatá. Justamente por ter sido caminho das boiadas, localizada 

às margens do Rio Ipojuca, Curral Crauatá era o melhor local de repouso para os 

tangerinos23 que saiam em direção a São José, posteriormente São José dos 

Bezerros, atual cidade de Bezerros-PE, era o local ideal para aqueles desbravadores 

recarregarem suas forças, na travessia pela Serra das Russas (FERREIRA, 2006). A 

seguir temos o mapa 3 com a localização do município de Gravatá e dos municípios 

da Microrregião do Vale do Ipojuca. 

                                                             
23 Homem responsável pela condução do rebanho de gado no Nordeste brasileiro. Deu origem ao 
vaqueiro/boiadeiro. 
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Mapa 3 - Localização do Município de Gravatá - PE

 

Fonte: IBGE (2010) Elaboração: Próprio Autor. 

 

A Considerar a realidade histórica, na concepção do município de Gravatá, 

parece clara a função pioneira enquanto lugar de repouso e parada ao que hoje se 

apresenta como cidade de vilegiatura. Fato que subsidia-nos a afirmar que a cidade 

tem no seu sentido de existência, até os dias de hoje, a função de paragem para o 

repouso e descanso. Processo que se deu, não em lapsos no tempo, mas num 

processo gradativo de transformação, como assevera Ferreira (2006) ao afirmar que 

Gravatá foi se tornando gradativamente reconhecido lugar de repouso em 

Pernambuco e estação de cura recomendada pelos médicos para os tísicos24, visto 

que o seu tratamento baseava-se em repouso, boa alimentação e afastamento dos 

doentes da região quente e úmida do litoral. Ficou conhecida no meio médico em 

Pernambuco à época como melhor local para o tratamento da tuberculose, devido à 

qualidade do clima serrano, a acolher, também, os doentes dos males renais pela 

                                                             
24 Indivíduos acometidos por tuberculose pulmonar. 
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existência de fontes de água mineral, consideradas de primeira qualidade. Muitos 

desses enfermos que, ao curarem-se, optaram por morar definitivamente na cidade 

“estação de cura e repouso”, como afirma Lins: 

 

Muitos curavam-se. Restabeleciam-se e preferiam não mais ir embora. Daí a 
fama que começava a cercar o lugar, despertando a atenção de médicos, 
que, invariavelmente,aconselhavam seus doentes a vir tentar na serra a cura 
do mal, com quem a ciência lutava, até então, inutilmente (LINS: 1993, 95). 

 

Assim como a função terapêutica atribuída ao mar, a relação entre 

clima/aspectos naturais e terapêutica/saúde na serra foi variável importante para 

promover a atratividade turística e vilegiaturista de Gravatá, a delinear, 

posteriormente, a transformação e uso do ambiente serrano para atribuir funções de 

descanso e lazer, fruto da outrora busca pelo bem respirar. 

Gravatá que se tornou cobiçada por seus atributos que lhe conferia 

tranquilidade para descanso, em determinados momentos, sobretudo finais de 

semana e férias, tem sua calmaria subtraída. Em termos comparativos, Gravatá tem 

uma dinâmica urbana e econômica mais complexa que Guaramiranga e Lagoa Nova 

pela intensidade de relações socioespaciais fruto do maior contingente de pessoas, 

valores, mercadorias e capital. A influência que esta exerce para a sociedade 

pernambucana é tamanha a ponto de afirmar alguns gestores entrevistados que 

praticamente toda família da elite recifense possui um imóvel em Gravatá. 

Além do grande número de unidades habitacionais pertencentes a 

segundos residentes, Gravatá possui em torno de 3 mil leitos de hospedagem 

distribuídos em aproximadamente 30 estabelecimentos considerados de hotelaria 

pela EMPETUR-PE (2012). Estima-se que a cidade recebeu no ano de 2012 um 

quantitativo de 305.000 turistas. Para movimentar a atratividade turística Gravatá, 

assim como Guaramiranga, investe na promoção de festivais ao longo do ano para 

manter a dinâmica do mercado turístico e da visitação à cidade. A cidade é conhecida 

também como polo moveleiro e possui tradição no artesanato, representado pelas 

bonecas da sorte feitas de panos, principal souvenir do município. Gravatá também é 

conhecida pelas peças em bronze e madeira – móveis, talhas e brinquedos –, muitos 

deles disponíveis na Estação do Artesão, antiga Estação Ferroviária do século XIX. 
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2.3 Guaramiranga 

 

Guaramiranga, assim como Gravatá e Lagoa Nova, compõem o palco das 

relações socioespaciais retratadas aqui na tentativa de desvendar os fenômenos 

inerentes à vilegiatura serrana. Lugar também privilegiado por aspectos naturais frente 

às adversidades dos sertões em entorno. A especificidade de situar-se a uma altitude 

média de 865 metros acima do nível do mar, a ultrapassar mil metros no Pico Alto, – 

o ponto mais alto da Microrregião do Maciço de Baturité e o segundo maior do Ceará 

–, favorece a manutenção da temperatura média por volta de 16° a 22°C e chuvas 

mais regulares em relação às demais regiões do Ceará. Essa realidade constitui uma 

das motivações para a atração turística que a cidade emana. Em 2017 a cidade foi 

indicada como um dos cinco destinos para melhor aproveitar o inverno, por grandes 

agências nacionais de viagem25, em que completam a lista as cidades de Campos do 

Jordão-SP, Curitiba-PR, Visconde de Mauá-RJ e Gonçalves-MG. 

A economia do município está baseada ainda na agropecuária com a 

produção de café, algodão, banana, arroz, cana-de-açúcar, milho, feijão e cultivo de 

flores (IBGE, 2010). Nas últimas duas décadas a economia se dinamizou com os 

serviços e infraestrutura empregados, em especial com a promoção do lazer, turismo 

e vilegiatura, que movimentam o comércio local, sobretudo durante a realização de 

festivais. 

No cartograma que demonstra a proporção de Domicílios de Uso Ocasional 

na Microrregião da Serra de Baturité, conhecida como Maciço de Baturité, fica 

explícita a superioridade numérica do fenômeno no município de Guaramiranga. 

Chama-nos atenção, na interpretação do gráfico representativo, o fato das duas 

cidades logo vizinhas à Guaramiranga, Pacoti e Mulungu estarem na faixa de 

frequência logo seguinte, com considerável proporção de DUOs, dando a ideia de 

incorporação da microrregião pela vilegiatura em que o fenômeno se expande 

extrapolando os limites da diminuta área do município de Guaramiranga.  Conforme 

verificamos no cartograma 04:  

 
 
 
 

                                                             
25Disponível em http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/suplementos/tur/online/guaramiranga-e-
incluida-na-lista-de-destinos-para-aproveitar-o-inverno-1.1777690. Acesso  em 15/15/2017 
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Cartograma 4 – Domicílios de Uso Ocasional no Maciço de Baturité 

 
Fonte: IBGE, 2010. Elaboração: Própria Autor. 

 

De acordo com censo do IBGE (2010), a população residente no município 

de Guaramiranga é de 4.165 habitantes, distribuídos em uma área de 59 km². 

Portanto, uma pequena cidade que em contrapartida recebe grande demanda de 

visitantes, a destacar-se enquanto lócus de lazer e turismo no Ceará. O lugar tornou-

se turístico pela demanda e oferta turística configuradas tanto pela presença de 

patrimônios naturais e culturais. Os naturais são procurados, sobretudo por aqueles 

que vivem no cotidiano urbano frenético e acelerado denominado de dramas da 

cidade grande (CORIOLANO, 2006). Nesta perspectiva, os ambientes naturais e 

culturais são aproveitados pela atividade turística. 

Algumas serras, encravadas em enclaves úmidos no interior do Nordeste, 

são uma das ambiências de natureza relativamente preservadas no contexto atual de 

devastação e desmatamento, da Mata Atlântica e Caatinga, dois dos maiores biomas 

da Região Nordeste. Fato que contribui com a demanda turística por busca de belezas 

naturais para a fuga dos dramas da cidade grande, mas sem relegar o conforto que o 
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urbano e modernidade proporcionam, sobretudo, sentir o aconchego do lar, em uma 

casa diferente da habitual. 

A considerar a realidade antepassada da cidade, para encontrarmos o 

conforto do urbano atual em Guaramiranga só foi possível a partir de mudanças físicas 

e sociais no espaço a contribuir com sua colonização em detrimento das primeiras 

ocupações indígenas. A primeira ocupação foi chamada de Vila de Conceição, 

posteriormente renomeada de Guaramiranga, palavra de origem tupi que significa 

"pássaro vermelho", se iniciou no platô úmido26 do maciço residual de Baturité, onde 

se originou o “embrião” desta cidade. A partir da instalação do sítio Macapá, pelo 

Capitão João Rodrigues de Freitas, ainda no século XVIII. Guaramiranga foi a primeira 

localidade erguida “nos topos” do Maciço. No inicio do século XX, famílias ilustres do 

Ceará começaram aproveitar-se das cidades do Maciço como refúgio da seca e 

descobriram na cafeicultura fonte de riqueza e crescimento econômico. O ponto 

decisivo para a conquista da área serrana pela atividade econômica se deu pela 

excelente adaptação do café nas terras úmidas e férteis, sendo introduzido por 

Antônio Pereira de Queiroz Sobrinho, produto vindo das plagas do Cariri, descendente 

de Pernambuco. (FONTENELE JÚNIOR, 2004)  

Fontenele Júnior (op. cit) afirma, que a partir de então, ocorre verdadeira 

corrida pela aquisição das terras serranas do Maciço, e para lá se deslocaram muitos 

dos ricos fazendeiros e seus descendentes, principalmente dos sertões de Quixadá e 

Canindé. Subiram à serra em busca de fortuna, famílias como: os Queiroz, Holanda, 

Pimentel, Caracas, entre tantas outras. Em pouco tempo, a área serrana apresentava 

notável influência no cenário estadual, a produzir frutas e legumes para a capital, 

cana-de-açúcar (transformada em rapadura) para os sertões e arredores, além do 

algodão arbóreo cultivado nos “pés” da serra e principalmente o café, que desde 1846, 

juntamente com o de Maranguape, era exportado em toneladas para a Europa. Na 

figura 5, a fábrica de beneficiar café em funcionamento.  

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
26 Feição morfológica do Maciço de Baturité, localizada ao topo do planalto. 
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Figura 5 - Fábrica de beneficiamento de café em Guaramiranga 

Fonte: MUSEU DA FOTOGRAFIA DE GUARAMIRANGA (2017). 
 

A fábrica de beneficiamento cafeeiro era acionada por uma caldeira a lenha 

(locomóvel) e uma máquina moderna para época (chamada de Uruapã) importada dos 

Estados Unidos em 1913. Posteriormente foi instalado um gerador para fornecer 

energia para vila Conceição, atual Guaramiranga que foi a terceira cidade do estado 

do Ceará a possuir tal equipamento. Inaugurado em 12 de dezembro de 1926, 

forneceu energia para Guaramiranga até a chegada da energia da Usina Hidrelétrica 

de Paulo Afonso em nove de maio de 1967. (Museu da fotografia de Guaramiranga, 

2017) 

No acervo foram encontrados outros registros, que retratam a mobilidade 

de pessoas influentes da elite cearense que utilizavam a cidade como refúgio pelas 

relativas amenidades climáticas em relação ao sertão já no século XX, mas, agora na 

perspectiva do lazer. Como o casarão em que se hospedava a escritora Rachel de 

Queiroz, conforme Figura 6 com fotografia envelhecida artificialmente. 
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Figura 6 – Casarão antigo, datado de 1925 no centro de Guaramiranga 

 
Fonte: MUSEU DA FOTOGRAFIA DE GUARAMIRANGA (2017). 

 

Segundo o acervo do museu, a casa pertenceu a Célia de Matos Brito, que 

hospedava a escritora Rachel de Queiroz quando esta passara férias escolares em 

Guaramiranga por volta de 1925. A escritora está imortalizada na cidade por ter sido 

homenageada como seu nome em dois teatros, o primeiro inaugurado pela própria 

escritora no ano de 1992 com capacidade para 150 pessoas, é carinhosamente 

chamado de teatrinho e o segundo também com o nome Rachel de Queiroz construído 

no ano 1997 e inaugurado em 1999 com capacidade para 500 pessoas. O teatro é 

palco de importantes espetáculos artísticos, reuniões e apresentações realizadas 

anualmente, como o Festival de Jazz e Blues, e o Festival Nordestino de Teatro 

Amador, realizado anualmente no mês de setembro. No mapa 4 apresentamos o 

mapa do município de Guaramiranga. 
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Mapa 4 - Localização municipal de Guaramiranga-CE 

 
Fonte: IBGE (2010). Elaboração: Próprio Autor. 

 

Até meados de 1980, a economia de Guaramiranga pautava-se, ainda, na 

produção do café sombreado e a maioria das famílias vivia basicamente da 

agricultura. Após esse período que já precedia a decadência gradativa da produção 

cafeeira, não apenas em Guaramiranga, mas, também nas outras cidades produtoras 

de café na região do Maciço, a cidade que outrora se consolidara como maior 

produtora de café do Ceará até meados de 1970. Segundo Freitas Filho (2011) a 

decadência ocorreu devido à aplicação de políticas federais por meio do programa 

que pretendia erradicar os cafezais sombreados brasileiros pelo o baixo valor 

agregado e preço de mercado para dar lugar ao cultivo do café a pleno sol.  

A Figura 7 apresenta máquinas da época para o beneficiamento do café 

sombreado que por muitas décadas do século passado abasteceu a capital e demais 

regiões do Ceará. 
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Figura 7 – Máquina usada para o beneficiamento dos grãos de café 

 
Fonte: MUSEU DA FOTOGRAFIA DE GUARAMIRANGA (2017). 

 

Nas imagens envelhecidas, retrata-se o maquinário para descascar os 

grãos do café. As piladeiras, como se chamavam, foram introduzidas por volta de 

1875, localizam-se no sítio Batalha em Guaramiranga-Ce  

Para renovação e revigoramento dos cafezais entre 1970 e 1974, o governo 

cearense implantou um novo programa de replantio à custa de subsídios federais, 

porém o subsídio estava condicionado ao cultivo do café a pleno sol. O projeto de 

substituição do café não considerou as especificidades ambientais da Serra de 

Baturité, relacionada ao predomínio de áreas com relevo dissecado, a presença de 

uma estiagem prolongada no segundo semestre e baixas latitudes. A adoção deste 

programa por vários agricultores ocasionou o desmatamento da cobertura florestal, o 

que resultou na decadência do cultivo de café a pleno sol e degradação ambiental. 

Em poucos anos o café cultivado a pleno sol esgotava o solo diminuindo a safra ano 

após ano. Dessa forma, a cultura desse tipo de café também foi sendo substituída 

pelos agricultores locais pela bananicultura e pelo cultivo de hortaliças (FREITAS 

FILHO, 2011). A Figura 8 mostra como era praticada a secagem do café nas fazendas 

de Guaramiranga. O local onde se coloca o café em grão para secar ao sol é chamado 

de faxina, localizado no sitio Brejo em Guaramiranga-CE. 
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Figura 8 – Café exposto ao sol para secagem em Guaramiranga 

 
Fonte: MUSEU DA FOTOGRAFIA DE GUARAMIRANGA (2017). 

 

Além dos fatores já mencionados, o que também inviabilizou o 

prosseguimento da cultura cafeeira na região foi a falta de investimento em políticas 

públicas eficazes que atendessem a especificidade ambiental e econômica da região. 

A chegada do turismo e a modernidade, pode ter contribuído, de alguma forma com a 

decadência da cultura cafeeira, tendo em vista que diversas fazendas de café se 

transformaram em pousadas, a exemplo da Pousada Logradouro retratada na imagem 

da Figura 9. 
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Figura 9 – Pousada Logradouro em Guaramiranga, antes fazenda produtora de 

café, transformada em alojamento turístico 

 
Fonte: PORTAL ELETRÔNICO DA POUSADA LOGRADOURO, 2016. 

 

Em Guaramiranga, umas das principais variáveis que impulsionam a 

dinâmica do lazer urbano na cidade, está representada pela promoção de festivais 

dos mais variados temas pela iniciativa público-privada, que por vezes, se apropriam 

das tradições culturais das cidades a fim de subsidiar a atividade de visitação nesses 

municípios. As tradições culturais foram herdadas do passado econômico, 

principalmente, da agricultura na serra com as culturas do café e da cana. Como 

descreve a representante da Associação dos Amigos da Arte de Guaramiranga, 

AGUA, no site da Associação: 

 

Nossos ancestrais artistas nasceram e se criaram (inclusive artisticamente), 

nos canaviais e nos roçados de café; onde improvisavam versos para gerar 

divertimento e aliviar a dura carga de trabalho. As mulheres se educavam nas 

cozinhas dos fazendeiros, escutando as cantigas das tradições europeias da 

boca das patroas holandesas e portuguesas. A essas cantigas, deram sua 

interpretação e daí, nasceram nossos tradicionais “dramas”. Essas “criações” 

se reuniam por ocasião dos festejos em que os trabalhadores comemoravam 

a colheita e, como parte do ritual, apresentavam seus versos, suas cantigas, 

suas artes. Aos poucos, as criações artísticas dos trabalhadores, passaram 

a fazer parte das festas dos patrões que reuniam família e amigos para um 

divertimento regado a dramas e reisado, na faxina da casa da fazenda (AGUA 

, 2018)27. 

                                                             
27 Fonte: Associação dos Amigos da Arte de Guaramiranga, AGUA, Disponível em <http://agua.art.br/>. 
Acesso em 25/01/2018 
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Portanto, a configuração do arcabouço e tradição cultural da cidade é 

reflexo de uma vocação essencialmente agrária herdada desde sua colonização. Os 

dramas, referidos na citação são um dos mais importantes e genuínos símbolos 

culturais da cidade que inclusive ganha atenção especial durante a realização do 

principal festival, o FNT – Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga. 

Não obstante, é nessa realidade que se inserem os municípios 

apropriados/apropriadores da vilegiatura serrana. Consideramos estes espaços como 

apropriados/apropriadores, por entendermos que ao passo que, as serras são 

apropriadas, pela prática da vilegiatura, – na personificação dos seus praticantes – os 

vilegiaturistas, os municípios por sua vez, – personificados como gestores públicos e 

privados –  se apropriam da vilegiatura e da cultura do lugar como forma de vislumbrar 

uma potencialidade do território. Essa apropriação se materializa como oportunidade 

de captar investimentos e promover o crescimento econômico local, ao promoverem 

a visitação à cidade, com interesses de crescimento de lucros e arrecadação de 

impostos, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

3 A URBANIZAÇÃO NA CIDADE SERRANA A PARTIR DO LAZER E 

VILEGIATURA PARA A METRÓPOLE 

 

“Toda pessoa tem direito ao repouso e aos lazeres 
e, especialmente, a uma limitação razoável da 
duração do trabalho e a férias periódicas 
remuneradas”. (Artigo 24 da declaração universal 
dos direitos humanos28)  

 

A fim de balizar o estudo de cidades serranas, trazemos alguns 

apontamentos e subsídios teóricos para seu entendimento enquanto processo urbano. 

O estudo de cidades pequenas serranas são, ainda incipientes na literatura geográfica 

em detrimento da majoritária parcela dos estudos urbanos, clássicos e 

contemporâneos, se dedicarem ao processo de metropolização e o estudo das 

cidades médias. A metrópole é a protagonista no universo das relações presentes em 

uma teia de processos urbanos, circulação de riquezas, que por sua natureza, 

concentra excedentes da produção capitalista. A produção do lazer também está 

inclusa na perspectiva de excedente. Em sua busca, extrapola-se para além dos 

limites da metrópole, estabelecem-se rotas de mobilidade com lugares que ofereçam 

aspectos inexistentes na metrópole, mas integrados a ela por meio de relações 

sistêmicas de subordinação urbana. 

É salutar esclarecer que este ensaio não se propõe em distinguir o 

processo urbano da cidade ou ainda tipificar/categorizar o urbano baseado em porte, 

tamanho, números absolutos ou outros aspectos considerados positivos. Ao contrário, 

o que se busca são aspectos que contemplem a realidade do fenômeno urbano em 

sua totalidade por meio das relações e trocas através de redes em nós configurados 

e configurantes da teia urbana local e regional ligadas, sobretudo ao lazer e vilegiatura 

na cidade serrana pela metrópole. Assim como assevera Lencioni (2008), tanto a 

cidade, enquanto objeto, quanto o urbano enquanto o fenômeno, se situam no âmbito 

das reflexões sobre o espaço e a sociedade, pois ambos, cidade e urbano, são 

produtos dessa relação dialética e produzidos por relações sociais determinadas 

historicamente. 

                                                             
28 Tradução nossa de: Article 24 – Right to rest: Everyone has the right to rest and leisure, including 
reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay. Disponível em 
http://www.claiminghumanrights.org/udhr_article_24.html#at26, Acesso em 29/05/17 
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Essas relações também são estabelecidas entre o litoral e o sertão 

nordestinos, quais foram gradativamente se transformando, diante de processos 

históricos e ciclos econômicos. Como os já mencionados, ciclos do gado e a pecuária 

extensiva em direção ao sertão, provenientes da zona da mata, no litoral leste do 

Nordeste, como marco histórico que deu início a ocupação e povoamento do interior 

da região. Anacrônica e inversamente direcional se deu as relações que culminaram 

com a transformação de uma paupérrima vila na atual maior metrópole do litoral norte 

brasileiro (Fortaleza), como assevera Borzacchiello da Silva (1992) graças ao 

escoamento da produção de algodão para a Europa, provenientes do sertão, por meio 

da ferrovia criada para este fim, a se aproveitar da nova demanda com a interrupção 

da produção americana de algodão. Contemporaneamente, estas relações continuam 

permeadas pela lógica capitalista de produção, porém multifacetada e globalizada, 

além da aproximação e intensidade dos graus de trocas e relacionamentos, que se 

incluem hoje, relações em prol de práticas de lazer entre ambas as direções. 

A própria história de ocupação e povoamento do nordeste brasileiro teve 

repercussões nas formas de apropriação do lazer. A ocupação nordestina, enquanto 

pioneira na colonização do Brasil, sofre processo de ocidentalização, em suma, 

marcado por um regime de escravização e implantação de uma sociedade 

escravocrata, permeada por relações pré-capitalistas de produção e de exploração 

pela Metrópole portuguesa.  Em contrapartida, nas relações capitalistas modernas de 

produção, onde parte da mais-valia é usada para assalariar o trabalho e a mão de 

obra, seria impossível se usufruir de recreações, propriamente ditas, numa sociedade 

ainda escravocrata. Nesta lógica, para dispor de tempo livre, o cidadão obviamente 

precisaria ser livre e com recursos para se aproveitar destes momentos de liberdade 

das obrigações da labuta. (CAMARGO, 2007) 

De acordo com Camargo (op. cit), até o século XVIII não havia grandes 

distinções de práticas, recreações, espaços e equipamentos que envolviam o não 

trabalho entre as camadas sociais distintas. Ou seja, as diversões eram 

compartilhadas e a cultura era comum. Porém no século XIX na Europa e mais 

tardiamente no século XX no Brasil, foi se configurando uma distinção pelas camadas 

sociais superiores, onde a aristocracia foi se distanciando da chamada cultura popular 

ou cultura das classes mais baixas. Estas pautadas na “folclorização”, consideradas 

pelo autor de exótica, curiosa e fascinante. 
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Muitas cidades, outrora “coloniais” resguardam características culturais 

antepassadas e hoje se aproveitam desses resquícios para vendê-las como atrativos 

culturais, seja por meio de aspectos materiais ou imateriais. Algo que pode ser 

considerado proveitoso no que concerne à preservação de obras e tradições locais 

perante a modernidade e progresso de novas práticas capitalistas.  

A origem do perfil cultural de muitas cidades nordestinas está ligada às 

culturas agrícolas como a da cana-de-açúcar em Pernambuco com inúmeros 

engenhos e a do café em algumas cidades serranas no Ceará como Guaramiranga. 

Em Pernambuco atualmente, os antigos engenhos na Zona da Mata são os atrativos 

turísticos de cidades interioranas com o apelo da preservação da memória colonialista 

e valorização do passado de glória pernambucano como uma das primeiras capitanias 

a “prosperarem” economicamente. 

Em um passado mais recente, com a implantação da cultura cafeeira em 

Guaramiranga, como já retratado anteriormente na história da cidade, se levou forte 

influência à configuração do perfil cultural que a cidade apresenta aos visitantes. Por 

isso, a cultura local é considerada fundamental por valorizar sua atratividade, 

enquanto destino turístico diferencial em atrativos artísticos e cultuais que emanam 

do lugar, fatos que a tornam referência regional em cultura e promoção de festivais 

culturais.  

 

3.1 Concepções de lazer e as funções no urbano das cidades serranas  

 

Para se entender as motivações imbricadas à prática do lazer no Nordeste 

interiorano e suas relações com a vilegiatura serrana, é necessário discutir o que se 

entende por lazer, enquanto termo frequente neste ensaio, pela relação com os 

processos analisados assim como a ligação direta com o vilegiaturar. Desta forma, ao 

discutí-lo, fornecemos subsídios para entender a relevância da produção do lazer no 

arranjo das cidades da vilegiatura serrana em cidades pequenas no Nordeste 

brasileiro. 

As práticas de lazer fazem parte da vida do homem desde antiguidade, mas 

ainda diferente de como as conhecemos hoje, tendo em vista que, mesmo atividades 

exercidas à margem das atividades laborais, nas sociedades antigas que 

antecederam a industrialização, ainda não havia a noção temporal rigorosamente 

disposta pela dicotomia entre tempo do trabalho versus o tempo do divertimento. Por 
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isso, segundo Camargo (2007) ainda não seria possível denominar essas atividades 

de lazer propriamente dito, pois o termo lazer para o autor deve ser aplicado para 

designar o tempo do lazer, do não-trabalho nas sociedades industriais. 

O lazer, enquanto prática social exercida à margem das obrigações, em 

momentos de ócio e até mesmo como prática cultural e de fé, estiveram presentes na 

vida das comunidades mais remotas, desde as primitivas até as mais modernas 

sociedades. Variadas foram as formas de ocupar o tempo a satisfazer a necessidade 

de vida do homem primitivo, de acordo com dados pré-históricos, faziam fogueiras e 

dançavam em volta para cultuar deuses e divindades. Estar em torno de uma chama 

do fogo provindo de galhos secos, queimar seus alimentos e louvar seus deuses era 

uma forma de lazer vinculando ao culto e ao trabalho.  Não havia separação entre 

lazer, trabalho e culto aos deuses. (ANDRADE, 2001) 

Uma das maiores civilizações desenvolvidas na Antiguidade foi a egípcia, 

com visão clara e expressa da atividade do lazer para servir ao deus-governante. Os 

servidores da corte faraônica estavam a serviço do divertimento, do trabalho, do culto 

no governo egípcio. Práticas como jogos, caçadas, atletismo preenchiam o tempo dos 

nobres que não trabalhavam. A atividade do lazer, divertimento, entretenimento mais 

sofisticado estava somente destinada às classes mais abastadas, podendo ser 

assemelhado com o que acontece na atualidade. (ORDOÑEZ & QUEVEDO, 1993). A 

vilegiatura é exemplo de uma prática de lazer inerente à essas classes. Adyr 

Rodrigues (2001) revela indícios e registros na história antiga, de práticas da 

vilegiatura desde o Império Romano: 

A viagem para lazer já era conhecida na Antigüidade Clássica quando 
representantes das classes urbanas mais privilegiadas do Império 
Romano possuíam duas residências – uma na cidade e outra no 
campo. Virgílio descreve a maneira pela qual os romanos praticavam 
o seu otium. Pompéia, à época era uma cidade do lazer. Em suas sete 
portas de entrada se alugavam veículos para passeios no seu interior, 
para freqüentar tabernas, balneários, salas de jogos, teatros, bordéis. 
(RODRIGUES, 2001. P. 81)     

 

No caso a cidade de Pompéia, hoje seria considerada uma cidade de 

vilegiatura. Naquela época já existia um centro urbano dedicado às atividades do lazer 

semelhantes a muitas cidades contemporâneas. Entre os povos primitivos estavam 

sempre em evidência diversões e atividades de prazer. Praticava-se intensamente o 

lazer como forma de prazer, satisfazendo sexualidades, ego, a alma, embora, muitas 
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vezes, à custa de sacrifícios de vida humana, como por exemplo, na arena romana 

onde o show ficava a cargo dos cristãos jogados às feras (CORIOLANO, 1998). 

A humanidade cria modos para melhor satisfazer as necessidades do 

divertimento, da ocupação do tempo livre. Nas civilizações antigas, o lazer aparece 

noutras circunstâncias, como:  

[…] os imperadores romanos controlavam seus postos através do lazer de 
massa: a cena, o circo e a arena. Enquanto para a Roma Antiga o lazer era 
posto aos negócios, na Grécia o lazer tem significado formativo e de 
aperfeiçoamento de pessoas (CORIOLANO, 2001, p. 113). 

 

Não obstante, o termo lazer tem sido introduzido de forma crescente tanto 

nas ciências como no senso comum, o que faz Camargo (2007, p. 115) considerar 

seu emprego como: “meio desgastada por deslizamentos que ampliam seu 

significado”. Neste sentido, lazer é empregado em várias concepções associando-o, 

sobretudo, às práticas do entretenimento, divertimento e recreação (MARTINS & 

AQUINO, 2007). 

O conceito de lazer configura-se no sentido de algo exercido à margem das 

obrigações e das atividades laborais. Este passa a ter lugar de destaque na 

modernidade, com funções de descanso, desenvolvimento da personalidade e 

diversão (OLIVEIRA, 2015). No Brasil, a prática do lazer e sua discussão resguarda o 

sentido relacionado à sociologia do lazer de Dumazedier, com a teoria dos três “D’s”29: 

descanso, divertimento e desenvolvimento. 

Nesse contexto a definição de lazer na realidade brasileira têm marcante 

influência do sociólogo francês Jofre Dumazedier e sua discussão torna-se importante 

para esta pesquisa, considerando que a prática da vilegiatura serrana nas 3 cidades, 

de acordo com as respostas dos sujeitos pesquisados, está relacionada à busca pelos 

3 D’s do lazer dumazediano. Entendemos o lazer como a "Ocupação não obrigatória, 

de livre escolha do indivíduo que a vive e cujos valores propiciam condições de 

recuperação psicossomática e de desenvolvimento pessoal e social" (REQUIXA, 1974 

p. 486). Portanto, o lazer para a sociedade contemporânea significa, sobretudo, sair 

da rotina para recuperação do indivíduo a partir de como este decide vivenciar as 

experiências a fim de lograr o desenvolvimento pessoal e social. 

                                                             
29 Descanso:  lazer como um reparador dos desgastes físicos e nervosos provocados pelas tensões 
diárias, no trabalho; Divertimento: recreação e entretenimento como forma do trabalhador se refugiar 
do efeito da monotonia de suas tarefas; Desenvolvimento: da personalidade por meio de maior e livre 
participação social, da prática de uma cultura desinteressada do corpo, da sensibilidade e da razão, 
além da formação prática e técnica. (DUMAZEDIER, 1979). 
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Para Martins & Aquino (2007), o ambiente urbano industrial permitiu que o 

trabalhador dispusesse de tempo verdadeiramente livre e com tendência a aumentar 

conforme a modernidade para o melhor usufruto do tempo livre e qualidade de vida 

do trabalhor. Por sua vez, o desenvolvimento do lazer urbano contemporâneo 

caracteriza-se pelos múltiplos usos dos equipamentos públicos sendo transformados 

em atrativos culturais, conforme comenta Serpa (2007):  

O consumo cultural parece ser o novo paradigma para o desenvolvimento 

urbano (...) no consumo e proliferação (desigual) de equipamentos culturais. 

Nasce a cidade da “festa-mercadoria”. Essa nova (velha) cidade folcloriza e 

industrializa a história e tradição dos lugares, roubando-lhes a alma. (SERPA, 

2007, p. 79.) 

 

Como embrião do lazer urbano moderno e consequentemente, das 

atividades de visitação e turismo, temos na Europa as práticas de recreação dos 

ingleses exercidas principalmente na França em meados do século XVIII, pois já 

dispunha de estradas carroçáveis dotadas de sombreamentos de árvores plantadas 

em suas margens. Segundo Camargo (2007) esse hábito dos primeiros turistas ou até 

vilegiaturistas ingleses se consolidou por estas rotas terrestres levando-os a 

frequentarem e estabelecerem-se nos sítios franceses, a denominar Grand tuor. Desta 

forma, a prática se popularizou entres os jovens aristocratas ingleses, a ter como 

principal circuito, o sul da França, pelas amenidades oferecidas diante do frio inverno 

inglês, ou permanência em Paris pela forte tradição cultural com seus espetáculos 

teatrais, musicais, óperas entre outros valorizados pela aristocracia inglesa. 

Ao se averiguar as práticas e motivações que regem atividades de visitação 

à serra nordestina, percebe-se que, assim como na Europa de séculos passados, os 

principais atrativos na contemporaneidade estão relacionados às amenidades locais 

existentes relacionadas à natureza. Caracteristícas aliadas geralmente, a oferta de 

roteiro e espetáculos culturais modernos, pautadas em heranças pretéritas, a 

exemplos dos festivais culturais promovidos em Guaramiranga e Gravatá. Portanto, 

algumas práticas se repetem na história, copiada dos imperialistas quais nos 

“ocidentalizou”. 

Para Dias (2013) o lazer, de fato, pode estar ligado à busca de práticas 

lúdicas para com a natureza. Em sua contemporânea obra, o foco principal foi analisar 

historicamente a origem dos hábitos de lazer na natureza, mais especificamente no 

Rio de Janeiro colonial, no período em que se inicia a organização da apropriação e 
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exploração capitalista de práticas lúdicas responsáveis por delimitar os momentos de 

trabalho e lazer na antiga Capital federal. Sobretudo com a incorporação das cidades 

serranas de Petrópolis e Teresópolis como os primeiros indícios da vilegiatura serrana 

no Brasil. O lazer segundo Dias (op. cit) significa: 

Um processo bem organizado e sistemático de apropriação e exploração 
comercial de práticas lúdicas, bem como a submissão de atividades 
cotidianas a uma marcação de ritmos que delimitam, de maneira 
relativamente clara, os momentos de trabalho e de descanso (DIAS, 2013, p. 
159). 

 

Neste contexto, a cidade pequena serrana, se apresenta como modelo 

promissor deste lazer, ligado sobretudo, à pratica de visitação e vários segmentos 

turísticos voltados ao contato com a natureza e à cultura do lugar. Estas práticas são 

incentivadoras do crescimento da vilegiatura serrana, porque tornam o lugar cada vez 

mais atrativo a partir do desejo do morar na serra e usufruir de seus atributos naturais 

e culturais. 

Autores contemporâneos entendem o lazer a partir de uma perspectiva 

cultural e pela relação espaço X tempo. Para Gomes (2008) o lazer deixa de ser visto 

como apenas um conjunto de atividades opostas ao trabalho e passa a ser entendido 

como produção humana, possuindo desta forma uma dimensão simbólica. Para a 

autora, para se entender o lazer contemporâneo, é necessário considerar quatro 

dimensões interrelacionadas e indissociáveis da prática social: o tempo, o 

espaço/lugar, as manifestações culturais e a atitude.  

A partir daí percebemos a estreita relação do lazer e suas nuances com a 

vilegiatura, em especial a serrana. Em complemento, agentes públicos e privados se 

unem para promover a realização de espetáculos culturais e festivais destinados tanto 

à atração de turistas, vilegiaturistas e teoricamente aberto aos residentes, que muitas 

vezes não se apropriam dos eventos, ficando estes à parte do direito à cidade, por 

vezes, direcionada aos visitantes.  

A cidade pequena apropriada para o lazer e pela vilegiatura na serra 

carrega certas características em comum. Como na sua própria denominação de 

pequena já se idealiza e romantiza-se, o modo de vida pacato e aparentemente 

sossegado, ao contrário da realidade nas grandes cidades. Portanto, o primeiro 

diferencial do modo de usufruir deste tipo de lazer urbano ao mesmo tempo em 

contato com a natureza é de “aproveitar a tranquilidade” ao ponto de transformá-la em 
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fetiche mercantil, porém, sem dispensar o conforto que dispõem na residência habitual 

na metrópole. 

Outro ponto bastante evidente nas cidades interioranas apropriadas pela 

vilegiatura, está o apelo e valorização da estética da paisagem, como características 

próprias criadas ou não para tal fim, que acabam por resultar em um arcabouço 

arquitetônico que as diferenciam do contexto e realidade sertanejos para além do 

aspecto natural. Criam-se enclaves na paisagem da cidade, como vemos na Figura 

10, a fachada de um hotel no centro de Guaramiranga em estilo idealizado, 

propositadamente, em sobrados antigos para conceber um valor paisagístico 

diferenciado com apelo ao saudosismo. 

 

Figura 10 – Hotel localizado no Centro de Guaramiranga 

 
Fonte : Próprio Autor. 

A construção tem um projeto estratégico idealizado para se compor uma 

estética e uma ambientação para a serra amena em que a arquitetura, o paisagismo 

e o imobiliário interatuem a fim de impressionar e direcionar os sentidos à prática do 

lazer serrano. Tal como assevera Peixoto (2009) a referir-se à ambiência serrana de 

hotéis em cidades montanhosas da América do Sul.  
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O mote da vilegiatura serrana contemporânea no nordeste brasileiro, a 

exemplo da vilegiatura marítima, está na amenidade climática. Ambas têm em comum, 

o fato de serem produtos de reinvenções e reapropriações culturais de práticas 

antigas, ao tempo, que se aproximam/assemelham às práticas ideais ao bem respirar, 

contato com a natureza, status social, entre outros. Para tanto, se fazia de bom gosto 

uma reinvenção de modas para aproveitar a diferença primordial que está no clima, 

desde a arquitetura até à indumentária. No contexto nordestino, enquanto, à beira-

mar, pode-se usufruir das benesses do clima, com temperaturas por volta dos 30º C, 

na serra a expectativa é aproveitar um clima que ofereça temperaturas inferiores aos 

20º C. Portanto, com a mudança de ares, têm-se a oportunidade de mudar o estilo 

das vestimentas para se adequar a uma ambiência diferenciada. São vestes 

apropriadas para lugares frios, embora, em temperaturas nunca abaixo de 15º.  

Peixoto (2009) indiretamente, revela a valorização de um “estilo e moda 

frio” ao exemplificar o caso de hotéis em serra e montanhas voltados às famílias e 

casais de posses, em que se preze a possibilidade de “relaxar no silêncio e contemplar 

a natureza exuberante” em um refúgio que deixa para trás qualquer vestígio da vida 

conturbada das grandes cidades. Onde: 

 

A tônica é de solidez burguesa e germânica, que desconfia do chique e 
reclama o Gemütlichkeit30, mas moderado, porque a valorização 
concomitante da limpeza pede que a rusticidade seja controlada. É cenário 
para saia xadrez pregueada, conjunto de ban-lon com colar de pérolas que 
podem ser até verdadeiras, lenço amarrado na cabeça e sapatos de sola 
grossa adequados aos passeios ao ar livre, gênero rainha Elizabeth de 
ascendência germânica e comportamento burguês nas suas férias anuais 
escocesas (PEIXOTO, 2009. p. 56). 

 

Na imagem da Figura 11 observamos transeuntes a utilizar roupas de frio 

durante realização do XX Festival Nordestino de teatro de Guaramiranga, no ano de 

2013. 

 

 

 

 

 

 
                                                             
30 Palavra da língua alemã que significa aconchego em tradução literal, mas representa uma mistura 
de aconchego, cordialidade e amizade. Podendo ser entendida como a plenitude da felicidade. 
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Figura 11 – Visitantes transitam pelas ruas de Guaramiranga 

 
Fonte: Próprio Autor. 

 

Baseados em Boyer (2003) destacamos que as práticas e invenções da 

elite são sempre um referencial para demais classes sociais, com importante papel do 

marketing e publicidade em divulgar modelos de vida em lugares paradisíacos por 

meio das mídias, sobretudo, na contemporaneidade das mídias e redes sociais. Esses 

vestuários, particularmente, diferentes do usual no Nordeste, são compostos por 

roupas de frio vistas em filmes e novelas que retratam cenas e realidades fora do 

contexto do semiárido nordestino. Pereira (2015) resgata que: 

No período em que a burguesia assimilava e reinventava os gostos 
aristocráticos, as estações compreendiam um espaço amplo que articulava 
lugares para a vilegiatura - Os prédios construídos em estilo grandioso 
sediavam recintos para banhos, saunas, jogos e concertos (PEREIRA, 2015, 
p. 143). 

 

Para Bourdieu (1979) o lazer entre as diversas camadas sociais se dá a 

partir de “invenções” de lazeres pela a aristocracia burguesa ou demais grupos 

dominantes, a posteriori populariza-se até serem incorporadas pelas elites burguesas 

e posteriormente copiadas, também, pelas classes sociais inferiores na hierarquia 

social. Ainda em Pereira (op. cit. p. 144) afirma que essa “percepção parte de uma 

2013 
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classe que se sente superior e vê os lugares de lazer alcançados por outras que não 

necessariamente seguem os mesmos requisitos de cultura e sofisticação então 

comuns a esses espaços.”  Deste modo, tal lógica é percebida na contemporaneidade 

pela apropriação e imitação das práticas de lazer das massas em relação aos seus 

“criadores” pertencentes à aristocracia. Como assevera Estanque (1993): 

Enquanto os empregados de escritório menos qualificados,(...) adoptam 
estilos de lazer próximos das classes populares, os sectores mais elevados 
(classe média), tendem a copiar modelos supostamente mais próximos das 
categorias superiores (ESTANQUE, 1993. P. 24). 

 

Entendemos que, é nessa perspectiva e contexto que se inserem a prática 

e desenvolvimento da vilegiatura serrana, assim como o turismo na serra em relação 

a utilização de vestuário. Existem outras características em comum, como a tentativa 

de imitar o estilo arquitetônico das construções europeias e imperiais da época do 

Brasil colônia, perceptível nas segundas residências, estabelecimentos hoteleiros e 

até mesmo em restaurantes. Um apelo urbano que propõe diferenciar-se da 

modernidade, em contributo à valorização de estilo antepassado. Fato, que não exclui 

a existência de construções modernas e condomínios luxuosos na paisagem serrana. 

Neste sentido, nos debruçamos sobre uma análise diacrônica e também 

sincrônica da evolução das práticas dos lazeres da sociedade nordestina. Atividades 

de entretenimento e descanso na contemporaneidade a configurar o espaço das 

cidades interioranas nordestinas inseridas nos circuitos mercadológicos do lazer. 

Geralmente, essas atividades se materializam a partir do processo de formação de 

vilegiatura e turismo serranos, o turismo rural, de aventura, ecoturismo e outros 

possíveis de serem aproveitados e explorados em áreas interioranas não 

metropolitanas. Como comenta Harvey (2012. p. 81), sobre: “A tendência pós-

moderna de encorajar a formação de nichos de mercado – tanto hábitos de consumo 

quanto formas culturais – envolve a experiência urbana contemporânea com uma aura 

de liberdade de escolha, desde que se tenha dinheiro.” 

No Nordeste do entretenimento contemporâneo e fetichizado, atividades 

voltadas ao lazer como o turismo e a vilegiatura, intensificam-se ao passo que evolui 

a busca por essas práticas em lugares com clima mais ameno, alternativos ao turismo 

de sol e praia tradicionais. Haja em vista que um dos pilares do turismo é o desejo de 

conhecer novos lugares dotados de algum diferencial que os destaque. Tulik (2001),  

denomina esse desejo como motivação turística quando relacionadas à necessidade 
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de viajar para sair da rotina, quer seja para prática do lazer, fé, negócios, férias, saúde, 

visitação de parentes, eventos, conferências, entre outros. Estas motivações são 

classificadas a partir da distribuição do turismo em segmentos.  

Analisando as discussões até então apresentadas, pressupomos que em 

cidades serranas da vilegiatura, a dinâmica transformação do espaço geográfico 

ocorre, sobretudo, pautada pelo desejo e realização de atividades de lazer e turismo, 

que ora requer adequação e arranjo dos espaços para proporcionar realizações 

pessoais aos visitantes. Esses arranjos espaciais por vezes extravasam para além 

dos limites do lugar turístico e contribuem para formação de outros espaços turísticos 

em municípios lindeiros, como o caso da Macrorregião turística do Maciço de Baturité, 

onde o lazer, o turismo e a vilegiatura com foco em Guaramiranga já se estendem às 

cidades limítrofes, sobretudo para Pacoti e Mulungu. Assim, o lazer e turismo podem 

estar interrelacionados à evolução e transformação também da rede urbana de 

determinadas microrregiões institucionalizadas por ações e projetos públicos 

governamentais quais configuram a regionalização turística, quando há 

intencionalidade política e estatal em promovê-la. Portanto, a materialização do lazer 

e suas diversas formas de concretizações são capazes de dinamizar a geografia local, 

sobretudo com repercussões na rede urbana de áreas não metropolitanas.  

 

 3.2 Concentração urbana pela vilegiatura serrana em áreas não 

metropolitanas 

 

A amplitude da urbanização no Brasil atualmente, nos permite afirmar que 

vivemos em um país predominantemente urbano. De acordo com o IBGE (2010) cerca 

de 85% dos brasileiros vivem em áreas consideradas urbanas. Este índice chega a 

100% na maioria das metrópoles brasileiras, diferentemente em cidade pequenas do 

interior, onde pode se encontrar municípios com a população rural levemente 

sobreposta, quantitativamente, à urbana. Porém, tratando-se de quantificar o 

processo urbano, ainda que cidades pequenas, a população urbana é deveras 

superior. A partir da aceleração do processo de urbanização já nas últimas décadas 

do século XX, a se estender ao atual século, municípios como Gravatá, 

experimentaram rápida urbanização, acreditamos que, fomentada por fatores 

localmente identificados, como a  vilegiatura e atividades de visitação. 
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As cidades consideradas pequenas são mais numerosas no no Brasil e, a 

considerar sua adjetivação, são as menos populosas e povoadas. Dados referentes a 

esta afirmação dão conta que, mais de 90% dos municípios brasileiros são 

considerados cidades pequenas, de acordo com classificação do REGIC - Região de 

influência de cidades do IBGE31 que classifica a hierarquia das cidades brasileiras e 

influências que exercem umas sobre as outras. 

De acordo com o nivelamento hierárquico do IBGE, dos 5.575 municípios 

brasileiros, podemos considerar cidades pequenas total de 5.029, por critérios não 

meramente quantitativos, mas como apontam o Regic, sobretudo, pela relevância e 

grau de influência exercida sobre outras cidades, assim como a importância dos 

relacionamentos e trocas mútuas. Os três municípios pesquisados (Guaramiranga, 

Lagoa Nova e Gravatá) estão classificados como cidades pequenas, segundo o 

REGIC (2007) tendo como influência direta, as respectivas capitais dos estados. A 

considerar o fato de que as três cidades encontram-se localizadas há poucos 

quilômetros das Regiões Metropolitanas de Fortaleza – RMF, Natal – RMN e Recife – 

RMF respectivamente, explica, em parte, o grau de articulação e interdependência 

que influi diretamente a intensidade das relações e trocas entre as serras e as 

metrópoles. 

Desde 1966, o IBGE realiza classificação da hierarquia urbana brasileira a 

fim de conhecer os relacionamentos entre as cidades do país com base na análise 

dos fluxos de bens e serviços. 

 

Ao investigar a rede urbana brasileira, pretende-se subsidiar o planejamento 

estatal e as decisões quanto à localização das atividades econômicas de 

produção, consumo privado e coletivo, bem como prover ferramentas para o 

conhecimento das relações sociais vigentes e dos padrões espaciais que 

delas emergem. (REGIC-IBGE, 2007) 

 

Esta classificação ajuda a entender os graus de relação e subordinação 

configuradas na rede urbana brasileira. Para Corrêa (1997) a rede urbana é um tipo 

de rede baseada no conjunto de centros urbanos funcionalmente articulados entre si. 

Nessa rede, nós e vértices são formados pela interação de diferentes núcleos de 

povoamento dotados de funções urbanas, caminhos ou ligações dos diversos fluxos 

entre esses centros. Logo, é fruto de “interações sociais espacializadas que articulam 

                                                             
31 Disponível em https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv40677.pdf. Acesso em 26/06/17  
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a sociedade numa dada porção do território, garantindo a sua existência e reprodução” 

(CORRÊA, 1997. p. 93)  

Neste contexto, a cidade pequena, teoricamente, proporciona menor 

influência na formação da teia de relações urbanas e consequentemente menor 

protagonismo na formação da rede urbana. No entanto, elas não estão isoladas e sim 

integradas à dinâmica urbana em rede a ponto de não ser possível explicar sua 

realidade apenas por si. No atual contexto da rede urbana global, bens produzidos 

num povoado “desconhecido” no mapa, podem chegar a ser comercializados nas 

maiores  metrópoles do mundo. 

Neste sentido, Corrêa (op cit) afirma que para a configuração da rede 

urbana é necessária a articulação de três condições mínimas. Primeiramente tratar-

se de uma sociedade vivendo em economia de mercado, com transações comercias 

envolvendo bens produzidos localmente e bens produzidos externamente. Isso 

possibilita trocas de relações, bens e serviços especializados nos diferentes polos, o 

que pressupõe uma mínima divisão territorial do trabalho. Em segundo lugar deve 

haver pontos fixos nos espaços onde, de modo permanente ou temporário, as 

transações sejam realizadas. Esses pontos fixos, por outro lado, tendem a apresentar 

outras atividades que garantam as possibilidades das transações a serem realizadas. 

Em terceiro lugar deve haver um mínimo de interações entre esses pontos fixos, 

interações que reflitam e ratificam uma diferenciação hierárquica e/ou em termos de 

especialização produtivas entre eles” (CORRÊA, 1997). Nesse contexto insere-se a 

cidade serrana do lazer. 

Há ainda, para com as cidades consideradas pequenas e não-

metropolitanas, falta de consenso em defini-las de maneira mais objetiva, assim como 

os critérios que as classificam como tal.  Estudos nessa perspectiva, ainda, são 

escassos na literatura geográfica, pois torna-se cada vez menos relevantes e inócuas 

tentativas de se fazer distinções para definir o processo urbano, em favor de se 

priorizar o entendimento das relações. 

Ao adjetivar a cidade como pequena ou média, questionável é o modo 

fechado de definição do urbano, a corroborar à crítica de Sposito (2009). Para ela, há 

a necessidade de se superar a adoção dos adjetivos de cidades pequenas e cidades 

médias, pois “não são suficientes para caracterizar as cidades não metropolitanas (...) 

a realidade das cidades pequenas e médias é extremamente plural para que se 

continue adotando, no plano teórico-conceitual, esses dois adjetivos” (p. 15).  



88 
 

Não obstante, Santana (2010, p. 16) salienta que o urbano das cidades não 

metropolitanas é diferenciado por “práticas sociais, marcadas por um mundo onde a 

natureza ainda se faz presente, onde a deficiência dos serviços interfere na 

qualificação do modo de viver urbano”. Algumas dessas cidades, mesmo com esses 

aspectos marcantes que preservam-na como cidade pequena, não as excluem da 

inserção na lógica mercadológica. O que as diferenciam é se são cidades centrais ou 

periféricas desse mercado. Conforme assinala Sposito (2009, p. 19)  “Se são cidades 

que comandam uma região, que polarizam uma região, que crescem em detrimento 

da sua própria região, ou crescem em função da sua própria região, as duas coisas 

acontecem” 

As cidades apropriadas para o lazer, sobretudo de elites, se inserem na 

lógica mercadológica, em vista disso, necessitam adequar a infraestrutura de serviços 

para atender a demanda do mercado imobiliário, da atividade turística e da vilegiatura. 

As três cidades analisadas correspondem justamente ao que se busca na vilegiatura 

serrana, sobretudo o contato com a natureza e o verde em detrimento do sentir-se 

distante do que representa o cotidiano da cidade grande e seus problemas urbanos. 

Mas, é interessante aos visitantes unir benesses e amenidades do verde e periférico 

com a conveniência dos modos de vida urbano, bem como o conforto do morar 

efemeramente no lugar onde se passa férias. 

Para tanto, o turismo enquadrado como atividade econômica de produção 

e exploração do espaço, exige adequação do território para sua viabilidade. 

Articuladamente a atividade promove benfeitorias aproveitadas pelo segmento 

imobiliário de segundas residências para a vilegiatura. Dota-se assim o espaço 

serrano, de equipamentos capazes de minimizar deficiências dos serviços básicos 

inerentes à realidade das cidades serranas nordestinas com intuito de atender o 

conforto de visitantes, consumidores da paisagem e espaço. A exemplo, temos 

Guaramiranga, considerada a menor cidade do Ceará em termos de população e 

área, em contrapartida seu território oferece equipamentos infraestruturais raros ou 

pouco presentes, inclusive, em cidades maiores, como: acesso a rede de água e 

esgoto tratados, inúmeros heliopontos particulares, grande quantidade de leitos de 

hospedagem, três acessos por vias estaduais pavimentadas em bom estado de 

manutenção, entre outros equipamentos. 

Outro aspecto de relevância e ainda bastante presente é, apesar da 

crescente urbanização das cidades brasileiras, o caráter rural e a relação dialética 
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rural-urbano a manter-se intrínseca à realidade local. Para tanto, Sposito (2009) 

ressalta a importância do entendimento da articulação entre o rural e o urbano, pois 

para a autora, não há qualquer possibilidade de se compreender as cidades pequenas 

e médias sem essa articulação. A relação rural-urbano é denominada por Sposito de 

pares de articulação, assim como a relação cidade-natureza presente nessas cidades. 

Pares de articulação são característicos nas relações espaciais nas cidades de 

Guaramiranga e Lagoa Nova, onde possuem parcela razoável da população a viver 

ainda no espaço rural e a subsistir da agropecuária. Em contraponto, temos em 

Gravatá, uma dinâmica essencialmente urbana com 90% da população a viver na área 

urbana e menos de 3% do PIB (Produto Interno Bruto)32 municipal provém do setor 

primário da economia. Aproximadamente 90% do PIB de Gravatá é proveniente do 

setor de serviços. Para complementar a informação, em Guaramiranga 40% da 

população vive na zona rural, em Lagoa Nova 51% vive na zona rural, porém o PIB 

da agropecuária representa apenas 1,65% em lagoa Nova, com destaque para o setor 

da Indústria que representava em 2013, 65% do PIB do município, graças às recém-

implantadas usinas de energia eólica. Em Guaramiranga, o PIB da agropecuária 

representa 16% de suas riquezas.  

Acrescentamos que nas cidades não metrpolitanas, muito mais que nas 

metropolitanas, analisar os pares de articulação, é importante para se entender 

porque essas cidades existem e qual seu papel na rede urbana. Os pares de 

articulação com o rural são notáveis nas cidades serranas para além da economia e 

subsistência. Há nessas cidades uma ambiência natural atrelada ao discurso turístico 

que as tornam, não apenas lócus de produção agrícola, agora também imobiliária e 

hoteleira (a exemplo de hotéis fazendas e aras encontrados nas três cidades serranas 

pesquisadas), além de toda infraestrutura urbana montada para receber outros 

empreendimentos turísticos e segundas residências tanto no solo rural quanto no 

urbano. 

Nas últimas duas décadas, os dados demográficos apontam para uma 

urbanização acelerada nas cidades pequenas brasileiras, porém há ainda parcela 

considerável da população vivendo em áreas rurais, a se relacionar diretamente com 

espaço rural ou de lá tiram sua subsistência. Desta forma articula-se mais 

intensamente a relação rural-urbano, enquanto aspecto mais visível, em cidades 

                                                             
32 Fonte: Disponível em http://www.bde.pe.gov.br/ArquivosPerfilMunicipal/Gravat%C3%A1.pdf, acesso 
em 15/05/17. 
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interioranas ou litorâneas não metropolitanas que resguardam a base agrícola. A 

inserção de atividades pautadas na produção comercial com maior divisão do trabalho 

acarreta mudança nesse cenário. Dentre tantos fatores que acarretam a ampliação do 

urbano nas cidades consideradas pequenas, acreditamos que a prática da vilegiatura 

serrana apresenta essencial participação no processo de urbanização, em especial, 

as cidades serranas aqui retratadas, sobretudo, nas últimas três décadas. 

Temos que, a sociedade vilegiaturista de serra, em sua maioria, é formada 

por citadinos metropolitanos, que levam consigo seu modo de vida urbano, inclusive 

aos momentos de lazer e descanso. Ainda que alguns estejam dispostos a abdicar do 

conforto usual de suas casas na cidade grande. A metrópole é responsável por 

organizar a hierarquia que subordina as demais cidades satélites que a  “orbitam” a 

bel prazer de suas necessidades e centralidade, bem como, comanda o escoamento 

da produção de bens, negócios e mercadorias. A metropolização contemporânea tem 

nos demonstrado a presença de diferentes padrões espaciais metropolitanos, cada 

vez mais velozes e intensos, tanto entrelaçados aos espaços periféricos quanto à teia 

urbana global. No entanto o aspecto que ainda se mantêm vivo no processo de 

metropolização, sobretudo no caso brasileiro, é a incorporação territorial contínua do 

solo através do mercado de terras. 

Arrais (2015) tem destacado relevância do mercado de terras que exerce 

no padrão territorial disperso de ocupação como processo de integração de áreas não 

metropolitanas à metropole. Padrão espacial que é a tradução do processo de 

integração de terras, especialmente nos municípios pertencente às regiões 

metropolitanas, determinado pelas diferentes demandas econômicas e sociais da 

metrópole. A exemplo deste padrão, a fragmentação do espaço urbano e rural desses 

municípios, que por sua vez, ficam marcados pela descontinuidade e pela presença 

de enclaves33. 

Neste sentido, ocorrem uma série de consequências quando a sociedade, 

fundamentalmente, metropolitana passa a deslocar-se e fixar segunda residência em 

lugares até então menos urbanizados e hinterlândias – como as cidades pequenas 

serranas – e seu modo de vida condizente à realidade do interior nordestino, mesmo 

                                                             
33 Enclaves para o autor: “caracterizados pela localização das indústrias e dos assentamentos para a 

população de baixa renda e por um conjunto de atividades de lazer, como estabelecimentos de 
pesque-pague, hotéis-fazendas, retiros para locação de festas e, o que nos concerne aqui, condomí- 
nios de chácaras.” (ARRAIS, 2015. p. 124) 
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com a forte influência exercida pelas metrópoles regionais. As consequências 

refletem, sobretudo, nos arranjos difusos da dinâmica urbana não metropolitana. 

J. Santos (2010) defende que, no processo de reestruturação urbana e da 

cidade, pode-se reconhecer que a urbanização contemporânea passa por um período 

de maior complexidade nos processos, o que redefiniria, no plano interno das 

metrópoles regionais, sua própria estrutura urbana. Nesta perspectiva, o autor salienta 

que há correntes teóricas que se referem ao processo de urbanização contemporâneo 

como difuso, ou uma urbanização difusa, pautados numa tendência à menor (des) 

integração entre o urbano e o rural, bem como se originam novas articulações 

territoriais, acarretando a dispersão de processos espaciais urbanos, porém aliados a 

novos interesses do setor imobiliário e do capital financeiro internacional. J. Santos 

(op. cit) conclui que são fruto de uma ordem social mais ampla e amadurecimento das 

relações capitalistas no Brasil, articulados ao movimento global. Permeadas pela 

expansão de setores do capital como, o capital “terciário” (ligados setor de serviços e 

comércio), o financeiro, industrial, agrário e imobiliário, balizados pelo conjunto de 

normas engendradas pelo Estado, nas esferas federal, estadual e municipal;  

É nesta perspectiva que se percebe a interação dos agentes estatais e 

setores do capital, ainda na contemporaneidade a marcar os processos de produção 

do espaço urbano desde as grandes metrópoles à menores cidades. O magnitude de 

sua influência se dá de acordo com o grau de envolvimento nas atividades ligadas à 

novas incorporações e expansões do capital e do trabalho. Dessa forma, 

consideramos como importante para se entender o urbano contemporâneo de cidades 

consideradas pequenas, a análise do caráter hierárquico proveniente das cidades polo 

interligadas à sua dinâmica socioespacial, a considerar a gama de relações e 

movimentos existentes. Assim, tornar-se-ia impossível desvendar, de fato, a realidade 

da cidade serrana, sem considerar as ramificações consolidadas entre as mesmas, 

às adjacentes e às suas respectivas metrópoles a quais estão subordinadas. 

Para Pereira (2012), a vilegiatura, se referindo, especificamente, à marítima 

e à maneira contemporânea hoje praticada, se constitui importante vetor no processo 

de urbanização, tanto no que concerne às formas espaciais e novas condições sociais 

explicadas pelo incremento de elementos urbanizadores. Entendemos esses 

elementos como rodovias bem estruturadas para beneficiar os diversos fluxos, as 

edificações tanto relacionadas às segundas residências dispersas ou aglomeradas 

em condomínios, loteamentos, arruamentos e privês, presentes nas três cidades 
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investigadas. São fatores chave para o desenvolvimento e a concretização do arranjo 

urbano, em conjunto a intensificação da divisão social do trabalho bem como a 

especialização do território. 

Para Gomes (2017), o atual processo de urbanização mundial denota maior 

variedade de fatores e vetores. Neste contexto, a vilegiatura se mostra como um vetor 

de destaque. Para tanto, a autora exemplifica casos contidos na literatura 

internacional que aborda a transformação de infraestrutura, tais como os casos do 

litoral da América do Norte (Flórida e Califórnia) e na Europa (Côte d’Azur). 

Transformações que ocorreram em prol do lazer e resultaram em acelerada 

urbanização dos espaços litorâneos globais e de metropolização, a exemplo das 

capitais nordestinas de Fortaleza, Natal, Recife e Salvador (PEREIRA, 2012b). 

Com as complexidades demonstradas nas configurações dos arranjos 

urbanos atuais, os elementos e evidências somente do dinamismo das metrópoles já 

não são mais suficientes para explicá-los. São necessários também  novos aportes 

empíricos para sua superação. Para Gomes (op. cit), a explicação do urbano perpassa 

para além da metropolização, a estender-se, também, para áreas não metropolitanas, 

em especial, um grupo de cidades de médio porte, algumas das quais, se tornaram 

centros regionais e importantes articuladoras do território. A revelar maior 

complexidade do processo, a exemplo do caso de Mossoró e sua relação com Tibau 

no estado do Rio Grande do Norte. Aponta-se então, como diversas causas das novas 

configurações do urbano não metropolitano: “(...) Do legado histórico ao cultural e 

também à sensibilidade aos reclamos da modernização econômica, política e 

territorial, mostrando variadas respostas nos diferentes continentes, mesmo dentro de 

cada país.” (GOMES, 2017, p. 05) 

Portanto, esta dinâmica em cidades serranas, se mostra com maior 

evidência quando delas emanam atrativos econômicos, culturais, naturais, ou de 

visitação. No caso a existência de atrativos turísticos e de lazer transformam estas 

cidades em centros especializados e polarizadoras do lazer. Como exemplo, das 

pequenas cidades localizadas no topo (platô úmido) da Serra do Maciço de Baturité, 

no Ceará. Essas cidades com menos de 10.000 habitantes têm um fluxo de visitantes 

considerável para o seu porte, sobretudo aos finais de semana. Fato atribuído à 

atratividade turística e prática de vilegiatura já consolidada devido a fatores naturais, 

já explicitados, como as amenidades do clima, existência da floresta de mata atlântica, 
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razoavelmente preservada, e pelo fator cultural do lugar, intrinsecamente ligados à 

motivação da prática da vilegiatura na Serra. 

Poderíamos assim considerar uma região serrana, composta por cidades 

pequenas, especializada na oferta de lazer, hospedagem e turismo como uma 

centralidade urbana no contexto do lazer, turismo e vilegiatura na serra? O conceito 

de centralidade remete a uma força polarizadora complexa que emana 

essencialmente das metrópoles e a variedade de bens e serviços nelas produzidos, 

inclusive os de lazer. Porém, o fato é que, os aspectos atrativos diferenciados 

presentes no interior e nas cidades pequenas, apesar de estreitar laços e trocas entres 

estas pequenas cidades com a metrópole, não caracteriza uma centralidade urbana. 

O que temos nestas pequenas cidades promotoras de lazer se aproxima de uma 

centralização efêmera com fator condicional da disponibilidade de tempo livre. 

A concentração de fluxos, neste caso, se dá a partir das interações 

resultantes de relações socioespaciais e de mobilidade para a prática de lazer ao 

desclocar-se da cidade de origem. Esse deslocamento, sazonal ou frequente, ocorre 

a partir da propriedade de uma segunda residência em outras cidades, estados, 

regiões e até fora do país. No Mapa 5, é possível averiguar a mobilidade a 

concentração de fluxos em torno de uma cidade, pautada na capacidade que ela tem 

de emanar atratividade relacionadas ao lazer e vilegiatura com reflexos para demais 

partes de um território, para além da abrangência da sua rede urbana. 
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A concentração e circulação dos fluxos em prol da vilegiatura em Gravatá 

está representada por linhas que a interligam às cidades, para onde são endereçadas 

o boleto da taxa de IPTU, para além dos limites do município. A considerar que nesses 

endereços, se encontrem o local de origem do vilegiaturista, proprietários do imóvel 

localizado em Gravatá. Por sua vez, a dimensão do fluxo é representado tanto pela 

espessura das linhas quanto pelo esquema de cores, indicando como a quantidade 

de proprietários de segundas residências em Gravatá está distribuída pelo território 

brasileiro. 

É possível associar a centralização efêmera de fluxos nas cidades 

pequenas da vilegiatura ao caráter atrativo do lazer, à medida que, um lugar se torna 

central em determinada região por emanar uma influência diferenciada, seja 

econômica, política, educacional e ou de lazer em áreas serranas. Por este motivo, 

entendemos que mesmo cidades pequenas definidas pelo seu porte urbano e número 

populacional, podem se colocar em nível superior na hierarquia urbana em sua 

microrregião, a depender do grau de articulações pela a oferta, demanda e trocas de 

relações.  

A articulação em rede desses municípios serranos para com a metrópole é 

indubitável. Isso se dá, por relações existentes para suprir e complementar as 

necessidades mútuas, tendo em vista que, a vocação econômica de cada região 

permite trocas de bens, serviços, capitais, trabalho e pessoas como pauta importante 

para atividades relacionadas à prática do lazer. Trocas que se tornaram agenda 

relevante para economia e vida interiorana, a consolidar-se na esfera pública desses 

municípios pelo marco da criação de, antes inexistentes, secretarias municipais de 

turismo e a, também, contribuir para configuração de novas funcionalidades na rede 

urbana regional. 

Não obstante, a metrópole é potencialmente, consumidora e produtora de 

lazer. A busca pelo lazer na metrópole se espraia em direção ao litoral não-

metropolitano e interiorano, de acordo com o interesse e oferta de atrativos, o que não 

significa mero reflexo de uma causalidade. Como já exemplificamos, há por trás da 

busca pela serra e interior, toda uma herança histórica de um passado recente de 

modo de vida sertanejo aliado aos atributos naturais e culturais, diferenciados do 

cotidiano metropolitano que permeiam a atratividade pelos lazeres e turismo serranos. 

Em suma, as trocas contemporâneas observadas, concentram na pequena cidade 

serrana, lazeres únicos produzidos, sobretudo para o consumo metropolitano. Em 



96 
 

contrapartida, grande parte dos bens essenciais industrializados, serviços 

especializados, de gestão e decisões públicas são produzidos e ou orientados na 

cidade pequena a partir da metrópole. É a partir da metrópole, com a concentração 

das grandes firmas, parques industriais, sede dos governos centrais e suas funções 

de ordem político-administrativa, que se concentram as maiores oportunidades de 

empregos. A centralidade está lá. Alimenta a expectativa de melhoria da qualidade de 

vida de qualquer citadino interiorano nordestino que acaba, muitas vezes, por recorrer 

à migração, seja esta, definitiva, sazonal ou pendular.  

Neste sentido, configura-se uma troca de relações diferentes do padrão de 

subordinação e hierarquia urbana. Enquanto a mobilidade metropolitana é 

impulsionada em direção à cidade serrana pelo lazer exercido à margem do trabalho, 

em momentos de folga e fuga da rotina, há um movimento oposto de 

trabalhadores/estudantes que se mobilizam até a metrópole para exercer justamente 

a atividade laboral, seja diante de um movimento pendular, possível pela proximidade 

e tempo de deslocamento viável, seja pela migração temporária ou definitiva. São 

aspectos que juntos permeiam as relações espaciais em redes e de concentração de 

fluxos entre a cidade pequena da vilegiatura serrana e a metrópole. 

A metrópole sempre exercerá a força preponderante de fluxos e influência 

em que se orbitam áreas não metropolitanas, independentemente da presença ou não 

de atrativos turísticos e produção de lazeres. Neste panorama, a centralidade típica 

de um padrão espacial metropolitano se configura naturalmente dentro do processo 

urbano global. No entanto, se apreendeu que em determinados momentos, em 

movimentos esporádicos de fins de semana, feriados ou férias, as cidades pequenas 

serranas apropriadas pela vilegiatura alteram, em parte, a dinâmica espacial de fluxos. 

Elas se transformam, de mero elemento da teia hierárquica, em uma concentradora 

de atratividade e serviços para lazer e turismo, a configurar efêmera e relativa 

centralização. Tornando-se até protagonistas na sua região, comparadas às demais 

cidades vizinhas de mesmo porte quais não dotadas de mesmas benesses naturais, 

culturais, investimentos e atratividades de lazer se tornam coadjuvantes.  

 

 

 

 3.3 Segunda residência: a forma da vilegiatura serrana 
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Aspiração é como Camargo (2007) retrata o hábito dos estrangeiros 

estabelecidos no Rio de Janeiro, desde a chegada da Corte portuguesa ao Brasil em 

1808, ao procurarem lugares afastados dos centros urbanos para sua moradias. 

Hábito esse trazido da Europa, mais precisamente delegado aos britânicos o fato de 

optarem por morar nos subúrbios, considerados lugares mais aprazíveis, ventilados 

com a presença das amenidades da orla marítima ou das montanhas. Nessa 

passagem o autor discorre que: 

 

Não é apenas no Rio de janeiro. Em outras localidades, como em Salvador e 
Recife, também é assim. E em períodos já mais avançados do século XIX, 
em Santos, por exemplo, também se identificam os mesmos hábitos. Essa 
mudança, assinala um aspectos notável, da separação e das distâncias entre 
a casa e os locais de trabalho. (CAMARGO, 2007, p. 281) 

 

No Brasil do século XIX, já havia o hábito da aristocracia de vilegiaturar a 

partir do desejo de livrar-se do convencional urbano, concretizada pela propriedade 

de villas nos arredores das capitais ou dos centros urbanos. Segundo Colás (2003) 

na idade média, os reis já construíam casas residenciais de uso sazonal, afastadas 

das cortes, nas montanhas, junto dos rios ou lagoas, onde praticavam os desportos 

da caça e pesca, ao tempo em que serviam de refúgio das epidemias de doenças que 

periodicamente atingiam as cidades. 

Da mesma forma, ocorrera durante o processo de ocupação e valorização 

histórica do Rio de janeiro pela elite, da então capital federal, para com às cidades 

serranas fluminenses de Petrópolis e Teresópolis. Ambas cidades serranas foram 

utilizadas como refúgio ao árduo calor do verão carioca pelos europeus, ainda pouco 

habituados. Parcela destes migrantes vieram junto da coroa portuguesa no período 

histórico que compreendera a transição34 da capital do Império para primeira capital 

da futura República. O Rio de janeiro, que se tornara capital do império português por 

ocasião da invasão francesa de Napoleão. A Coroa, que antes sediada em Lisboa, 

traçou rota de fuga para a colônia, foram os marcos que registraran os primeiros 

movimentos a caracterizar o ínicio da vilegiatura nas serras no Brasil. 

Portanto, desde os primórdios da vilegiatura no Brasil, esta já surgia como 

hábito restrito a ricos, detentores de títulos e posses. O uso dos espaços, 

                                                             
34 A transferência da corte portuguesa para o Brasil foi o episódio da história de Portugal e da história 

do Brasil em que a família real portuguesa, a sua corte de nobres, servos e demais empregados 
domésticos, como também uma biblioteca com mais de 60 000 livros, radicaram-se no Brasil, entre 
1808 e 1821.Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/historiab/corte-portuguesa.htm Acesso: 04/05/2017. 
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considerados amenos, porém distantes, especialmente o litoral, para busca de 

tratamento por saúde recebeu nome de vilegiatura marítima na França. Para Dantas 

(2008) o modismo aristocrata europeu de valorização da praia como lugar de lazer, 

associado ao banho de mar e ao uso de segundas residências para tal fim, contribuiu 

para o surgimento da vilegiatura marítima em espaços litorâneos produzidos e 

valorizados pela e para sua ocupação. A argumentação de Colás (2003) corrobora 

com a afirmação de Dantas (op. cit.) ao afirmar que o clima constituiu fator importante 

por razões sanitárias como banhos de mar e/ou o ar fresco da montanha sendo 

benéficos contra diversas enfermidades respiratórias, cardíacas e dermatológicas. 

Portanto, segundo os autores, as primeiras motivações para adquirir casas de 

veraneio ou de campo, no contexto da época estariam ligadas à saúde. 

Apesar de a pesquisa analisar a produção das segundas residências, 

enquanto formato preponderante à prática da vilegiatura, é preciso explicar que esta 

surge e ganha grandes dimensões, no Brasil a exemplo da Europa, a partir do litoral 

e sua respectiva valorização como paisagem de consumo. Esse crescimento, por 

vezes, esteve associado, no Brasil, às conquistas trabalhistas a partir da década de 

1930, a ampliação da malha rodoviária do país, bem como a ascensão da frota de 

veículos particulares especialmente nas regiões Sul e Sudeste do Brasil (SILVA, 

2012).  Dantas (2008) complementa que com o desenvolvimento da vilegiatura 

marítima, os espaços litorâneos foram sendo produzidos por conta da valorização e 

da urbanização.  

Não obstante, a vilegiatura nos moldes como hoje a conhecemos, não é 

mais exclusividade da elite ou nobreza, mas também, uma prática de massas, dada 

sua popularização e massificação. Isso se deve, em parte, ao rápido crescimento das 

práticas marítimas modernas, permeadas pela lógica mercadológica a partir da busca 

pelo lazer contemporâneo a fim de ocupar o tempo livre da sociedade do trabalho. 

A partir do objetivo e modo de vislumbrar a prática do veraneio, uma 

distinção foi apresentada por Jean D. Urbain (1994). O autor categoriza três tipos de 

veraneio: o veraneio de refúgio35, o veraneio de coabitação36 e o veraneio popular37. 

                                                             
35 Àqueles, provenientes das classes abastadas, que se estabelecem nas praias construindo 
verdadeiros refúgios desvinculados de sua vizinhança. 
36 Considerados “aventureiros”, diferenciam-se do veranista de refúgio, grosso modo, pela disposição 
em relacionar-se com os autóctones e buscarem destinos distantes. 
37 Promovem a urbanização e tranformação rápida da paisagem e por isso, considerados por Urbain 
(1994), destruidor dos anseios dos veranistas de refúgio e coabitação ao se apropriarem de seus 
espaços e massificá-los. 
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Este último se refere a popularização do veraneio, Dantas (2011, p. 74) comenta que: 

“O advento do veraneio popular anuncia a chegada do promotor imobiliário com seus 

loteamentos a “baixo preço”, tornando acessível a prática do veraneio a grupo mais 

amplo de consumidores”.  

O acesso à segunda residência, enquanto forma da vilegiatura, na 

modernidade se tornou alcançável, a partir do momento em que se popularizou a 

comercialização da segunda residência por meio de facilidades nos financiamentos 

imobiliários. Todavia, a propriedade do imóvel na villa, na praia ou na serra, não é 

condição necessária para o vilegiaturar, mas apenas a posse do imóvel, seja por 

locação, empréstimo ou até mesmo um singelo convite de amigos/parentes, o que 

contribui com o processo de massificação da vilegiatura serrana.  

A metrópole litorânea e seu espraiamento urbano estimulado em função da 

vilegiatura, para áreas não metropolitanas, independentemente de – adjetivos – 

médias, pequenas, serranas ou marítimas, estão envolvidas na massificação recente 

da atividade de visitação que se inclua também a atividade turística. Assim pontua 

Pereira (2012) ao dissertar sobre o “planejamento e a massificação do turismo e a 

vilegiatura” (p.128). para o autor, a massificação em parte foi responsável por 

promover a expansão do mercado imobiliário nos lugares da vilegiatura e 

consequentemente, a colaborar com o atual grau de envolvimento com o capital 

financeiro global e regional, à medida que parte do investimento em construções e 

habitações é financiada por bancos junto a empreiteiras ou até mesmo pessoas físicas 

para construção ou aquisições das segundas residências (PEREIRA, 2012). 

Contemporâneamente, A interiorização da prática da vilegiatura moderna 

para áreas não metropolitanas é fruto do espraiamento de um fênomeno urbano 

disperso. Encontramos precedentes em regiões turísticas de países centrais como no 

caso do interior da Catalunha na Espanha, onde ocorrera multiplicação de segundas 

residências nas últimas décadas do século XX, um incremento desordenado e 

massivo de urbanização fora das grandes cidades Catalãs. O crescimento fora 

favorecido sobretudo, pela carência de legislação focada no planejamento urbano e 

pela facilidade em realizar negociações e venda do solo rural. Esse fato acarretou 

considerável incremento demográfico e extensão urbana da província catalã a partir 

da periferia com instalação de segundas residências que, logo, parcelas destas se 

tornariam residência habitual. Outra consequência observada com a expansão 

territorial de segundas residências nas pequenas cidades do interior catalão foi o 
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crescimento e melhoramento das infraestruturas viárias e equipamentos que 

permitiram uma rápida comunicação entre polos da nova rede urbana configurada, 

ligadas à Metrópole Barcelona. (BORTOLÓ & RODRÍGUEZ, 2007) 

A produção do espaço urbano nessas pequenas cidades interioranas 

revela a ação dos agentes produtores do espaço e processos inerentes a eles, de 

onde se destacam os promotores imobiliários. A especulação imobiliária é 

intensificada de acordo com negócios de compra, venda e locação das segundas 

residências com consequente consumo do lugar turístico, que por sua vez, intensifica 

ocupação e uso do solo e contribui com a reestruturação urbana da cidade (OLIVEIRA, 

2014). A exemplo do que ocorre em Guaramiranga e Gravatá, mas também em 

desenvolvimento em Lagoa Nova, como demonstramos na Figura 12. 

Figura 12 – Loteamentos para contrução de novas segundas residências em 
Lagoa Nova 

 
Fonte: Próprio Autor. 

 

Nesta imagem coletada em campo, averiguamos uma antiga fazenda a ser 

loteada e a oferecer últimos lotes de terreno para chácaras à venda em Lagoa Nova, 

nas imediações do maior condomínio de segundas residências de Lagoa Nova, ambos 

localizados a menos de um quilômetro da sede da cidade.  Destarte, o investimento 

na construção/aquisição de segunda residência não se restringe à prática da 

vilegiatura, mas também como forma de investimento no mercado de imóveis, tendo 

em visto, a estabilidade do setor perante aos demais suscetíveis às crises 

econômicas. Como mesmo afirma um gestor privado, entrevistado na pesquisa, 

2016 
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quando indagado sobre os motivos de investir em segundas residências na serra. Ele 

enfático ao dizer que, sobretudo, como uma oportunidade de negócio. Nesse 

momento, percebemos a vilegiatura serrana a ser inserida na lógica do capital, 

sobretudo, com atuação dos promotores imobiliários na intenção de obtenção de 

lucros com a prática. 

Além das residências convencionais como chácaras, condomínios de 

casas (prives ou arruamentos), apartamentos verticalizados, há outras formas em que 

promotores imobiliários se apropriam da vilegiatura para aquisição de lucros com 

investimentos na construção de grandes empreendimentos em conjunto com a rede 

hoteleira. Conhecida como timeshare38, uma modalidade de habitação que pode ser 

considerada uma espécie de segunda residência compartilhada.  A compra e as 

obrigações financeiras são partilhadas entre seus efêmeros inquilinos, apesar de não 

se conceder o título de propriedade a nenhum deles. Atualmente, comum na Europa 

e América do Norte, as despesas na manutenção do imóvel, também, são rateadas 

entres seus “donos”, como previsto em cada contrato. Dessa forma, uma timeshare 

possibilita, ao vilegiaturista, morar esporadicamente em vários lugares, mundo a fora, 

sem necessariamente ser o único dono e provedor do imóvel.  

Não obstante, Tulik (1998) comenta aquisição de uma segunda residência 

convencional como possibilidade e oportunidade de obtenção de lucros em face da 

comercialização do imóvel de variadas modalidades, tanto a alugar por temporadas, 

arrendar ou até mesmo a revenda após valorização de preço do imóvel. A seguir 

temos na Figura 13 um anúncio de aluguel de uma casa em condomínio fechado para 

fins de negociação com pretensos vilegiaturistas na Serra de Guaramiranga. 

 

 

                                                             
38 Em geral, timeshare são apartamentos localizados em Condomínios Resorts com estrutura similar a 

hotéis. Estes resorts são afiliados a um grande operador mundial que administra propriedades similares 
no mundo todo. Possuem três tipos de contratos principais. O primeiro deles é similar a um contrato 
de compra e venda de imóvel, onde o comprador adquire uma fração (1/52) do apartamento em 
sociedade com outros 51 compradores – que ele não conhece. O segundo contrato regulamenta o 
direito de usufruto do imóvel, ou seja, define qual porção da renda e/ou da utilização cabe a cada 
comprador. O número de 52 compradores por unidade corresponde ao número de semanas em um 
ano-calendário. Assim, atribui-se 1 semana para usufruto para cada proprietário. Se ele quiser usar o 
apartamento estará a sua disposição, caso contrário, poderá receber os dividendos da locação de sua 
semana. O terceiro contrato corresponde à filiação do comprador a um dos operadores mundiais de 
Time-Share que funciona como um clube de viagem. Assim, pode-se permutar a semana a que tem 
direito em Orlando por outra em Paris, por exemplo. Fonte: 
http://www.comprarcasaemorlando.com.br/florida-2/como-funciona-o-time-share-e-um-bom-
investimento/). 
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Figura 13 – anúncio de segunda residência em aluguel por temporada 

 
Fonte: https://www.aluguetemporada.com.br/imovel/. Acesso em 28/05/2017 

 

O anúncio encontra-se num site especializado em aluguel de imóveis por 

temporadas em lugares turísticos. Demonstrando que a segunda residência pode 

além de ter a função básica e a forma para a vilegiatura, ser um alojamento turístico 

de fato, criado com o vislumbre da obtenção de lucros a partir de sua locação, 

contribuindo também para a valorização e especulação imobiliária. É notável a 

repercussão do processo de valorização e especulação imobiliária perante a dinâmica 

da paisagem serrana. Faz-se presente em vários pontos das cidades a oferta de 

imóveis ou terrenos, seja para locação, venda e financiamentos entre outros negócios 

que explicitam o quadro comercial que faz parte da paisagem e da vida das cidades 

da vilegiatura. 

A vilegiatura na Espanha, denominada nos estudos espanhóis como 

“vivienda de segundas residencias”, como já mencionado, expandem-se às áreas não 

metropolitanas do interior da Catalunha. Conforme Fernandez (2003), o crescimento 

nos últimos anos se deu acelerado, com tendência a se expandir para área 

montanhosa dos Pirineus. “As últimas tendências (...) apontam na direção dos 

Pireneus, uma vez que já mostra propensões construtivas inimagináveis em territórios 
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que até poucos anos atrás pareciam condenados à miséria e ao abandono39.” Em 

tradução livre, do espanhol, viviendas representam as vilas ou habitações de 

segundas residências, quais se incluem também os condomínios e resorts de 

sharetime. Mas o fenômeno geográfico importante constatado nos estudos espanhóis 

foi, entre outras, a fundamental influência do incremento das segundas residências e 

empreendedorismo imobiliário na urbanização acelerada de algumas pequenas 

cidades do interior espanhol, em especial, da Catalunya (Denominada la Catalunya 

rural). Ainda sobre a realidade espanhola, Lemonad (2006) esclarece em seu ensaio 

sobre a urbanização dispersa, que a proliferação de casas de fim de semana ou de 

segundas residências tendem a ser converter em primeira residência, sobretudo, em 

condomínios fechados, fenômeno recorrente que não se limita aos centros urbanos 

dos países centrais.  

Nesta perspectiva, é possível conjecturar os impactos da especulação 

imobiliária para além da paisagem urbana metropilitana, a estender-se à paisagem 

não metropolitana, haja vista a articulação do rural e urbano contemporâneo. A 

recente valorização da paisagem por atributos naturais presentes em zonas do interior 

promove a inserção dessas áreas à lógica de venda e consumo do verde por 

atividades que envolvam recreação e deslocamento. Contudo, a paisagem urbana, 

ainda, resguarda maior heterogeneidade frente à rural porque na metrópole a 

paisagem abarca diversos níveis de relações de produção seja a nível de capital, 

tecnologia e organização (SANTOS, 2012). Ao se observar a paisagem dos três 

municípios serranos pesquisados, tanto em campo quanto por meio de fotografias, 

observamos as relações de produção do espaço interligadas, direta ou indiretamente, 

à vilegiatura. Vislumbramos a produção do espaço serrano pela vilegiatura, tal como 

a explicação de Limonad (op. Cit): 

 

Desde o final do século XX encontram-se referências sobre a expansão e 
multiplicação de aglomerados urbanos, concentrados em condomínios 
fechados ou em loteamentos residenciais, dispersos nos cinturões verdes ou 
nas áreas rurais da periferia dos centros urbanos de grande e médio porte da 
América do Sul até a Europa e Ásia, em raios que variam de cem a cento e 
cinqüenta quilômetros. A proliferação de casas de fim de semana ou de 
segundas residências que tendem a ser converter em primeira residência, em 

                                                             
39 Tradução nossa de: Las últimas tendencias, sin embargo, también apuntan en este mismo sentido 
en el Pirineo puesto que ya muestra propensiones constructivas inimaginables en unos territorios que 
hasta hace escasos años parecían estar condenados a la miseria y al abandono. (FERNADEZ, 2003. 
p. única) Disponível em http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-146(052).htm acesso 05/01/18  
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condomínios fechados, é um fenômeno recorrente que não se limita às 
periferias dos centros urbanos dos países centrais. (LIMONAD, 2006, p. 35) 

 

Nesse intento, o fenômeno da vilegiatura entendido, grosso modo, como a 

prática social resultante do desejo periódico em deslocar-se a lugares dotados de 

amenidades. Para Pereira (2013) a vilegiatura é reflexo do desejo milenar de grupos 

sociais, em determinados períodos (temporada, estação climática), ao sentir a 

necessidade de mobilizar-se temporariamente em busca de amenidades existentes 

fora de seu cotidiano. Porém muitas vezes, junto com esses desejos, há também o 

desejo de manter conforto e bem estar da moradia habitual. Para tanto, forja-se os 

arranjos das villas da vilegiatura moderna, alicerçadas com base em extraordinários 

enclaves fortificados e representados por luxuosos condomínios de segundas 

residências, a atribuir ao espaço, novos usos, funções e valores. Corroborando com 

a visão de Harvey (2012), sobre a cidade. 

 

A qualidade de vida urbana tornou-se uma mercadoria, assim como a própria 
cidade, num mundo onde o consumismo, o turismo e a indústria da cultura e 
do conhecimento se tornaram os principais aspectos da economia política 
urbana. (HARVEY, 2012. P. 81) 

     

Não obstante, a valorização do preço da terra (solo urbano e rural) 

relaciona-se ao nível da demanda e procura por este destino. Vislumbra-se a obtenção 

de renda da terra pela possibilidade de adquirir lotes e/ou construir segundas 

residências em lugares onde emergem demanda turística e da vilegiatura, com 

pretensões de se maximizar lucros com a esperada valorização. Conforme Nicolau 

(2008) a valorização do solo urbano é gerada por duas razões primordiais: primeiro, 

pela demanda de terras e habitações e segundo, pelos ganhos cumulativos de 

funcionalidade adquiridas ao longo do tempo, tal como investimentos em 

infraestrutura. Nesse contexto, a superior densidade populacional presente na costa 

nordestina aliada à metropolização litorânea, confere, em tese, mais elevado preço da 

terra ao litoral em relação ao interior, a depender de fatores que influenciem a 

demanda e as funcionalidades do espaço. A (re)produção de espaços turísticos, 

também, contribui para o diferencial nos preços e renda da terra no litoral 

Nesse contexto, já que o mais elevado preço e renda da terra estão no solo 

urbano ou nas proximidades do centro, em relação ao solo no interior não 

metropolitano, abre-se, em tese, possibilidades de acesso à propriedade do solo 
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serrano por camadas menos favorecidas financeiramente. A supor que a aquisição 

dessas propriedades para além do litoral, a exemplo das serras, visem, sobretudo, a 

obtenção de lucros a partir das funções para prática de lazer e vilegiatura. Porém, o 

preços encontrados nas três cidades serranas estudadas, são equivalentes aos 

preços praticados nas metrópoles, a considerar o valor de alguns imóveis bem 

avaliados à beira mar e na serra40. Em Lagoa Nova, encontramos em um condomínio 

(Paraíso Serrano) de segundas residências, unidades a ostentar luxo e elegância em 

suas construções avaliadas em torno de 1,5 milhão de reais, como demontramos na 

Figura 14. 

Figura 14 – Segunda residência não ocupada durante a semana em Lagoa 
Nova 

 
Fonte: Próprio Autor. 

Portanto, independentemente se estão localizadas no litoral ou nas serras, 

se são metropolitanas ou não, o preço do imobiliário vilegiaturístico são 

sobrevalorizados em detrimento das áreas circunvizinhas não apropriadas pela 

prática.  

No Brasil, as atividades predominantes de visitação estão ligadas, 

sobretudo ao turismo de massas e à vilegiatura, por sua vez, ambas dinamizam os 

lugares, ao tempo que atende necessidades para o funcionamento da atividade e 

                                                             
40 Imóvel à venda em Guaramiranga: Casa em condomínio fechado de 245 m², valor R$ 3.000.000,00. 
Fonte: http://www.guaramirangaimoveis.com.br/imovel/no-melhor-de-guaramiranga/CA0168-BS2. 
Imóvel à venda à Beiramar de Fortaleza: Apartamento de 245 m², valor: R$ 2.400.000,00, Fonte: 
http://www.espacoaimobiliaria.com.br/portfolio-item/ed-lazuli/. 

2016 
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supre exigências do mercado turístico, acarretando metamorfoses, sobretudo, ao 

litoral metropolitano. O país, por possuir extenso litoral de aproximadamente 8.500km, 

se destaca por práticas  de lazer com índices de crescimento da vilegiatura (GOMES, 

2013). O Nordeste, inserido nesse contexto, possui cerca de 45% do litoral brasileiro 

com, aproximadamente, 3.400 quilômetros, juntamente com o clima quente da região 

e chuvas mais escassas, aliadas à paisagens de belas praias, faz da região um celeiro 

de investimentos em turismo e segundas residências, sobretudo no ramo imobiliário. 

Na tabela 3 temos a quantidade absoluta de unidades habitacionais classificadas 

como de Domicílios de Uso Ocasional conforme o IBGE (2010) na Região Nordeste, 

por estado da federação.   

 

Tabela 3 – Número de segundas residências (Domicílios de Uso Ocasional) nos 

estados do Nordeste brasileiro 

Fonte: IBGE (2010); (2000) . Organização: Próprio Autor. 

 

Notemos que o maior número de segundas residências, se encontram nos 

estados onde estão as maiores metrópoles turísticas da Região Nordeste, (Salvador-

BA, Recife-PE e Fortaleza-CE) indicando as interligações com a urbanização e 

metropolização litorânea, inerentes ao fenômeno. No entanto, o maior crescimento, 

no período, é percebido nos estados com menores números absolutos (Rio Grande 

do Norte, Piauí e Paraíba). 

Ocorre hoje que, a urbanização ligada à vilegiatura se espraia para novas 

realidades recém incorporadas, a exemplo de pacatas cidades, transformam-se, por 

determinados momentos, badalados lugares turísticos com demanda crescente, 

especialmente com o movimento periódico de retorno à segunda residência para 

usufruir do tempo livre e benesses do ócio. Fatos que infuenciam, seja pelo porte, seja 

Estados  Nº de Duos em 
2010 

2000 Variação em 10 
anos 

Brasil 3.933.271  2.685.701 26% 

Bahia  333.793 193.062 73% 

 Pernambuco 143.567 85.291 68% 

Ceará 113.146  64.620 75% 

Maranhão 74.550 41.552 79% 

Piauí 72.394 38.136 90% 

Paraíba 71.409 38.583 85% 

Rio G. do norte 66.448 33.321 100% 

Sergipe 46.942 31.034 51% 

Alagoas 44.014 26.599 65% 

Região Nordeste 966.263 552.198 75% 
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pela fragilidade ambiental ou cultural, as transformações inerentes ao 

desenvolvimento da nova atividade, muito mais evidentes e impactantes no espaço e 

paisagem do interior serrano, bem como o litoral não metropolitano. Nos enclaves 

úmidos do Nordeste, com o crescimento do segmento de ecoturismo, turismo de 

aventura, eventos culturais, representado por festivais, configura-se fase de 

crescimento da atividade com modernização, urbanização do território resultando 

novas dinâmicas socioespaciais. (OLIVEIRA, 2014) 

Atualmente, a Geografia tem se mostrado como uma das ciências que se 

apropria dos estudos sobre a vilegiatura. A considerar a apropriação dos agentes 

imobiliários sobre a prática, estes (re)produzem o espaço, de forma a acarretar 

impactos, sobretudo, ligados às novas formas de uso e ocupação do solo, que por 

consequência, podem gerar rebatimentos e contradições no processo de urbanização. 

Estudos na perpectiva da vilegiatura na serra nordestina, são ainda escassos na 

literatura da Geografia. Nesta perspectiva, para que a discussão resulte no 

entendimento das implicações socioespaciais da vilegiatura serrana na urbanização e 

produção do espaço nas cidades serranas, é interessante analisar o fênomeno à luz 

de concepções da Geografia. Uma ciência que estuda os princípios da dinâmica que 

rege a organização de múltiplas variáveis, os quais Sposito (2001) nomeia de 

fenômenos e elementos que, ao convergir e interagir para a definição da realidade 

contemporânea,  resultam em espacialidades. Da mesma forma, a origem e 

transformação resultado da combinação dessas variáveis reveladas no espaço, são 

definidas pelo autor como temporalidade. Assim, a concepção da vilegiatura, 

enquanto prática socioespacial, é também têmporo-espacial ao considerar as 

espacialidades e  as temporalidades. 

Se faz oportuno discutir a miscelânia entre espacialidade e temporalidade, 

fruto do senso comum que equivocadamente resume o turismo e vilegiatura à mesma 

definição, resultado de equívocos reducionistas. Quando ainda não se distinguiam os 

estudos entre vilegiatura e turismo, apelava-se ao reducionismo recorrente entre lazer 

e turismo. Isso acarretava a propagação de expressões que resultavam em tipologias 

que já nasciam com etiologia equivocada. A exemplo, temos o uso da expressão de 

turismo e/ou lazer de segunda residência que, apesar das ligações entre ambas 

atividades de visitação, possuem diferenças relevantes tanto em significados, 

repercussões espaciais e o modo como são exercidas. 
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Entre outros equívocos presentes, estão tentativas de definir a vilegiatura, 

ao reduzí-la a mero turismo residencial ou turismo de segunda residência. Arrais 

(2014) afirma que é muito comum nos trabalhos publicados na Espanha e em Portugal 

o uso do conceito de turismo residencial, enquanto uma tipologia, para reforçar uma 

linha de raciocínio que vincula a segunda residência ao turismo. O perigo nessa 

perspectiva é a possibilidade de não se contemplar o real, por uma tentadora e 

reducionista busca científica que pode por tornar-se simplória ao não abarcar a 

realidade. Desta forma, atentamos para as variáveis e contradições existentes a partir 

do olhar crítico a fim de superar vícios reducionistas. Nos estudos que recorrem e 

giram em torno do conceito de segunda residência Pereira (2010) assinala que 

equívoco é “a tomada da forma pelo conteúdo. (...)  O imóvel, inegavelmente, é parte 

importante da organização da vilegiatura, todavia a prática não se restringe a ele”. 

Grosso modo, enquanto a segunda residência é a forma, a vilegiatura seria o conteúdo 

do processo, portanto, o fenômeno e o processo que envolvem a segunda residência 

não se restringem à mera atividade ou alojamento turístico. 

Para conceituar a vilegiatura em uma definição mais concreta, devido à 

complexidade da tarefa, podemos fazer um paralelo e entende-la à luz dos preceitos 

de clássicos da Geografia brasileira como Milton Santos (1985) em que o autor, 

apresenta as variáveis: processo, forma, estrutura e função enquanto proposta 

metodológica para explicar o espaço e consequentemente, os fenômenos espaciais. 

Todavia, tomando como base, os quatros preceitos metodológicos de Santos, para 

interpretar a vilegiatura enquanto prática espacial, fenômeno social e historicamente 

produzido, teríamos: 

1. A Forma, enquanto, aspecto visível, exterior, de um objeto, referindo-se 

ao arranjo destes, que passam a construir um padrão espacial. Neste 

sentindo a vilegiatura se materializaria na forma das segundas residências. 

Compreendemos, portanto que a segunda residência, representaria em 

suma, o formato da vilegiatura, mas não suficiente para explicar por si só a 

complexidade do fenômeno. 

2. A noção de Função implicaria na função socioespacial.  Uma tarefa, 

atividade ou papel a ser desempenhado pelo objeto criado. Para a 

vilegiatura, a função descrita por SANTOS (1985) estaria ligada ao papel 

da segunda residência, enquanto objeto concreto do processo. Além de 

estadia e uso ocasional em momentos de lazer, descanso e usufruto do 
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tempo livre, a mesma pode desempenhar papel de locação, geradora de 

renda e trabalho para promotores imobiliários e trabalhadores da 

construção civil, de serviços domésticos (diarista, caseiro, camareira, 

jardineiro, etc), entre outros ou até mesmo, como moradia definitiva. 

Portanto este papel é subjetivado, de acordo com os diversos usos e viéses 

abordados, o que se faz de notória importância para se entender o objeto 

e consequentemente o processo. 

3. A Estrutura, relativo ao modo como os objetos estão organizados e 

como estão inter-relacionados entre si. Entende-se por estrutura neste 

ensaio como a base sócio-política, econômico e histórica em que o 

fenômeno se dá, tornando-o um produto imposto ao espaço pela 

sociedade. Esta categoria de análise, nos faz refletir a relevância do 

contexto em que se dão os fatos e seus condicionantes. Neste sentido, 

entende-se que a vilegiatura serrana está estruturada no contexto histórico 

espacial contemporâneo, moderno e evidenciado a partir das últimas 

décadas do século XX a partir da consolidação da vilegiatura marítima no 

Nordeste. 

4. O Processo é definido como uma ação que se realiza continuamente, 

objetivando algum resultado, implicando tempo e mudanças. 

Compreendemos que o processo seria a vilegiatura propriamente dita, a 

prática socioespacial que envolve todas as demais categorias. É a 

materialização da mobilidade e as implicações dos movimentos de 

pessoas, capitais, mercadorias e informações entre os lugares onde se 

encontram a residência habitual, da segunda residência e das relações 

delas produzidas. Daí se percebe a complexidade em defini-la de maneira 

objetiva. 

Desta forma, entendemos que há relação próxima entre o espaço e sua 

produção com a vilegiatura. Segundo Pereira (2012) a produção do espaço é 

inseparável das dimensões vividas, concebidas e percebidas das práticas sociais, ou 

seja, é a partir das perspectivas do espaço41 que se dão as práticas espaciais 

inerentes ao desenvolvimento da vilegiatura. É, ainda, uma relação interdependente 

e cíclica, à medida que a vilegiatura necessita do espaço para sua concretização, ao 

                                                             
41 Espaço lefebvriano. (LEFEBVRE, H. A produção do Espaço. 4. Ed. Paris: Anthopos, 2000.) 
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passo que o produz e molda no tempo, decorrente do seu uso, apropriação, 

exploração e consumo. 

Inferindo-se a algumas distinções e separação dos processos, Pereira 

(2015), baseado na obra de Boyer (2008) conclui que, enquanto prática de visitação, 

a vilegiatura consiste em um processo de sedentarização e, portanto configura-se fora 

do modelo do turismo convencional, ao pressupor que, o outrora “forasteiro” visitante, 

ao se assentar em determinado lugar, ainda que para fins de divertimento e descanso 

ocasionalmente, tem a possibilidade de integrar-se à comunidade42. Dessa forma, 

abrir a possibilidade de haver um relacionamento interpessoal de convivência 

harmoniosa e de confiança com a vizinhança, ainda que desconhecidos, mas pelo fato 

de estarem nas idênticas condições de vilegiaturistas na serra e por possuir objetivos 

comuns traduz possíveis afinidades. Além de serem, vizinhos e condôminos, 

presumidamente, de uma mesma classe social, de acordo com a cultura de 

convivência de cada condomínio. Por outro lado, quando a vilegiatura é praticada, 

sobretudo, em condomínios fechados e casas de aluguel por temporada, escassas ou 

raras são as interações com a vizinhança e com os autóctones. Desta forma, pouco 

se integram à comunidade, e assim constroem-se um processo social paralelo e à 

parte da realidade local, o que se provoca uma baixa interação interpessoal com 

residentes, típico da atividade turística. 

Nesse contexto, tanto a vilegiatura quanto o turismo são práticas 

contemporâneas e interligadas de tal modo a  serem considerados no passado como 

iguais fenômenos. No entanto, conforme comprovações de estudiosos, as práticas 

devem ser distinguidas no tempo e no espaço. Para Boyer (2003) a vilegiatura 

antecederia o fazer turismo, porém, como o próprio autor já afirmara, pela falta de 

estudos à parte da vilegiatura, as práticas eram todas resumidas ao turismo, sem que 

houvesse registros para comprová-las. Pereira (2010) assinala que a tradição 

científica do século passado descartou a história densa da vilegiatura como fenômeno 

das viagens em massa. Todas as práticas que de algum modo vinculavam-se ao 

                                                             
42 Em conversa com alguns vilegiaturistas, um deles nos descreve essa possibilidade como grande 

oportunidade de interação interpessoal amigável e confiável. Para tal afirmação, relatamos o fato que 
lhe ocorrera recentemente. O sujeito pesquisado narra que ao sair para comprar pães numa mercearia 
em Guaramiranga, esqueceu de levar consigo a carteira e dinheiro. O que chamou lhe atenção foi o 
fato do dono do estabelecimento, mesmo sem conhecê-lo, sugerir que levasse a mercadoria e pagasse 
posteriormente sem qualquer encargo ou condição. Algo que, segundo o sujeito, se tornaria pouco 
provável na cidade grande. 
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deslocamento não forçoso, foram reunidas pelas análises em torno da atividade 

turística. 

Alguns autores brasileiros, talvez, influenciados pela corrente ibérica de 

pensamento, em determinadas obras, entendem a segunda residência como 

alojamento turístico. Tulik (2001, p. 09) a aponta “(...) como um alojamento turístico 

particular, utilizado temporariamente, nos momentos de lazer, por pessoas que têm 

seu domicílio permanente em um outro lugar”. Ou seja, essas residências teriam 

quase que única finalidade, o meio de hospedagem em viagens para lazer e turismo 

nos momentos de tempo livre da sociedade capitalista. Para Silva (2012) as segundas 

residências são classificadas segundo diversos critérios. O autor a considera também 

como modalidade de alojamento para lazer e turismo. Nesta perspectiva, o 

proprietário/usuário de segunda residência seria considerado turista? Em nossa 

interpretação cabe a denominação de vilegiaturista. Identificação importante para 

entender os sujeitos sociais envolvidos assim como suas ações e relações com o lugar 

objeto do processo. 

Não obstante, a vilegiatura pode ser retratada também a partir de quatro 

características essenciais necessárias para sua configuração enquanto processo 

socioespacial, como já assinalaram Boyer (2008) e Pereira (2012). Desde sua remota 

origem, nos tempos da nobreza e monarquia até os dias atuais, independente do lugar 

escolhido ou a maneira em que é desenvolvida, a estação ou o bioma escolhido, seja 

no inverno, verão, em balneários, nas serras, montanhas ou no bioma marítimo, 

quatro características emergem como essenciais ao desenvolvimento e à definição 

dessa prática social: 

(i) é considerada uma prática sazonal (temporária) e mundana; (ii) 

apresentam funções curativas, com valores regenerativos; (iii) organizam-se na 

conformação da segregação elitista. (iv) resume um conjunto de ideologias que 

representariam a arte de viver, a autenticidade, a riqueza em valores e a proximidade 

em relação à natureza. Os quatro pré-requisitos, também, adequam-se à prática da 

vilegiatura serrana, pois eles se encaixam nas características encontradas nas serras 

nordestinas analisadas. Desse modo, a vilegiatura serrana praticada está assentada 

e configurada por quatro características apontadas a seguir, a conforme algumas 

especificidades: 

1º - São praticas sazonais (temporárias) e mundanas. A vilegiatura serrana, 

enquanto atividade de lazer é impreterivelmente praticada nos momentos livres das 
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obrigações laborais. Momentos quais estamos habituados a usufruir nos finais de 

semana, férias, feriados prolongados ou noutras eventualidades. Nos questionários 

aplicados juntos aos vilegiaturistas nas três cidades, em média 90% das respostas 

sobre a frequência43 em que se utiliza a segunda residência se mostraram durante 

finais de semana. A divergência está na estacionalidade, quase inexistente, na 

vilegiatura moderna. Enquanto no passado, a sazonalidade era definida conforme as 

estações do ano, no presente está ligada à disponibilidade de tempo livre. A vilegiatura 

serrana por temporada ainda ocorre pela preferência de famílias que residem em 

estados mais distantes da segunda residência, determinada, muito mais, por uma 

temporada de desobrigações (férias), do que propriamente devido à estação do ano. 

2º - Apresentam funções curativas, com valores regenerativos. As terras 

altas, desde os primórdios, eram conhecidas por suas propriedades terapêuticas, 

principalmente contra enfermidades do sistema respiratório44, em acordo à teoria do 

“bem respirar” de Lavoisier (CORBIN, 1989). Nas serras nordestinas encontramos ar 

menos denso, menos poluído pela relativa distância dos grandes centros, presença 

de florestas, além das amenidades referentes ao clima como efeito paliativo a 

possíveis severidades de um clima mais seco e quente. Assim como, nas práticas 

marítimas modernas, as temporadas na serra, teve sua finalidade terapêutica 

gradativamente transformada em atividades de lazer. Os gravataenses exaltam a 

qualidade do ar da cidade, ao classificá-lo entre os cinco melhores 5 microclimas do 

mundo45.  

3º - Organizam-se na conformação da segregação elitista. Desde sua 

formação a vilegiatura na serra já ensaiava seus primeiros passos como uma prática 

puramente elitista, como se pode ver na história retratada das cidades serranas. A 

                                                             
43 Os dados são melhor analisados no item 4.3 em que tratamos do perfil dos vilegiaturistas. 
44 A história de vida de um dos empresários mais bem sucedidos do Estado do Ceará, considerado 

pela Revista Forbes em 2013 o homem mais rico do Nordeste e o 10º do Brasil44, possui umas das 
casas mais suntuosas e luxuosas na Serra de Guaramiranga-CE. O patriarca da família proprietária da 
fortuna avaliada em 9,6 bilhões de reais começou a vida trabalhando no comércio de Belém do Pará, 
porém uma severa gripe acabou motivando a ida do jovem imigrante português para a serra de 
Guaramiranga, no Ceará, para tratamento da doença e no estado se instalou definitivamente. (JORNAL 
ESTADÃO, 2013). Fonte:http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,dias-branco-vai-da-massa-ao-
cimento,595569,0.htm, Acesso em 15/02/2017 
45 “ Gravatá antigamente o povo vinha pra cá em busca de tratamento de saúde por causa do clima, 

porque o tipo de clima de Gravatá (...) existe numa nomenclatura da Organização Mundial da Saúde 
dos tipos de clima, aí tem clima AA1614 / AA1737, Então tem cinco desses climas que Organização 
Mundial da Saúde considera que são os melhores tipos de climas para a saúde humana que é um frio  
seco, em Gravatá você vai dormir à noite com uma temperatura de 16 graus, 18 graus com a cama 
quente, você põe a mão na cama ela tá quente” (Representante da Secretaria de turismo de Gravatá) 
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prática ainda continua em geral de domínio das elites locais e regionais, porém nos 

últimos anos vem se popularizando principalmente pela possibilidade de aluguel de 

casas de segundas residências por temporadas, assim como se tornou muito comum 

nas praias. 

4º A presença de um conjunto de ideologias que representariam a arte de 

viver, a autenticidade, a riqueza em valores e a proximidade em relação à natureza. 

Características, essencialmente, emanadas do vilegiaturar na serra, prática que 

realizada nestes enclaves de umidade, demonstram particularidades e autenticidades 

que a valorizam, de modo que os tornam-se ícones regionais que denotam crescente 

atratividade e notoriedade turística. 

Pelo exposto, podemos inferir que a prática da vilegiatura pode ser 

entendida a partir de vertentes e critérios metodológicos diversos, porém sempre 

imbuídos à figura da segunda residência como forma concreta da materialização das 

práticas sociais inerentes ao fenômeno. A vilegiatura potencialmente se caracteriza 

pela necessidade da posse e/ou propriedade de uma residência para assentamento 

temporário e visitas efêmeras, independente de sua classificação como uma segunda 

ou terceira residência, a partir do momento em que o proprietário/inquilino possua, 

sobre sua salvaguarda, outras residências para o mesmo fim, sem necessariamente 

enumerá-las por ordem de uso entre segunda ou terceira e assim sucessivamente. A 

forma da vilegiatura – a segunda residência – recebe outras designações e 

nomenclaturas, tais como, residência secundária, casa de veraneio, casa de campo, 

casa de temporada, casa de praia etc. Para tanto, utiliza-se o termo segunda 

residência ou residência secundária na pesquisa, tendo em vista que as respectivas 

definições condizem com a realidade empírica. 

Seguindo a teoria de Santos (1985) ao considerarmos a residência 

secundária como a forma para materialização do processo, entendemos que há 

aspectos importantes na sua formação para se entender a vilegiatura enquanto 

fenômeno e o seu conteúdo. Para tanto, importante se faz entender os diversos fatores 

que levam a se investir na aquisição de segundas residências, assim como os 

impactos deles decorrentes. Para o autor espanhol Colás (2003) os principais fatores 

que levam um pretenso segundo residente a investir em tal empreendimento estão 

em primeiro lugar, a localização geográfica para a construção da segunda residência, 

assim como seus atributos como a paisagem, o clima, a acessibilidade, a presença 

de serviços comerciais e públicos e o valor do solo. Sobre esses atributos atrativos às 
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segundas residências, Silva (2012) assevera que são a paisagem constituída por seus 

elementos físicos: o mar, rios, montanhas, florestas e os elementos sociais: os povos, 

os lugares e a cultura. Lefebvre (1991) já tratava da busca pela ambiência natural ao 

afirmar em sua obra “O direito à cidade”, que o direito à natureza entrou para a prática 

social em favor do lazer para romper com a rotina urbana banal, o barulho, a fadiga 

do modo de vida nas cidades. Desta forma a natureza ganha valor de troca, 

transforma-se fonte de interesse econômico a fim de ser comercializada. É nesse 

sentido que a Serra passa a ser é pensada como “produto natural” para assim torná-

la mercantilizada. 

Ao analisarmos a forma da segunda residência e a considerar sua 

essencialidade para prática da vilegiatura serrana, é possível perceber diretamente 

sua função no processo. O órgão oficial do Governo francês de pesquisas 

demográficas classifica o papel da segunda residência como:  

 

Uma habitação usada para fins de semana, recreação ou feriados. 
Apartamentos mobiliados e/ou alugados para estadias turísticas também 
classificados de segundas residências. A distinção entre casas e segundas 
residências às vezes é difícil de estabelecer, razão pela qual as duas 
categorias são muitas vezes agrupadas (INSEE- INSTITUT NATIONAL DE 
LA STATISTIQUE ET DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES, 2016.)46 

 

A definição técnica do Instituto francês da segunda residência é semelhante 

ao já apresentado anteriormente. O INSEE (2016) classifica as segundas residências 

como habitações usadas para fins de semana, de lazer ou férias, podendo estas 

serem um alojamento arrendado, mobiliado ou alugado para visitas turísticas. 

Portanto, é notório que a função dedicada à segunda residência corrobora em sua 

classificação e definição. Nessa definição, há ainda uma tênue linha entre moradias 

ocasionais e segundas residências que por vezes torna difícil estabelecer uma 

distinção, para tanto, as duas categorias são muitas vezes agrupadas, como uma só. 

O IBGE fez o referido agrupamento generalizado para classificar as 

moradias/domicílios particulares de uso ocasional ocupadas ou não no momento da 

                                                             

46 Tradução nossa de: Une résidence secondaire est un logement utilisé pour les week-ends, les loisirs 
ou les vacances. Les logements meublés loués (ou à louer) pour des séjours touristiques sont 
également classés en résidences secondaires. La distinction entre logements occasionnels et 
résidences secondaires est parfois difficile à établir, c'est pourquoi, les deux catégories sont souvent 
regroupées. Disponível em https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1634, acesso em 27/06/17. 
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pesquisa, no intuito de captar nos censos os dados referentes às segundas 

residências. O IBGE classifica segunda residência como domicílios particulares não 

ocupados de uso ocasional, na medida em que considera o domicílio de uso ocasional 

o domicílio particular permanente que na data de referência (censo) servia 

ocasionalmente de moradia. Portanto, pode-se dizer que são aqueles domicílios 

usados para descanso de fins de semana, férias ou outro fim, mesmo que, na data de 

referência, seus ocupantes ocasionais estivessem presentes (IBGE, 2011). A 

categoria de Domicílios de Uso Ocasional –DUOs – foi criada no censo de 1980, 

anteriormente era enquadrada apenas como domicílio fechado. No entanto, neste 

primeiro recenseamento (1980) só era considerado DUOs quando no momento do 

recenseamento o morador estivesse ausente. Já a partir do censo de 1991 a 

metodologia considerava como DUOs todos os domicílios particulares de uso 

ocasional sem restringir a condição de não presença de morador temporário. A partir 

de então se considera como DUOs, o domicílio particular que servia ocasionalmente 

de moradia (casa ou apartamento) usados para descanso de fim de semana, férias 

ou outro fim.   

 Nesta perspectiva, segundas residências são habitações de uso 

secundário à moradia, entendidas, a priori, como residências utilizadas 

temporariamente por aquele que possui sua residência habitual em outro lugar. Ao 

entendermos a forma física da vilegiatura serrana, concluimos que a forma e função 

da segunda residência na vilegiatura serrana, em suma, é assemelhada a da 

vilegiatura marítima, a tornar, não como um contraponto, mas como uma extensão ou 

incorporação pelo processo de novas áreas e ecossistemas diferentes da ambiência 

marítima. 

A função das segundas residências pode adquirir novas atribuições, 

valores e usos de acordo com a vontade do proprietário. Essas moradias, muitas 

vezes são utilizadas pelos donos como forma de obter lucros a partir da locação das 

mesmas em períodos ociosos de uso pelo(s) proprietário(s). Portanto a forma da 

vilegiatura representada pela casa física, torna-se um espaço de territorialização 

efêmera constante ou inconstante e mesmo imprevisível do processo. É comum 

encontrar na internet, anúncios de aluguel de casas por temporada na serra, assim 

como na praia, com slogan repetitivo de “fim de semana em casa de praia/ casa de 

campo”. Abaixo exemplifica-se tal anúncio no Quadro 2. 
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Quadro 2 – Anúcio de aluguel por temporada em segunda residência na serra 

Aluguel por temporada em Guaramiranga: 

Casa de luxo no Condomínio MontFlor 

Possui 5 Suites, 3 Varandas + Dependencia de Empregada 

Luxuosa Casa Em 02 Pavimentos, totalmente Mobiliada, possui 05 Suites, 03 Varandas, 02 Salas 
, Dependência De Empregada, Banheiro Social, Cozinha Completa, caramanchão , Churrasqueira 
própria e estacionamento. 

No Condomínio Possui Piscina Aquecida, Quadra De Tênis, Quadra Poliesportiva, Club House 
Com Sala De Ginastica, Lago , Sauna e Piscina. Tudo isto bem pertinho da praça central de 
Guaramiranga. 

Loft triplex com 140 m² (3 Suítes) 
 
1º piso: Sala para 02 ambientes com varanda, pier com caramanchão, cozinha americana, área 
de serviço; 
2º piso: 02 suítes com varanda; 
3º piso: Mezanino com 03 camas de solteiro . 
CLUB HOUSE: piscina aquecida, salão de conveniência, deck panorâmico, fitness, sauna com 
repouso, sala de jogos, espaço gourmet, playground. Heliponto, quadras de esportes, área para 
cooper e área de preservação permanente.  
Localiza-se a 1.000 m do centro de Guaramiranga. 
VALORES: 
Finais de Semana em geral: R$ 1.500,00 (Sex a Dom) 
Feriados: R$ 2.500,00 (03 dias) 
Natal: R$ 3.000,00 
Réveillon: R$ 4.000,00 
Carnaval R$ 6.000,00 
Semana Santa R$ 4.500,00 
 
Taxa de limpeza R$ 80,00 (Obrigatório) 

Fonte:  https://www.aluguetemporada.com.br/imovel/p3550734 

 

Percebemos com o anúncio, a ênfase ao informar que a casa é luxuosa e 

possui inúmeros equipamentos para proporcionar conforto e qualidade na estadia, tal 

qual um empreendimento turístico. Esta maneira de vilegiaturar já era frequentemente 

praticada nas praias apropriadas pela vilegiatura marítima na Região metropolitana 

de Fortaleza, como exemplo na Praia do Porto das Dunas no município de Aquiraz. 

Prática esta, em demasia recorrente e pioneira no litoral do Ceará, a exemplo do 

complexo residencial e turístico Aqua Ville.   

A segunda residência para Arrais (2014) é entendida para além dessas 

características, a possuir ainda um arranjo espacial configurante do assentamento 

urbano. O autor afirma que a segunda residência é “expressão da fragmentação do 

morar e da extensão do cotidiano, com ampliação dos grupos familiares em busca de 

lazer em espaços privativos” (ARRAIS, 2014, p. 52). Isso ocorre porque a segunda 

resdiência se torna outra morada de vida e cotidiano que envolve quase sempre a 

família, a se tornar uma extensão do espaço vivido. Entretanto, divergimos de Arrais 

(op. cit.) quando este afirma que “a segunda residência antecede o processo de 
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urbanização” (p. 53) em razão da prática da vilegiatura se estabelecer a partir de 

raízes históricas. Como já demonstramos, a vilegiatura, de fato, se estabelece a partir 

de raízes históricas, porém, o fenômeno da segunda residência está intimamente 

relacionado à consolidação da vilegiatura, pois entendemos a segunda residência 

como a forma necessária à prática da vilegiatura, como um par dialético, assim como 

o sistema de objetos está para o sistema de ações assinalados por Santos (2008). 

Portanto, são processos funcionalmente interrelacionados e indissociáveis no tempo 

e espaço por suas funções, formas e estruturas. Configuram um processo uno e 

sistêmico, sobretudo na contemporaneidade, ainda que a concretização da vilegiatura 

antepassada, ora emergida de raízes históricas, tenha sido necessária à construção 

das villas e assim perpetuar o “embrião” do assentamento urbano. 

Arrais (op cit) complementa que a urbanização contemporânea é marcada 

pela evolução dos transportes, redução da carga horária de trabalho e das novas 

práticas de lazer, o que acabaram por influenciar a valorização diferencial desse tipo 

de assentamento urbano. Corroboramos com a ideia do autor, na qual hoje a segunda 

residência configura um assentamento urbano por destacar as relações entre a 

urbanização contemporânea e o lazer, uma vez que o padrão de assentamento 

urbano alimenta a dinâmica urbana e consequentemente está interligada ao processo 

de urbanização e/ou metropolização. Mesmo quando a vilegiatura está presente no 

espaço rural dos municípios, à medida que ocorre a produção de segundas 

residências no campo, não significa que as relações de trabalho existentes e relações 

com a terra impliquem em forma de subsistência ou atividades rurais tradicionais. No 

entanto, essas relações configuram traços de urbanidade no espaço rural e não, 

necessariamente, são um real produto desse processo. No município de Lagoa Nova-

RN, todos condomínios de segunda residência se localizam justamente no espaço 

rural do município como se vê nas imagens da Figura 15. 
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Figura 15 – Condomínio Portal da Serra e arredores - Lagoa Nova- RN 

 
Fonte: Próprio Autor. 

 

Na figura 15 visualizamos a portaria do Condomínio Portal da Serra no 

espaço rural de Lagoa Nova-RN. No recorte abaixo da imagem, temos retratado na 

vizinhança dos muros do condomínio, lavouras, atividades de pecuária, de 

subsistência e extrativista com a cultura do caju que é abundante em todo platô da 

Serra de Santana. A alguns metros dali se encontram cataventos, à beira da estada, 

da usina eólica recém implantada no município, o que denota contradições no espaço 

local bem como o contraste na paisagem rural. 
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4  A VILEGIATURA SERRANA NO NORDESTE BRASILEIRO 

 

A vilegiatura serrana no Nordeste, além da sutil distinção de concepção em 

relação à vilegiatura marítima, possui características peculiares e inerentes ao seu 

modo de influenciar a produção do espaço urbano não metropolitano, a exemplos das 

cidades serranas. Para tanto, analisamos e tratamos os dados obtidos na pesquisa 

de campo conforme os objetivos da pesquisa e o emprego das técnicas discriminadas 

na metodologia. Neste intento, o presente capítulo discorre sobre a realidade empírica 

das áreas de interesse.  

Cabe salientar que, a vilegiatura nas cidades serranas tem em sua 

essência contemporânea, o discurso da regulamentação pública, sobretudo, pelo 

regime administrativo das prefeituras municipais. Por outro lado, não há no fenômeno 

serrano, um modelo de politícas públicas mais amplo e regionalizado de integração 

em escala interestadual que contemple o turismo serrano em âmbito regional, a 

exemplo do que ocorreu, no litoral nordestino, com os investimentos do Prodetur 

Nordeste47. Na ocasião, consolidou-se uma integração em termos de políticas 

públicas e planejamento regional, que acabara por auxiliar a expansão da vilegiatura 

marítima no litoral da região a resultar na dinamização do processo urbano 

metropolitano. 

A implantação do Prodetur Nordeste foi o resultado de uma maior 

preocupação com a regionalização do turismo nas metrópoles de Natal, Fortaleza, 

Recife e Salvador. Já na realidade das serras analisadas, observamos que essa lógica 

de integração turística está praticamente subordinada e posta como secundária em 

comparação à regionalização do turismo na metrópole litorânea, responsável por 

recepcionar maior parte dos turistas da região, tanto brasileiros, quanto estrangeiros. 

Por sua vez, o turismo, conforme Coriolano (2001) destaca, pode ter como 

motivação, o ato de visitar outros territórios, outras realidades e, com isso, usufruir de 

lazeres que promovam expectativas do novo. Segundo a autora, este deslocamento 

possibilita distanciar-se, tanto geográfico quanto culturalmente da realidade do 

viajante. Por outro lado, a motivação para o vilegiaturar na serra nordestina, não está 

                                                             
47 O projeto abrigou uma série de iniciativas políticas que visaram um enfoque de integração regional 

do fenômeno turístico. Via-se ali potencialidades turísticas, sobretudo litorâneas, que poderiam ser 
integradas em um único modelo regional de desenvolvimento e planejamento. Nesse contexto, foram 
arquitetados diferentes programas públicos e privados a nível regional de desenvolvimento para 
transformação do espaço litorâneo em espaços propícios ao trade turístico mundial. 
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pautado em conhecer novas culturas, visto que o vilegiaturista serrano, apesar de se 

distanciar da realidade cotidiana da metrópole, permanece em seu contexto do espaço 

vivido, cultural e simbólico. A vilegiatura praticada no interior carrega significados para 

além do deslocar-se geográfico, muitos dos vilegiaturistas têm embricados em sua 

motivação ao deslocar-se à serra, a ideia de (re)experimentar um modo de vida 

sossegado em contato com as raízes interioranas e sertanejas. 

Não obstante, o deslocar para fins recreativos no interior, demonstra a 

motivação de um individuo bucólico, conforme argumenta Campos (1993). Tal 

bucolismo tem origem no apego histórico às raízes desses indivíduos. Neste caso, 

representado pelo sertão e a serra no interior nordestino, conjunto à necessidade de 

substituir o cenário urbano pelo mais natural, sem que isso signifique um 

deslocamento muito dispendioso e distante. É uma memória imperfeita incutida no 

subconsciente pelo enaltecimento das origens sertanejas ante à realidade caótica, 

cotidiana da metrópole moderna. Campos (1993) comenta, ao empiricizar Fortaleza, 

que:  

 

A caminhada ainda que eventual, do citadino para o campo, encaixa-se na 
mesma tradição que culmina com a escolha de um lugar ideal (o lócus 
amenus) para a vivência humana. Assim, naturalmente em Fortaleza – o que 
interessa por agora-, cidade entranhada de passado agrário e, 
indiscutivelmente, território urbano sob conceito sociológico. (p. 13) 

 

Para o autor, o fortalezense, em especial, enquanto citadino metropolitano, 

tem uma forte ligação com o sertão e o interior, visto que a cidade “alencarina” está 

marcada por um passado agrário. Para Dantas (2011) o sertão serve de matriz à 

metrópole nordestina – referindo-se à Fortaleza –, a partir de marcas na paisagem, 

tanto na cidade propriamente dita como nos subúrbios e arredores contém sinais vivos 

do sertão sobre o quadro humano e arquitetural. São marcas de uma simbiose que 

permeiam o imaginário interiorano na paisagem de uma cidade litorânea-interiorana.   

É válido observar que Fortaleza, como nas demais metrópoles nordestinas, 

outrora experimentou um rápido crescimento populacional devido ao êxodo rural, 

processo sobretudo motivado pelo tratamento dado à seca e busca por melhores 

condições de vida, a corroborar com o desordenado e recente processo de 

urbanização brasileiro. A atratividade pela cidade logo a tornaria o lócus da 

modernidade e do modo de vida urbano metropolitano em um país em processo de 

industrialização tardia. Nesta realidade, se insere a brusca e dramática transição do 
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sertão para a metrópole, do rural para o urbano, da ambiência natural para uma “selva 

de pedra”. Campos (1993) complementa: 

 

(...) vimos cultuando a terra nem sempre botanicamente uniforme, cada um 
de nós, na medida de sua capacidade de exteriorização de sentimentos, a de 
demonstrar admiração, afeto ou paixão. Será esse um estado de espírito que 
predispõe ao lazer e nos impede – a tanto não somos exceção à regra, 

comparados com os outros povos – na direção do campo. (1993. p. 13) 

 

Portanto, resta-nos refletir como a atração e admiração pelo verde, se 

traduz em um estado de espírito na relação do sujeito urbano com o interior. Seria por 

este estado de espírito, citado por Campos (op. cit.), a razão pela qual há o desejo do 

nordestino em manter-se próximo às suas raízes? Por manter sua identidade regional, 

a materializar o desejo de “morar” esporadicamente no interior? São motivações 

plausíveis, mas que contrastam com a aspiração e imitação de modos de lazer 

importados da cidade para o campo. Condição esta que pode ser extendida à 

realidade atual do homem urbano, não apenas do nordestino, percebida através do 

recente processo de desmetropolização como tendência contemporânea dos estudos 

urbanos. 

 

4.1 Planejamento das cidades serranas: discursos, políticas e 

ordenamento territorial em prol da vilegiatura  

 

A biodiversidade presente nos enclaves úmidos e subúmidos agrega 

excepcionalidades à paisagem do semiárido brasileiro, no que tange, sobretudo, à 

flora. Isto posto, há no discurso político direcionamentos por parte do poder público, 

inclusive por vias legais, no sentido de produzir e executar estratégias de proteção da 

natureza e ações de ordenamento territorial. 

 Nesse sentido, questionamo-nos sobre o potencial do atrativo econômico 

em áreas, teoricamente, de preservação e/ou conservação – delimitadas através de 

políticas públicas ou não – para atividades de exploração dos recursos ambientais. A 

exemplo do ocorrera na Serra de Baturité, a qual se insere Guaramiranga, onde 

desencadeou-se crescimento e ações de promotores imobiliários nos entornos 
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serranos a se intensificar concomitante à criação da APA da Serra de Baturité48 no 

ano de 1990. 

A exploração direta e indireta, de áreas protegidas (conservadas do ponto 

de vista dos aspectos naturais), incide sobre o crescimento do fluxo de visitantes, em 

especial o fluxo vilegiaturístico que movimenta o setor imobiliário. São antagonismos 

detectados com a implementação de políticas estratégicas de conservação da 

natureza e do ordenamento territorial em cidades turistificadas com o apelo ao aspecto 

natural da serra, o que as tornam celeiros de impasses interessantes à ciência 

geográfica. 

Nesse contexto, medidas que visem proteger a natureza poderiam ter o 

resultado inverso? Elas incitariam a exploração por atividades econômicas, 

justamente pelos aspectos naturais ainda preservados nessas áreas? As ações e 

políticas de proteção ambiental promoveriam restrições importantes à ocupação e uso 

do solo serrano? 

 

4.1.1 Políticas e ordenamento territorial na serra 

 

A implantação de políticas de proteção ambiental demanda atuação do 

poder público em suas várias esferas. Porém, a depender de interesses dos agentes 

representantes desse poder, pode haver também interesses empresarias e relativos 

ao desenvolvimento econômico. Neste sentido, a partir dos interesses comuns, as 

serras sofrem influência do dinamismo econômico e politíco, o que evidencia cada vez 

mais o fluxo de pessoas, o turismo e o fenômeno da vilegiatura serrana. São nuances 

que requerem atenção do poder público para a necessidade de implantação de 

políticas de ordenamento territorial. Algumas já promovidas, principalmente, pelas 

prefeituras e ocasionalmente incrementadas pela esfera estadual. Por sua vez, a 

vilegiatura enquanto importante prática que influenciou, e ainda o faz, a re-definição 

do desenho urbano e a dinâmica econômica das cidades pesquisadas, gera 

                                                             
48 A APA da Serra de Baturité é a primeira e mais extensa APA criada pelo Governo do Estado do 
Ceará, e foi instituída através do Decreto Estadual N° 20.956, de 18 de setembro de 1990, alterado 
pelo Decreto N° 27.290, de 15 de dezembro de 2003. Abrange uma área de 32.690 hectares e está 
localizada na porção Nordeste do Estado, na região serrana de Baturité. Delimitada pela cota 600 
(seiscentos) metros, é composta pelos municípios de Aratuba, Baturité, Capistrano, Guaramiranga, 
Mulungu, Pacoti, Caridade e Redenção. Fonte: http://www.semace.ce.gov.br/2010/12/apa-da-serra-de-
baturite/, acesso em 20/01/2018. 
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preocupação com o fenômeno no âmbito político de regulamentação e reordenamento 

urbano. Pauta ainda carente de políticas públicas que contemplem efetivamente a 

questão urbana e o direito à cidade, sobretudo, nas pequenas cidades. 

Nesta perspectiva, ao referir-se ao processo de urbanização atual, nas 

cidades de pequeno e médio porte, Machado et al. (2017) assinala o padrão de 

urbanização a alterar-se pelas necessidades urbanas em reconstituirem-se. Segundo 

ele: 

A questão urbana se tornou mais complexa e multifacetada, agregando aos 
elementos já existentes: precariedade na infraestrutura, equipamentos e 
serviços urbanos e existência de assentamentos precários, áreas de risco, 
desigualdades e segregações socioespaciais, um conjunto de outras 
questões, inclusive relacionadas à pluralidade de agentes sociais que 
convivem cotidiana e reiteradamente na cidade (MACHADO et. al. 2017, p. 
57). 

 

A passagem acima evidencia os paradoxos e ambiguidades que envolvem 

fixos e fluxos, dimensões material e imaterial, qualitativa e quantitativamente, também 

na cidade pequena serrana. Tudo isso aponta para grandes desafios da política 

urbana municipal, desde condicionantes econômicos e políticas estruturais, até 

ampliação de potencialidades. São os desafios do planejamento, gestão e a política 

urbana municipal de cidades que envolvam e contemplem a prática da vilegiatura 

serrana. A expansão da área urbanizada do município de Gravatá - PE, por exemplo, 

ocorreu de maneira acelerada nos últimos 20 anos, modificando os limites do tecido e 

a mancha urbana praticamente em todas as direções49. O que promoveu discussões 

para a produção e implementação de medidas regulatórias na tentativa de ordenar o 

uso do solo e o desenvolvimento urbano da cidade. 

O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) de Gravatá explica 

em três momentos a expansão urbana da cidade. Em um tópico do Plano, denominado 

de “Expansão urbana recente – Dinâmica imobiliária de segunda residência”, é 

explicitado que: 

 
 A implantação da BR –232 abre um caminho promissor para a consolidação 
da vocação turística da cidade, que passa a ter como forte o turismo de 
segunda residência, atividade imobiliária, voltada para um mercado 
consumidor externo e de maior poder aquisitivo (PDDU – GRAVATÁ, 2015. 
p. 49). 

Nesse contexto, o poder público da cidade tem, em tese, a ciência de quão 

relevante foi a ocupação do solo por segundas residências para a expansão urbana 

                                                             
49 Verificar no Mapa 6 - A expansão urbana de Gravatá. 
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do município. Por este motivo, tentativas de implementação de ordenamento territorial 

para o sítio urbano nas cidades serranas, onde a prática da vilegiatura e do turismo 

se expandiu contemporaneamente, em tese, tem buscado suporte na legislação50. 

Porém, pode haver contrapontos e problemáticas imbricadas neste processo, como 

por exemplo a possível restrição ao desenvolvimento urbano da cidade, a partir de 

políticas que possam desistimular intenções empresariais, - presente nos discursos 

de gestores – tais como, maior rigor na fiscalização e restrições ao acesso ao solo. 

Portanto, na tentativa de germinar um crescimento urbano ordenado capaz 

de proporcionar menor impacto ao meio ambiente, mas que agregue desenvolvimento 

socioeconômico é necessário criar subsídios como os zoneamentos ambientais e 

urbanos. Ações, geralmente, pouco percebidas em cidades pequenas. 

As ações de politicas urbanas estão previstas no documento lei 

denominado Estatuto das Cidades51, que entre outros objetivos versa, no Art 2, inciso 

IV que trata das diretrizes gerais da lei, sobre o planejamento do desenvolvimento das 

cidades, da distribuição espacial da população e das atividades econômicas dos 

municípios e dos territórios sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as 

distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente, 

conforme a Constrituição Federal, (1988). Entre os instrumentos para se atingir tais 

objetivos tem-se a criação do plano diretor, este que, na grande maioria das cidades 

pequenas não se elabora, haja vista que só é obrigatório para cidades com mais de 

20.000 (vinte mil) habitantes (Art. 182, § 1º da Constituição da Republica Federativa 

do Brasil de 1988). Segundo o Art. 41. da lei no 10.257, de 10 de julho de 2001 (Lei 

Estatuto das cidades) o plano diretor é obrigatório para cidades52: 

 

Quadro 3 - Obrigatoriedade do Plano Diretor 

I – com mais de vinte mil habitantes; 

II – integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; 

III – onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos no § 4o do 

art. 182 da Constituição Federal53; 

                                                             
50 A ordenação urbana se dá através instrumentos jurídico-urbanísticos a exemplo da Lei de Perímetro 
Urbano, a Lei de Zoneamento Urbano, a Lei de Parcelamento do Solo Urbano, o Código de Postura, o 
Código de Obras, dentre outros. (PDDU – GRAVATÁ, 2015.p. 39) 
51 Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. 
52 Fonte: Constituição Federal de 1988. 
53 É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, 

exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não 
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IV – integrantes de áreas de especial interesse turístico; 

V – inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo 

impacto ambiental de âmbito regional ou nacional. 

VI - incluídas no cadastro nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de 

deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou 

hidrológicos correlatos. 

Fonte: Brasil, 2001. Organização: Próprio Autor. 

Na esfera pública municipal, estabelece-se uma dupla responsabilidade, 

quais sejam o dever do poder executivo de seguir a legislação de uso e ocupação do 

solo, seja fiscalizando as construções, regulamentando-as e corrigindo-as. Já por 

parte do poder legislativo, reformular e reestabelecer o plano diretor, no caso das 

cidades onde a produção do documento é obrigatório. Salientamos que o plano diretor 

dos municípios pode ser o instrumento usado como forma de ordenamento territorial 

e planejamento urbano das cidades e da vilegiatura, a referir-se como tentativa de 

regulamentar as construções residenciais que aumentam gradativamente, por conta 

da atratividade adquirida por essas cidades, principalmente a partir do final do século 

XX. 

Inserida nessa realidade, Guaramiranga, em seu plano gestor, dividiu seu 

território por importância ambiental e urbanística a fim de regulamentar o uso do solo 

por meio de duas leis municipais do ano de 2005, sendo elas: a Lei municipal nº 

111/2005 - Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo da Sede Municipal de 

Guaramiranga54 e a Lei municipal nº 112/200555 – Organização Territorial de 

Guaramiranga. 

                                                             
utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: I - parcelamento 
ou edificação compulsórios; II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no 
tempo; III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente 
aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e 
sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais. 
54 A lei municipal 111/2005 objetiva regulamentar e fiscalizar a ocupação e uso do solo no município, 

aliando a legislação vigente com as demandas e especificidades naturais de Guaramiranga para 
fornecer, desta forma, dispositivos legais, a âmbito municipal, para controlar construções desordenadas 
e indiscriminadas sejam elas de residências ou pontos comerciais em perímetro urbano, rural, glebas, 
matas etc. 
55 Lei 112/2005 tem como principais finalidades a de (1) delimitar e definir a Zona Urbana e Zona Rural 
Especial do Município Guaramiranga,  (2) indicar as Macrozonas de Planejamento, bem como suas 
subdivisões – as Microzonas – e dar outras providências, tendo em vista as expectativas de 
assentamento urbano para os próximos 5 (cinco) anos, ou seja, até o ano de 2010.  
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O artigo 2º do II Caput da lei 112 versa sobre a organização territorial do 

município, a partir dos seguintes objetivos: 

 Definir os limites da área de ocupação da sede municipal de 

Guaramiranga tendo em vista sua ocupação atual e a expansão futura para 

organização das atividades urbanas; 

 Otimizar e economizar os serviços públicos de infraestrutura urbana; 

 Preservar o meio ambiente e os bens culturais; 

 Assegurar melhores condições de habitabilidade e conforto para a 

população. 

A partir dos objetivos dessa lei municipal, percebemos a preocupação em 

orientar, na medida do possível, o ordenamento do território e desenvolvimento 

urbano de Guaramiranga, conforme o Estatuto das Cidades determina no Art. 41, 

incisos IV e V, sobre cidades com especial interesse turístico e/ou que sofrem 

influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental, 

respectivamente, como o caso de Guaramiranga.  

Segundo o PDDU de Gravatá (2015), a Lei de Zoneamento Urbano tem 

como natureza a eficiência das cidades, uma vez que indica que edificações, 

atividades ou grupos econômicos e sociais possuem locais específicos para sua 

instalação, estabelecendo zonas comerciais, residenciais, industriais, de lazer etc. Na 

atividade de zoneamento se faz o traçado urbano, o desenho geral da cidade, a 

exemplo de levantamento topográfico, indicando o sistema viário, marcando o 

arruamento, o alinhamento e o nivelamento. 

Dentre as três cidades apresentadas na pesquisa, Gravatá apresenta 

avanço no que se refere ao planejamento urbano voltado à vilegiatura. O que 

demonstra certo entendimento dos gestores sobre o quão relevante é conhecer o 

arranjo espacial do município. O planejamento urbano é impreterível para a gestão 

municipal, pela elevada proporção de segundas residências e o reiterado retorno dos 

vilegiaturistas concentrados, sobretudo, em bairros, demasiadamente, ocupados por 

este tipo de domicílio que sofrem fluxos frequentes e cíclicos. Como afirmara um 

representante do governo municipal de Gravatá, ao ser questionado56 sobre a 

existência de bairros ou localidades onde se concentrem a ocupação por segundas 

                                                             
56 Por meio das entrevistas semi-estruturadas, direcionada aos gestores públicos e privados. 
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residências. O representante público considera “uma conurbação” (sic) ao que 

outrora, para ele, era uma ocupação difusa.   

 
Não é mais difuso, já virou (...), talvez esse termo não se encaixe mas, já 
virou uma conurbação. (Antes) era uma (casa) aqui, outra aqui e outra ali, 
hoje eu diria pra você, os bairros de Nova Suíça, Alto do Maroto, Ebenezé, 
Jardim Petrópolis, são os bairros onde se concentram a (maior) ocupação por 
segundas residências (GESTOR REPRESENTANTE GRAVATÁ, 2016)57. 

 

Em Gravatá, esta lógica torna-se evidente ao se analisar seu plano diretor 

que delimita tanto o perímetro urbano da cidade, quanto suas áreas de expansão, 

tipificando-as, ainda, de acordo com sua finalidade de uso e ocupação. De acordo 

com as diretrizes de uso e ocupação do Plano diretor de Gravatá, há de se “conter o 

avanço (regulando e corrigindo) de ocupações para fins habitacionais” (PDDU de 

Gravatá p. 40). Assim como também conter avanços de ocupação de solo por 

atividades produtivas. Visa-se, em contrapartida, “desenvolver estratégias para a 

adoção de culturas sustentáveis na área rural” (PDDU de Gravatá p. 40). 

Em decorrência do avanço das construções imobiliárias e habitacionais de 

segunda residência, pode-se haver também a necessidade de ampliar58 o perímetro 

urbano dos municípios inseridos nas áreas de interesse mercadológico, estratégia 

possível apenas com a elaboração dos planos gestores em atendimento ao que versa 

o Estatuto das Cidades. Ambas politícas, em tese, tem como função orientar e ordenar 

o território, designando a restrição quanto ao uso e ocupação do solo por interesse 

social ou à fragilidade do meio ambiente entre outras diretrizes obrigatórias. A partir 

dessas diretrizes, podemos afirmar que a delimitação ou ampliação do perímetro 

urbano de um município não é feita de maneira aleatória, mas por lei municipal em 

                                                             
57 A afirmação do gestor público encontra respaldo científico, ao confrontarmos a distribuição dos 
domicílios de uso ocasional por setor censitários a partir de dados do censo de 2010.  
58  “Art. 42-B.  Os Municípios que pretendam ampliar o seu perímetro urbano (...) deverão elaborar 
projeto específico que contenha, no mínimo:   
I - demarcação do novo perímetro urbano; II - delimitação dos trechos com restrições à urbanização e 
dos trechos sujeitos a controle especial em função de ameaça de desastres naturais; III - definição de 
diretrizes específicas e de áreas que serão utilizadas para infraestrutura, sistema viário, equipamentos 
e instalações públicas, urbanas e sociais; IV - definição de parâmetros de parcelamento, uso e 
ocupação do solo, de modo a promover a diversidade de usos e contribuir para a geração de emprego 
e renda; V - a previsão de áreas para habitação de interesse social por meio da demarcação de zonas 
especiais de interesse social e de outros instrumentos de política urbana, quando o uso habitacional 
for permitido; VI - definição de diretrizes e instrumentos específicos para proteção... ambiental e do 
patrimônio histórico e cultural; e VII - definição de mecanismos para garantir a justa distribuição dos 
ônus e benefícios decorrentes do processo de urbanização do território de expansão urbana e a 
recuperação para a coletividade da valorização imobiliária resultante da ação do poder público. (Fonte: 
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm#art26) 
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consonância aos condicionantes, sociais, econômicos, fragilidades e características 

naturais oferecidas pelo relevo ou acidentes geográficos de modo que resguarde as 

áreas de proteção ambiental e coordene as ações para a planificação exitosa do 

espaço urbano e seu ordenamento.  

Não obstante, o perímetro urbano a delimitar a sede do município de 

Guaramiranga é, sobremaneira, inferior se comparado ao perímetro urbano de 

Gravatá. Enquanto a cobertura do solo de Guaramiranga ainda se encontra 

majoritariamente coberto por florestas, Gravatá se encontra com área do município 

com poucas reservas de mata atlântica – bioma natural da zona da mata, embora a 

localização de Gravatá esteja compreendida no agreste nordestino. 

Contudo, o acesso ao solo urbano se torna cada vez mais raro a sofrer 

valorização imobiliária especulativa em áreas ainda preservadas nas serras. 

Creditamos o fato às próprias características naturais do sítio das cidades serranas. 

Particularmente, em Guaramiranga, encontram-se uma série de restrições para o 

crescimento do perímetro urbano. A exemplo destas restrições, pode-se mencionar 

as imposições naturais que se manifestam pela declividade do relevo, por vez, 

acidentado – comum às áreas de encosta e topos de morros59 – com cobertura vegetal 

densa e com adversidade natural condicionada. Característica natural esta, não 

presente em Lagoa Nova, qual localizada também em Maciço residual, porém com 

clima semiárido e plana geomorfologia nos topos da Serra de Santana, tal qual uma 

chapada ou platô. A pressão ambiental em Lagoa Nova, se volta para além da 

instalação de vultuosos condomínios de segundas residências, também pela 

implantação de uma usina de energia eólica, recentemente instalada no município que 

já se encontra em operação.60  

                                                             
59 De acordo com a LEI nº 12.651, de 25 de maio de 2012 (Novo Código Florestal), são consideradas 

Areas de Preservação Permanentes, APP (área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com 
a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a 
biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das 
populações humanas). Art 4º - V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, 
equivalente a 100% (cem por cento) na linha de maior declive; VIII - as bordas dos tabuleiros ou 
chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções 
horizontais; IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 (cem) 
metros e inclinação média maior que 25°, as áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente 
a 2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação sempre em relação à base, sendo esta definida pelo 
plano horizontal determinado por planície ou espelho d’água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela 
cota do ponto de sela mais próximo da elevação. Fonte: Fonte: Constituição Federal de 1988. 
60 Sueda do Brasil Group. Fonte: http://www.sueda.com.br/projetos/parque-eolico-serra-de-santana-
em-lagoa-novarn/, Acesso 21/03/2018. 
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Como efeito das restrições naturais e da legislação na serra, as áreas 

planas de terrenos acidentados, tendem a ser mais valorizados assim como o entorno 

do centro da cidade, a depender da demanda do mercado imobiliário. Desse modo, a 

dinâmica da valorização do solo se dá para além dos aspectos naturais, mas, também 

pela dimensão da urbanização e pela demanda exacerbada, que elevam o preço do 

solo serrano e inflacionam a patamares superiores, até mesmo, aos praticados nos 

pontos mais valorizados do litoral. Lagoa Nova, por sua vez, tem entre os fatores de 

definição dos preços do solo, o fator climático, representado por temperaturas mais 

amenas, que chegam a atingir 10º C  a menos do que a cidade polo de Currais Novos, 

(principal emissora de vilegiaturistas para Lagoa Nova, de acordo com questionário 

de pesquisa). Assim, percebemos que é comum entre as três cidades, atribuir aos 

aspectos naturais – climáticos e geomorfológicos – como os principais fatores para a 

valorização do preço da terra e especulação imobiliária na serra. Não obstante, 

consideramos mais um fator atrelado a isso, a consolidação enquanto “marca” que 

estas adquiriram com a promoção do lazer, turismo e da vilegiatura.  

A partir da legislação voltada ao planejamento territorial, o Estado regula, 

promove e subsidia ação dos promotores imobiliários por meio de políticas públicas. 

Ambos os sujeitos considerados agentes sociais produtores do espaço geográfico 

(promotores imobiliários e estado). As políticas públicas, muitas vezes são destinadas 

a beneficiar a iniciativa privada para a incorporação dos espaços, fato que contribui 

para intensificar o processo de expansão das segundas residências nas cidades 

serranas da vilegiatura. Assim como subsidiam mais construções e novas 

infraestruturas que por consequência acarretam degradação ambiental e expansão 

da atividade imobiliária. Como exemplos de tais políticas, constatamos na localidade 

Linha da Serra em Guaramiranga, a abertura de novas vias em meio à mata nativa. 

Trata-se de estradas que, aparentemente, não se leva a lugar algum. Vias abertas, 

recentemente, tributárias à estrada principal, a cortar a mata, onde não se verifica 

nenhuma construção. Naquele momento, em depoimento informal, moradores da 

Linha da Serra afirmaram que os terrenos próximos ao ocorrido estavam sendo 

comercializados e loteados. 

As imagens lá captadas, no ano de 2016, registram a intervenção na APA 

da Serra de Baturité pelo próprio poder público municipal para dar passagem à 

ocupação e à expansão das segundas residências. A Figura 16 demonstra as novas 

estradas abertas. 
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Figura 16 - Novas estradas na localidade Linha da Serra em Guaramiranga 

 
Fonte: Próprio Autor.  

 

No intento, a despeito do planejamento das cidades serranas, notamos com 

a pesquisa de campo, a existência de movimentos ambíguos quanto à incorporação 

de novas áreas verdes destinadas à implantação de infraestrutura urbana 

(saneamento, iluminação pública, energia, abertura de vias etc) a fim de viabilizar 

projetos de construções imobiliárias. Como resultado disto, dá-se o crescimento da 

cidade serrana com a incorporação de novos espaços, edificações e transformação 

em solo urbano. Em alguns casos, observamos a expansão do perímetro urbano a 

partir da substituição de lavouras e vegetações nativas por loteamentos de terras 

recém adiquiridas por empresários do ramo imobiliário. Vale aqui especificar que a 

transição do solo rural para solo urbano ocorre pontualmente quando há, sobretudo, 

interesses financeiros e investimentos do capital imobiliário em construir habitações 

em novas glebas recém incorporadas da, até então, zona rural desses municípios. É 

nesta perspectiva que se observa a maior repercussão da vilegiatura como 

consequência da falta de um planejamento urbano eficiente, a resultar na expansão 

do perímetro urbano dessas cidades pequenas. 

Silva (2012) assinala a participação do Estado, enquanto promotor e gestor 

do espaço pelo seu papel no ordenamento territorial das cidades, ao apontar uma 

atuação ineficiente, negligente ou conivente com a ocupação desordenada por 

segundas residências. Para o autor, por vezes o poder público age antagonicamente, 

intervindo com ações de preservação. Em contrapartida, simultaneamente, também 

incentiva o capital imobiliário à produção de segundas residências destinadas a uma 

2016 
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restrita parcela da sociedade, a provocar repercussões territoriais com a exploração 

de áreas preservadas. Outrossim, ações do poder público, outrora, tiveram por 

finalidade a proteção do meio ambiente serrano, a exemplo do caso de Guaramiranga 

com a criação da APA da Serra de Baturité.  Sua criação foi motivada, justamente, 

pelo discurso de se restringir as intervenções humanas baseadas na altitude da serra. 

Em outras palavras, cotas altimétricas delimitam o alcance da APA ao seguir um 

parâmetro físico do relevo, visando a proteção da flora e da fauna serranas, a partir 

de 600 metros de altitude do Maciço de Baturité. 

Pela magnitude da pressão sob o solo serrano para uso residencial ou 

comercial de forasteiros e capitalistas, a população tende a ser segregada 

espacialmente por lhe restar os morros íngremes para ocupar e viver, ou ainda são 

pressionados, dada a valorização, a vender sua casa às proximidades do centro da 

cidade. Desta forma, tais sujeitos se tornam segregados tanto espacialmente como 

socialmente, pois, além da diferenciação e localização das habitações,  os eventos 

culturais e festivais de inverno, quando promovidos, são destinados, todavia, aos 

visitantes, a inibir a adesão de residentes. Nesse contexto, a valorização/especulação 

imobiliária e segregação socioespacial/residencial são produtos intrísecos à produção 

do espaço urbano, neste caso, em função da atividade turística e a vilegiatura. Villaça 

(2001) comenta que não é necessário estar numa metrópole para ocorrer 

diferenciação entre bairros. Assim sendo, segundo o autor, a desigualdade e 

segregação não são exclusividades das grandes cidades, o que retrata de forma mais 

evidente, a realidade das cidades serranas, localidades estas que passam a ser 

apropriadas por práticas que envolvem o morar esporádico de elites metropolitanas 

abastadas. Pode-se acrescentar à interpretação de Villaça (op. cit) que há outros 

fatores envolvidos na segregação dos diferentes espaços intraurbanos que 

evidenciam-se quando se observa: o perfil econômico da população; as 

características urbanísticas de infraestrutura; de conservação dos espaços e, por fim, 

o fornecimento de equipamentos públicos.  

Em Guaramiranga, é possível observar a segregação residencial se 

manifestar nas distinções entre as casas dos residentes e dos vilegiaturistas. Como 

uma espécie de “apartheid” estético, essa constatação pode ser verificada de maneira 

concentrada em um determinado bairro, mas também difusa, conforme a extensão do 

município. Diante disto, as diferenças sociais pertinentes a cada um desses grupos 

sociais (residentes e vilegiaturistas) indica o contraste no poder aquisitivo fruto da 
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disparidade de renda, a resultar em qualidades e diferenças infraestruturais, 

amenidades e na própria estética sofisticada das habitações da vilegiatura. 

 

4.1.2 Com a palavra, os gestores 

 

Apreender o discurso dos gestores públicos e privados foi importante para 

se entender como estes agentes produtores do espaço serrano percebem a atividade 

e a prática da vilegiatura na serra. Para Coriolano (2006, p.15), os discursos 

“produzem políticas, espaços, dirigem e controlam os sujeitos, fazendo-se importantes 

aos governos, às empresas e à sociedade”. Para melhor apreender o amplo panorama 

da visão desses gestores, foi elaborado um mapa conceitual a partir da frequência de 

termos contidos nos discursos dos sujeitos entrevistados.  

Para se chegar a esse mapa, nos baseamos na técnica da análise de 

conteúdo61. A análise de conteúdo se pauta em uma análise comparativa por meio da 

construção de tipologias, categorias e análises temáticas. Essa análise tem como 

objetivo descrever o sentido do que foi dito a fim de interpretar dinâmicas sociais. Um 

dos tipos de análise de conteúdo é classificada por Bardin (1977) como “categorial”, 

pois é uma análise temática (por categorias), geralmente, descritiva. Bardin (op. cit.) 

complementa que “na análise quantitativa, o que serve de informação é a frequência 

com que surgem certas características do conteúdo. Na análise qualitativa é a 

presença ou ausência de uma dada característica de conteúdo (p. 21).” Com base no 

processo simplificado da análise quantitativa do conteúdo, identificamos, por meio de 

palavras-chave (unidades de registro) presentes nas entrevistas aplicadadas aos 

gestores públicos e privados. Categorias na perspectiva da gestão da vilegiatura 

serrana, conforme podemos observar na Figura 17, o Mapa semântico da fala dos 

gestores públicos e privados. 

 

 

 

 

 

                                                             
61 A análise de Conteúdo foi desenvolvida por Laurence Bardin. Essa análise possui caráter 
essencialmente qualitativo, embora possa ser utilizada como parâmetros estatísticos para auxiliar 
interpretações dos fenômenos. 
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Figura 17 – Mapa semântico da fala dos gestores 

 
Fonte: Entrevistas com gestores públicos e privados de Gravatá, Guaramiranga e Lagoa Nova. 
Elaborado com: https://tagcrowd.com/. 

 

A construção do mapa semântico está pautado no discurso dos gestores 

públicos e privados a partir da contagem62 de palavras mencionadas por eles durante 

as entrevistas semi-estruturadas e transcritas. No mapa é possível perceber a 

diferença no tamanho das formas que acomoda cada termo. O tamanho de cada forma 

equivale à quantidade de menções que cada termo recebeu de todos os gestores 

entrevistados. Ou seja, quanto maior a forma, maior é a relevância do termo, baseada 

na quantidade de vezes que este aparece nos discursos. Os termos foram divididos 

também conforme à quantidade de menções, reagrupados e subordinados de acordo 

com nossa percepção de abrangência da respectiva categoria e palavra-chave sub-

sequente.  

As dez palavras mais citadas pelos gestores públicos e privados foram: 

casa (60 vezes), cidade (48 vezes), casas (46 vezes),  residência (39 vezes), pessoas 

(36 vezes), projeto (33 vezes),  serra (26 vezes), turismo (24 vezes), fim de semana 

                                                             
62  Possível a partir do uso de uma ferramenta online que funciona como contador das palavras mais 
frequentes em uma compilação de textos. Ao inserir o texto das entrevistas trascritas, o software 
apontou as palavras que mais se repetiam. 
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(23 vezes) e condomínio (22 vezes). Formaram-se seis categorias principais: Casa, 

Cidade, Pessoas, Projeto, Serra, e Turismo e os demais termos alocadas como 

palavras-chave subordinadas à cada categoria. 

Portanto, percebemos que entre outros temas, os mais relevantes 

revelados na fala dos gestores, no tocante ao momento das entrevistas, foram 

relacionados à “casa” e “residência”, a demostrar a importância das segundas 

residências nas preocupações de gestores públicos e privados. Em segundo lugar, a 

palavra mais mencionada, pelos participantes, foi “cidade”, a denotar possível 

preocupação com a cidade em sua totalidade. O que pode nos direcionar à perpectiva 

de realização de um planejamento urbano mais próximo do sustentável e ao direito à 

cidade. “Pessoas” foi a terceira palavra mais mencionada, o que pode dar a ideia de 

uma preocupação com a gestão focada nas pessoas. Portanto, o possível tripé base 

de assuntos relevantes para os gestores públicos e privados nas cidades da 

vilegiatura serrana, poderia estar fundamentado nas “Segundas residências – Cidade 

– Pessoas”.  

Uma categoria que demonstrou pouca expressividade, mas que denota 

interesse foi a de turismo, por ter considerável diversidade de termos interligados tal 

como a categoria mais expressiva, a casa – enquanto representante da segunda 

residência –. Por mais que não seja, especificamente, o tema, o uso de uma 

diversidade de termos maior possibilita a inferência de que é este também um campo 

que merece atenção. Se considerarmos todo o contexto de análise, “Segundas 

residências – Cidade – Pessoas” são subtemas da vilegiatura, que nem sequer é 

mecionada no esquema. 

Outras palavras como “projeto” e “negócio” também foram consideradas 

nos discursos, denotando a preocupação com a questão econômica. O fato é que, 

cada vez mais o lazer e suas práticas secundárias vêm ganhando importância e 

atenção especial nos municípios serranos, de acordo com os sujeitos ora analisados. 

Seus respectivos gestores públicos, mas principalmente privados, percebem-no como 

oportunidade de alavancar crescimento econômico e desenvolvimento local. Dentre 

os aspectos e padrões observados, qual delineiam características marcantes do 

fenômeno, podemos elencar: o fato da intencionalidade de gestores públicos e 

privados de tornar o lazer e visitação atividades fontes de riqueza e renda. A prefeitura 

municipal de Guaramiranga-CE, por exemplo, nas últimas décadas, tem 

implementado programas e políticas públicas a fim de promover o município como 
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produto turístico pautados nas amenidades do clima diferencial no contexto do 

Semiárido nordestino, bem como a cultura local, aliando-se ao investimento privado 

na realização de uma série de eventos e festivais ao decorrer do ano (OLIVEIRA, 

2015a). Estas mobilizações de fixos e fluxos interferem diretamente na dinâmica 

espacial da cidade, de modo que em determinados períodos (Festival Nordestino de 

Teatro e o Festival de Jazz e Blues) a população de visitantes ultrapassa a população 

local. 

Essa mobilidade constante dos visitantes e fluxos são estimulados 

intencionalmente com objetivo de manter em funcionamento a cadeia produtiva do 

lazer e do turismo nessas cidades, a considerar uma suposta sazonalidade do turismo 

serrano. O discurso que contém o incentivo à visitação e consumo da cidade, é o 

mesmo que aponta problemas com a falta de estrutura e capacidade para suportar o 

excesso de visitantes, em determinados períodos do ano.  O período para realização 

dos alguns eventos é determinado estrategicamente ao longo do ano, a fim de 

amenizar os efeitos da diminuição do fluxo turístico. Em determinados festivais, a 

superlotação é relatada como problema por alguns gestores, tais como empresários 

do ramo imobiliário e turístico a apontar a falta de estrutura de alguns serviços que, 

teoricamente, seriam destinados a um população de uma cidade pequena. Porém, 

durante os momentos em que a ocupação supera a capacidade de infraestrutura, por 

vezes, os serviços se tornam ineficientes, a exemplo dos serviços de 

telecomunicações, como declara um proprietário de Hotel e apartamentos num 

condomínio de segunda residências em Gravatá: 

 

Aqui o grande problema sabe o que é? É quando você pega um pacote no 
inverno, os telefones não funcionam, porque metade dos telefones (linhas 
móveis) de Recife estão em Gravatá, fica sem sinal, internet cai, tudo cai, 
porque é feito em cima de uma média anual em cima da população, fica até 
prejudicial para a gestão pública, o dinheiro que o município recebe é pela 
quantidade de habitantes da cidade, então se você tem uma população fixa 
atual de 77 mil habitantes, todo dinheiro de saneamento vem para 74 mil hab, 
todo dinheiro para segurança vem para 74 mil hab. (GESTOR 
PRIVADO/EMPRESÁRIO, 2016)63 
 

Esses problemas são também vivenciados em Guaramiranga, sobretudo 

durante os maiores e tradicionais festivais realizados na cidade durante o carnaval 

                                                             
63 O gestor utiliza a referência de 77 mil habitantes referindo-se o que ele acredita ser a população 
naquela data, baseado em estimativas do IBGE. Mas quando referencia 74 mil, está se referindo ao 
dado oficial do censo de 2010.   
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(Festival de jazz e Blues) e em setembro (Festival Nordestino de Teatro). Nesses dois 

momentos do ano, sempre há lotação da capacidade hoteleira e reocupação das 

segundas residências, consequentemente há intensificação da prática da vilegiatura 

serrana. Quando se extrapola a capacidade de comportar a quantidade de pessoas 

em um determinado lugar, ocorrem rebatimentos diretos na qualidade do meio 

ambiente a influenciar o impacto de vizinhança. Para obter êxito em uma política 

territorial que de fato mitigue os desafios aqui expostos, é importante considerar as 

especificidades, aspectos legais e individuais do lugar, mas que, por vezes, podem 

entrar em conflito com os interesses políticos envolvidos. 

 

4.2 Espacialização da vilegiatura serrana na morfologia urbana  

A cidade pode ser lida e interpretada por sua forma física e pela sua 

cartografia, a partir da representação da espacialização de determinados fenômenos, 

objetos e processos, um exercício possível com cruzamento de informações e 

conhecimentos geográficos. Cruzadas essas informações, temos subsídios para 

compreender como determinadas variáveis interferem na morfologia urbana das 

cidades serranas. Isso acontece uma vez que novos arranjos da morfologia urbana 

são produtos da materialização da vilegiatura no espaço e no tempo. Em posse  das 

informações e dados coletados, podemos nos debruçar sobre aspectos relevantes 

para se compreender a espacialização dos fenômenos e sua participação no desenho 

da morfologia urbana, neste caso, das cidades da vilegiatura serrana. A vilegiatura se 

mostra capaz de modificar ou influenciar a mudança na tessitura da cidade conforme 

o padrão de ocupação do solo, loteamentos, abertura de novas vias, criação de 

conjuntos habitacionais, condomínios de segundas residência etc. Rego e Meneguetti 

(2011), dissertam sobre a configuração do tecido urbano e como este se desenha: 

 

O que antes de mais nada chama a atenção no desenho de uma cidade é a 
sua tessitura, a trama dos seus elementos. O tecido urbano é configurado 
pelo sistema viário, pelo padrão do parcelamento do solo, pela aglomeração 
e pelo isolamento das edificações assim como pelos espaços livres (REGO e 
MENEGUETTI, 2011, p. 125). 

 

Quando nos referimos aqui à espacialização, estamos aludindo 

particularmente à maneira como se organizam espacialmente os processos inerentes 

à distribuição, concentração e a consequente representação cartográfica desses 
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fenômenos. Por meio de mapas e escalas, demostramos a espacialidade dos dados 

e informações que, ao serem analisadas, resultam na representação por desenhos e 

formas da espacialização da vilegiatura, assim como sua repercussão no contexto 

urbano e relações sociais.  

Dentre os fenômenos representados nessa espacialização, destacamos 

expansões urbanas que ocorreram durante a ocupação das cidades serranas com a 

rápida disseminação e construção de habitações para vilegiatura serrana. Essas 

expansões foram responsáveis por atribuir novos arranjos e configurações urbanas 

ao espaço das cidades. Com a finalidade de demonstrar a expansão urbana no 

espaço serrano, tomamos como base, as novas formas urbanas adiquiridas pela 

cidade de Gravatá no período de 25 anos, a contar do ano de 1990. As imagens de 

satélite nos permitem analisar a evolução da mancha urbana, até 2015, como 

mostramos no Mapa 6 - A expansão urbana de Gravatá.  
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Dessa forma, percebemos como evoluiu o traçado e o desenho da mancha 

urbana no território municipal, isto corresponde a mais aparente das materializações 

do dinâmico crescimento do tecido urbano. A sobreposição das imagens no intervalo 

de 25 anos denota o quão intenso foi o crescimento do tecido urbano e surgimento de 

novos contornos agregados à morfologia da cidade. É prontamente perceptível que a 

dimensão do perímetro urbano de Gravatá mais que dobrou de tamanho no período 

analisado. 

Bairros inteiros surgiram, embora o tamanho da população residente não 

tenha acompanhado, proporcionalmente, semelhante avanço. Em 1991, a população 

de Gravatá era composta de 61.485 habitantes, segundo o censo do IBGE (1991). Em 

2015, a população estimada de Gravatá totalizava 81.893 habitantes, pelo próprio 

IBGE baseado na taxa de crescimento anterior e na população no ano de 2010. 

Enquanto a área do perímetro saltou mais de 200%, a população residente aumentou 

menos de 35% no mesmo período. Portanto, proporcionalmente, maior parte da nova 

área construída não peretenceria a residentes de Gravatá. Desta forma, pressupõe-

se que uma parcela significativa das novas áreas construídas nos últimos 25 anos são 

de loteamentos habitacionais, condomínios de segundas residências, 

empreendimentos turísticos e domicílios de uso ocasional em geral, tendo em vista 

que o aumento da população não atinge nem de perto o crescimento da área ocupada 

em solo urbano e incremento de novos assentamentos urbanizados. Creditamos à 

presença do lazer e da vilegiatura as sucessivas repercussões no espaço urbano da 

cidade pequena como fenômeno contribuinte de novas configurações na morfologia 

urbana de Gravatá, bem como as cidades na mesma condição. 

Para demonstrar tais alterações, traçamos um recorte em grande escala no 

Mapa 6 - A Expansão Urbana de Gravatá a partir do crescimento da mancha urbana 

da cidade. Analisando o referido recorte no mapa, verificamos melhor o tipo de 

arranjos urbanos que esta nova ocupação proporcionou no período de 25 anos. Nesse 

recorte da imagem de satélite, vemos que a morfologia urbana da área foi 

redesenhada a partir da implantação de dezenas de condomínios, sobretudo, 

constituídos de segundas residências.  

Vale ressaltar que as referidas imagens de satélite, nas quais observamos 

a nova área expandida da mancha urbana de Gravatá, não abarcam as segundas 

residências construídas no espaço rural, que ficam destacadas do crescimento 

periurbano. Nesta perspectiva, parcela que consideramos mais tradicional dos 
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vilegiaturistas opta por desfrutar de propriedades que se enserem em espaços mais 

distantes dos centros urbanos, tal como alguns condomínios fechados em formato de 

hotéis fazenda ou sítios afastados da comunidade residente. Tal prática denota o 

desejo de afastar-se por completo do cotidiano urbano. Geralmente, estes sujeitos 

detêm maior poder aquisitivo na medida em que o preço do investimento no espaço 

rural pode se tornar mais elevado, devido ao tamanho da área necessária para formar 

um sítio ou fazenda bem como construir a segunda residência no campo, a depender 

do valor da terra em cada localidade e as especificidades de cada cidade.    

Nas serras pesquisadas, a paisagem rural é, por vezes, caracterizada por  

grandes mansões e sítios de veraneio, afastados do perímetro traçado como mancha 

urbana, mas que, por vezes, formam pequenas glebas urbanas descontínuas no 

espaço rural. Ao se percorrer as estradas, em direção à área rural de Gravatá, 

observamos inúmeras chácaras com suntuosas habitações em estilos peculiarmente  

destinados a aparentar ambiência da serra e interior. Nas fachadas das casas, 

percebemos a intenção de transmitir o acolhimento e o aconchego do interior, com 

seus alpendres e varandas. Nesta perpectiva, tratam-se de características 

arquitetônicas empregadas na construção sociocultural na serra vilegiaturista, como 

podemos identificar por meio das imagens captadas durante o trabalho de campo na 

Figura 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 
 

Figura 18 – Segundas residências no espaço rural de Gravatá 

  
Fonte: Próprio Autor. 
 

Nota-se que as casas mantêm certo distanciamento espacial uma das 

outras. Fato que converge à ideia de que a vilegiatura no campo esteja condicionada 

a um certo isolamento e distanciamento entre as segundas residências, como afirma 

Pereira (2013), ao comparar a vilegiatura nos campos e nas praias, na seguinte 

passagem: 

Se nos campos as segundas residências são mais ou menos isoladas e 
inseridas na tessitura da natureza, nas praias o padrão urbano é soberano, 
inclusive na aglomeração, na constituição de vias e dos espaços públicos, 
como também na fragmentação do solo e venda de imóveis (PEREIRA, 2013. 
p. 28). 

 

Embora a comparação do autor seja feita a partir de seu estudo urbano da 

vilegiatura maritima, entendemos que o padrão urbano descrito se aplica também à 

realidade do urbano da vilegiatura na serra. É um padrão que altera a morfologia 

urbana nas cidades serranas da vilegiatura, com o passar dos anos, ao incorporar e 

assimilar novos espaços. Apesar destas segundas residências se localizarem além 

do perímetro urbano da cidade e permanecerem em maior contato com a natureza, 

estão permeadas de urbanidades e modo de vida urbano, ainda que inseridas no 

2016
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espaço definido como rural. Por vezes mais integradas à cidade do que ao padrão e 

modo de vida que o qualificaria enquanto campo. 

Neste contexto, a referida parcela de proprietários de segundas residências 

que optam por adquirir propriedades que se localizem em territórios mais restringidos 

da serra. Eles buscam por espaços ideais para abrigar condomínios isolados e sítios 

afastados do centro dos municípios e consequentemente da comunidade residente 

por justificativas que envolvem, desde fuga da violência até maior privacidade. O que, 

denota além da segregação espacial, também a  segregação residencial, pois essas 

construções se assemelham a verdadeiros escoderijos, tal como enclaves 

residenciais fortificados na serra, definidos por Caldeira (1997) como os: 

Espaços privatizados, fechados e monitorados para residência, consumo, 
lazer ou trabalho. Esses espaços encontram no medo da violência uma de 
suas principais justificativas e vêm atraindo cada vez mais aqueles que 
preferem abandonar a tradicional esfera pública das ruas para os pobres, os 
"marginais" e os sem-teto (CALDEIRA, 1997, p. 155). 

 

Essas construções agregam à paisagem serrana, um urbanismo 

segregador e incoerente com a vida no campo, mas não por acaso, evidenciam-se 

simetrias entre os enclaves fortificados nas serras e os condomínios urbanos. 

Segundo Arrais (2015) esse urbanismo pode ser analisado em escala externa e 

interna. Na morfologia externa, considerada pelo autor um modo de urbanismo, a 

preocupação está na segurança, demonstrada pela presença dos muros de alvenaria, 

alambrados e um conjunto de dispositivos tecnológicos de segurança. Portanto a 

segurança se torna um predicado tão importante quanto a natureza da serra ou a 

desejada qualidade de vida. 

Inclui-se nesta perspectiva, o fator condicionante à expansão observada 

dos condomínios de segundas residências, arruamentos e os loteamentos na área 

rural que paulatinamente vão se inserindo à tessitura do urbano. Estes condicionantes 

proporcionam tanto o “isolamento” desses condomínios, enquanto enclaves 

fortificados, como acentuam a expansão vertical e segregada do tecido urbano. Daí a 

relevância de se fazer um levantamento e caracterização da parcela do território 

urbano ocupado pelos condomínios de segunda residência, mesmo em cidades 

pequenas, a fim de compreender seus reflexos para a cidade, no que se refere ao 

atendimento pelos serviços públicos, como também para cobrança de obrigações dos 

entes envolvidos. 
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Alguns desses condomínios detêm a capacidade de proporcionar também 

hospedagem a turistas, além das unidades habitacionais dos vilegiaturistas, dentro do 

mesmo condomínio. São disponibilizadas no interior desses empreendimentos, 

alojamentos hoteleiros que fornecem estadia a turistas e excurcionistas. Outra 

característica estética, que observamos nesse tipo de empreendimento em Gravatá, 

é o aspecto, intencionalmente, marcado pela rusticidade de seu visual com uma 

evidente valorização da ambiência rural. Os condomínios, ainda que, com o desenho 

verticalizado em até quatro andares, possuem arranjos externos e aspecto de suas 

vias de acesso, adaptadas para aparentar a chegada à fazenda. Daí, se percebe a 

intencionalidade de fugir da estética urbana que representa a cidade, ou pelo menos 

a tentativa de suavizar a contraditória urbanidade presente em construções 

verticalizadas. Podemos expor tais aspectos, pelas imagens captadas em um 

condomínio de aparthotéis localizados fora do perímetro urbano de Gravatá, conforme 

Figura 19. 
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Figura 19 - Condomínio de aparthotéis em Gravatá 

 
Fonte: Próprio Autor. 

 

 

Este tipo de estética foi verificado nos três condomínios visitados em 

Gravatá. Cabe destacar que, das três cidades pesquisadas, encontra-se em Gravatá 

o maior grau de urbanização, assim como maior população e menor distância para a 

metrópole (IBGE, 2010) fato atribuído à sua trajetória urbana de intenso dinamismo 

no cotidiano gravataense. Para complementar esta discussão, executamos 

levantamento com dados fornecidos pela prefeitura de Gravatá e Guaramiranga, com 

o auxílio da ferramenta google maps e georreferenciamos a distribuição espacial dos 

condôminios residenciais que apresentam maior parcela de unidades habitacionais 

compostas por segundas residências, confome as prefeituras e informantes locais. Os 

mesmos dados sobre Lagoa Nova foram fornecidos por um empresário que também 

é proprietário de segunda residência, síndico do condomínio e possui acesso aos 

demais pela amizade e convivência na residência antes considerada habitual em 

Currais Novos-RN. Em Guaramiranga e Lagoa Nova, devido a menor quantidade 

deste tipo de habitação – condomínios – e pela escala adotada foi possível delimitar 

2016 
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o desenho correspondente à área do perímetro de cada condomínio. Já em Gravatá, 

pela grande quantidade de condomínios, sua representação é feita pelo desenho de 

uma casa devidamente georreferenciada, o que possibilita visualizar o panorâma de 

concentração. A seguir visualizamos os mapas 7, 8 e 9 com a espacialização e 

morfologia das estruturas coletivas de habitação para segundas residências nas três 

cidades pesquisadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87
87

87
87

8787

8787

87
87
87
87

87

87

87 87

87 87
87

87
8787 87

87

87

87

87

87

87

87

87
87

8787
87

87

87

87

87

87 8787

87
8787

87
87

87

87

87

878787

87

87 87
87

87
87

87

87 87
87

8787

87

87

87

87

87

87
87

87
87

87878787
87

87

87
87

87 87

87

87
8787

87

87

87

87

87

87
87

87 87

87

87

864000

864000

872000

872000

880000

880000

888000

888000

896000

896000

90
72

00
0

90
72

00
0

90
80

00
0

90
80

00
0

90
88

00
0

90
88

00
0

90
96

00
0

90
96

00
0

91
04

00
0

91
04

00
0

Projeção: Universal Transverso
de Mercator (UTM)
Zoan: 25 S

Universidade Federal do Ceará
Centro de Ciências

Departamento de Geografia
Programa de Pós-graduação em Geografia

Doutorado em Geografia

Autor: Paulo Roberto Abreu de Oliveira 
Orientador: Eustógio Wanderley Correia Dantas

VILEGIATURA E URBANIZAÇÃO EM CIDADES 
SERRANAS DO NORDESTE BRASILEIRO

LOCALIZAÇÃO DOS CONDOMÍNIOS
EM GRAVATÁ-PE

MAPA 07

Elaboração: Autor, 2018 Organização: Alphamaps

Fonte (base de dados): Datum Horizontal: SIRGAS 2000
Datum Vertical: Imbituba

OC
EA

NO
PA

CÍ
FIC

O

OCEANO
ATLÂNTCO OCEANO

ATLÂNTCO

Equador

Trópicode Capricórnio

País: Brasil Estado: Ceará
Mapa de Situação

COL
VEN

BOL

ARG
URY

PER

CHL
PRY

GUFSURGUY

PBPI

CE
RN

PEBRA

CUMARU

CHÃ GRANDE

SAIRÉ
GRAVATÁ

N

S

EO
SO

NENO

SE

0 2.100 4.200 6.300 8.400 10.500 12.600 m

Escala (papel A4) - 1:220.000

BA
SE

AL

IBGE (2015); GOOGLE EARTH (2016); DADOS DE CAMPO

BEZERROS
POMBOS

PRIMAVERA

AMARAJI

CORTÊS
BARRA DE
GUABIRABA

PASSIRA

Convenções cartográficas 

Perimetro urbano
Limite municipal

Rodovia estadual

£¤

Rodovia federal£¤

093097

232

093

058

071
087

087

097

Legenda
Condomínios em Gravatá87



504000

504000

512000

512000

95
28

00
0

95
28

00
0

95
36

00
0

95
36

00
0

Projeção: Universal Transverso
de Mercator (UTM)
Zoan: 24 S

Universidade Federal do Ceará
Centro de Ciências

Departamento de Geografia
Programa de Pós-graduação em Geografia

Doutorado em Geografia

Autor: Paulo Roberto Abreu de Oliveira 
Orientador: Eustógio Wanderley Correia Dantas

VILEGIATURA E URBANIZAÇÃO EM CIDADES 
SERRANAS DO NORDESTE BRASILEIRO

LOCALIZAÇÃO DOS CONDOMÍNIOS
EM GUARAMIRANGA

MAPA 08

Elaboração: Autor, 2018 Organização: Alphamaps

Fonte (base de dados): Datum Horizontal: SIRGAS 2000
Datum Vertical: Imbituba

OC
EA

NO
PA

CÍ
FIC

O

OCEANO
ATLÂNTCO

OCEANO
ATLÂNTCO

Equador

Trópicode Capricórnio

País: Brasil Estado: Ceará
Mapa de Situação

COL
VEN

BOL

ARG
URY

PER

CHL
PRY

GUFSURGUY

PB
PI

CE RN

PE

BRA

CARIDADE

PACOTI

BATURITÉ

MULUNGU

GUARAMIRANGA

N

S

EO
SO

NENO

SE

0 900 1.800 2.700 3.600 4.500 5.400 m

Escala (papel A4) - 1:90.000

Convenções cartográficas 

Legenda

IBGE (2015); GOOGLE EARTH (2016); DADOS DE CAMPO

Limite municipal

Condomínios em Guaramiranga

Cond. Colina
das Orquídeas

Cond. Flores
de Guaramiranga
Cond. Euroville

Cond. Monte
Verde

Cond. Monte Flor

Cond. Recando
das Palmeiras

Cond. Villagio
da Serra

Cond. Villagio Italia

Cond. Arengões

065

253

356

Rodovia estadual
Perimetro urbano



8
88

760000

760000

768000

768000

776000

776000

784000

784000

93
12

00
0

93
12

00
0

93
20

00
0

93
20

00
0

93
28

00
0

93
28

00
0

93
36

00
0

93
36

00
0

Projeção: Universal Transverso
de Mercator (UTM)
Zoan: 24 S

Universidade Federal do Ceará
Centro de Ciências

Departamento de Geografia
Programa de Pós-graduação em Geografia

Doutorado em Geografia

Autor: Paulo Roberto Abreu de Oliveira 
Orientador: Eustógio Wanderley Correia Dantas

VILEGIATURA E URBANIZAÇÃO EM CIDADES 
SERRANAS DO NORDESTE BRASILEIRO

LOCALIZAÇÃO DOS CONDOMÍNIOS 
EM LAGOA NOVA-RN

Convenções cartográficas 

MAPA 09

Elaboração: Autor, 2018 Organização: Alphamaps

Fonte (base de dados): 

Datum Horizontal: SIRGAS 2000
Datum Vertical: Imbituba

OC
EA

NO
PA

CÍ
FIC

O

OCEANO
ATLÂNTCO

OCEANO
ATLÂNTCO

Equador

Trópicode Capricórnio

País: Brasil Estado: Ceará
Mapa de Situação

COL VEN

BOL

ARG
URY

PER

CHL PRY

GUFSUR
GUY

PB

CE

RN

PE

BRA

CERRO CORÁ

CURRAIS NOVOS

MULUNGU

SANTANA DO MATOS

LAGOA NOVA

N

S

EO
SO

NENO

SE

0 1.700 3.400 5.100 6.800 8.500 10.200 m
Escala (papel A4) - 1:170.000

Legenda

BODÓ

IBGE (2015); GOOGLE EARTH (2016); DADOS DE CAMPO

Condomínios em Lagoa Nova

Limite municipal
Perimetro urbano

203

041

041

087

Rodovia estadual

Cond. Chalé
dos Cajueiros

Cond. Portal
da Serra

Cond. Paraiso
Serrano



149 
 

Nota-se que, distintamente de Gravatá, os condomínios em Lagoa Nova e 

Guaramiranga se encontram em sua maioria fora dos limites do perímetro urbano de 

cada cidade, corroborando a ideia de fuga do urbano nessas cidades menores. 

Porém, acreditamos também que esta característica seja apenas mais uma que 

separa o estágio de amadurecimento da vilegiatura serrana de Gravatá, considerando 

ainda o fato de que esta possui grau de urbanização e interações urbanas 

sobremaneira superiores às outras duas. Isso nos leva a constatar que as estruturas 

coletivas de habitação, tais como, condomínios, arruamentos, loteamentos e privés 

repercutem altivamente no desenho da morfologia urbana das cidades da vilegiatura 

serrana.    

Nesta perpectiva, outra característica comum encontrada em Gravatá, 

sobretudo no que se refere ao desenho da mancha urbana, são a heterogeneidade 

dos aglomerados de segundas residências em pequenas ruas e becos sem saída. 

São conhecidos na região como arruamentos ou privés. Eles se caracterizam pela 

presença de conjuntos de casas, ocupam toda uma via, antes pública, sem saídas e 

sem muros entre as unidades, mas que recebem atributos de condomínios de casas 

por possuírem o acesso restrito. Conzen (2004) denomina tal aspecto de tecido 

edificado. Segundo o autor, o tecido edificado é um dos três complexos formais e 

sistêmicos combinados que determinam a fisíonomia urbana, sendo eles: o tecido 

edificado, traçado urbano e uso do solo, a compor o termo utilizado por ele de 

townscape64. 

Há de se fazer um esclarescimento do porque alguns condomínios em 

Guaramiranga estarem georreferenciados fora do território de cada município. Ocorre 

que há algumas décadas há litígios65 nos limites entre Guaramiranga e alguns 

munícipios vizinhos, principalmente com o município de Munlugu. Os dados foram 

fornecidos pela prefeitura de Guaramiranga, responsável tanto pelo atendimento em 

serviços públicos como também recolhimento de IPTU – Imposto sobre propriedade 

predial e territorial urbana ou ITR – Imposto sobre propriedade territorial rural. 

                                                             
64 Paisagem Urbana  
65 Um sério problema em Guaramiranga está relacionado à delimitação municipal, que apresenta 
significativas divergências com a realidade local (...). Apesar da existência oficial de sua delimitação, o 
limite cartográfico oficial de Guaramiranga não condiz com a realidade, tendo em vista que inúmeras 
propriedades e comunidades se encontram cartograficamente em Mulungu, mas na realidade fazem 
parte de Guaramiranga. (BASTOS, 2011, p. 111) 



150 
 

Outro padrão urbano sobre qual podemos nos debruçar para entender a 

espacialização da vilegiatura serranas nas três cidades pesquisadas está na análise 

da concentração dos DUOs por setor censitário. Temos a seguir os cartogramas 5, 6 

e 7, dos três municípios pesquisados com a taxa de DUOs por setor censitário. As 

tabelas a discriminar a taxa de proporção de DUOs de todos os setores censitários 

das três cidades em questão estão dispostas como apêncies da presente pesquisa. 
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A partir da análise dos cartogramas percebemos diferentes padrões de 

concentração na espacialização dos domicílios de uso ocasional por setor censitário 

em cada uma das três cidades. Enquanto que em Lagoa Nova e Guaramiranga há 

uma espacialização mais homogênea do fenômeno, em Gravatá há uma acentuada 

discrepância com relação à concentração da taxa de Domicílios de Uso Ocasional. O 

município de Gravatá possui setores censitários que chegam a possuir até 97%66 dos 

domicílios classificados como DUOs. Em Guaramiranga o setor censitário com maior 

proporção de DUOs alcança uma taxa de 47%67 e em Lagoa Nova, a maior taxa 

alcança 33%68, conforme tabelas utilizadas na confecção dos cartogramas 

anteriormente apresentados. Enquanto no centro de Gravatá há pouca densidade de 

DUOs, na camada de expansão urbana logo posterior, houve uma elevação 

acentuada nessa taxa. A referida zona é justamente onde há a maior taxa de DUOs 

do município de Gravatá, em torno de 70% das habitações classificadas como DUOs. 

Isso corrobora o que se afirma no Plano Diretor de Gravatá – PDDU Gravatá, quando 

este versa sobre o tempo de expansão urbana por zonas de ocupação do espaço 

divididas em três momentos: formação do núcleo original; intensificação de ocupação 

e início da expansão urbana; expansão urbana recente com a dinâmica imobiliária de 

segundas residências.  

Além da segregação espacial residencial pela diferenciação intraurbana, 

analisada no subcapítulo anterior, há diferenciação quanto à distribuição espacial das 

próprias segundas residências. Nestas cidades da vilegiatura serrana, podemos 

percebê-las de maneira concentrada, a localizar-se em enclaves fortificados 

(condomínios fechados, geralmente apartamentos), como dispersos difusamente em 

sítios e mansões pelo território dos municípios serranos, contrastando na paisagem 

da vizinhança da população residente com suas modestas casas. Na Figura 20 se 

apresenta o caráter de ocupação das segundas residências, difuso na localidade da 

Linha da Serra e pontual no enclave fortificado Condomínio Montflor no centro de 

Guaramiranga. 

 

 

 

                                                             
66 Tabela 06 – Taxa de DUOs por setor censitário em Gravatá (em anexos) 
67 Tabela 07 - Taxa de DUOs por setor censitário em Guaramiranga (em anexos) 
68 Tabela 08- Taxa de DUOs por setor censitário em Lagoa nova (em anexos) 
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Figura 20 – Distribuição das segundas residências no território de 
Guaramiranga 

 
Fonte: Google Earth. Elaboração: Próprio Autor. 

 

A imagem dessa segregação imobiliária corrobora a discussão anterior, 

que tratou da existência de localidades específicas, dentro do próprio território serrano 

da vilegiatura. Da mesma forma que a riqueza e o luxo se concentram em condomínios 

de segundas residências, observamos também a concentração da pobreza em 

“bolsões” que não necessariamente estão localizados nas periferias, mas também no 

centro das cidades serranas. Estes bolsões, por sua vez, encontram-se 

estrategicamente, escondidos nos “fundos” de mansões encravadas nos morros. A 

segregação espacial acaba por se configurar enquanto áreas de risco para alguns 

moradores que se submetem, por não ver outra alternativa, a condições de habitação 

precárias, provenientes da ocupação desordenada nas encostas dos morros. Esss 

encostas, por vezes, ficam sujeitas a deslizamentos de terra no período de chuvas 

pelo processo de movimentos de massas. 

A segregação socioespacial nestas cidades pode gerar impasses 

provenientes de relações que configuram a morfologia urbana. Um desses impasses 

torna-se ainda mais visível pelas pressões exercidas no processo de ocupação e uso 

do solo urbano para produção de segundas residências em cidades pequenas. O 
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fenômeno se presentifica com maior intensidade em cidades de paisagem e relevo 

acidentado a restringir, desta forma, o pleno uso do solo e sua ocupação. 

Consequentemente, estes fatores inflam o valor do solo nestas cidades – seja ele 

urbano ou rural – o que ocasiona a “periferização” do centro, que na verdade são 

enclaves de resistência de comunidades pobres que, sem alternativas, ocupam 

morros inapropriados para construção de quaisquer habitações, sendo consideradas 

como áreas de risco. 

 Na Figura 21, vê-se o Conjunto Frei Domingos69, lar de famílias pobres a 

menos 500 metros da praça central de Guaramiranga onde acontece a maioria dos 

eventos realizados durante os festivais da cidade.  

 

Figura 21 – Conjunto Frei Domingos 

 
Fonte: Próprio Autor. 

 

São contradições do modo de produção hegemônico que promovem 

melhorias no espaço intraurbano ao mesmo tempo que também o segrega. Para 

Carlos (1994): 

 

 

                                                             
69 Segundo moradores, terras doadas pelo Frei que deu nome ao Conjunto. 

2016 
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O processo de produção do espaço urbano é desigual, se evidencia 
claramente através do uso do solo e decorre do acesso diferenciado da 
sociedade à propriedade privada e da estratégia das empresas que produzem 
sobre o solo, o que faz surgir a segregação espacial (CARLOS, 1994, p.12). 
 

Neste sentido, ao se confrontar a teoria com a realidade empírica, nas 

cidades pequenas serranas da vilegiatura, a pobreza pode estar espacialmente 

localizada ao junto ao centro. Desta forma, como na teoria clássica da segregação 

socioespacial nas metrópoles brasileiras, a segregação socioespacial de centro x 

periferia de Villaça (2011) pode ser entendida para além de seu caráter binominal, 

quando analisado na cidade pequena.  

Na caracterização proposta por Villaça (2011), a periferia é ocupada por 

uma população com baixo poder aquisitivo e encontra-se afastada do centro, sofrendo 

uma série de carência por serviços públicos. O centro, por sua vez, é dotado de 

serviços públicos e privados voltados às classes mais abastadas e seu espaço é 

considerado a zona nobre. Esta distinção nem sempre ocorre em cidades pequenas, 

mesmo com a existência de um alto padrão de consumo e renda de vizinhos êfemeros 

– vilegiaturistas –, como ocorre em Guaramiranga no conjunto Frei Domingos 

encravado no centro da cidade. O que aí se percebe é uma forte contradição em meio 

à paisagem e o espaço, por outro lado, baseado no discurso dos gestores políticos, 

compensatoriamente, a permanência de uma população carente em uma região mais 

central pode beneficiá-la com acesso aos serviços públicos fornecidos aos turistas. 

Porém nessas cidades se caracteriza uma decentralização do fenômeno pela 

vilegiatura difusa, daí se molda a contrastante morfologia urbana das cidades 

inseridas na realidade da vilegiatura serrana. 

O delineamento da morfologia urbana, representado pela expansão do 

tecido urbano, é apenas uma das materializações visíveis do dinâmico crescimento 

da mancha urbana marcada, com sucessivas repercussões no espaço com a 

presença do lazer e da vilegiatura. No processo de urbanização das áreas não 

metropolitanas a partir da vilegiatura, temos o crescimento da oferta dos atrativos de 

lazer de natureza aliados ao lúdico das serras, assim como de praias, a atrair fluxos 

provenientes dos grandes centros. Aspectos que possibilitam novas funções à teia 

urbana regional, a partir da formação de novos centros polarizadores para o lazer da 

metrópole, configurados, sobretudo, pela dinâmica de fluxos em torno dos novos 

centros especializados não metropolitanos. Processos dinamizados pelo movimento 

no sistema de ações e sistema de objetos (SANTOS, 2008), alimentados pela 
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constante circulação de pessoas, capital e, sobretudo, de mercadorias, bens, serviços, 

nos quais cada cidade se especializa. 

 

 4.3 Os perfis da vilegiatura serrana: do conterrâneo cativo 

metropolitano para além da metrópole  

O sujeito social praticante da vilegiatura serrana – a quem denominamos aqui 

de vilegiaturista serrano – possui características e hábitos, muitas vezes, comuns a 

um determinado perfil. Com intuito de identificar essas características e hábitos 

inerentes à vilegiatura serrana e seu sujeito, fez-se necessário adentrar, quase que 

literalmente, à casa do vilegiaturista e ao seu espaço social. Dentre os aspectos 

averiguados nesse espaço social, vale pontuar: gostos, motivações, faixa etária, perfil 

socioeconômico e comportamentos dos vilegiaturistas que, quando inter-

relacionados, contribuem na melhor compreensão da materialização da vilegiatura 

serrana e dos perfis de quem a pratica. 

Para se chegar aos aspectos do perfil, partimos das respostas dos 

vilegiaturistas serranos consultados com auxílio de questionários aplicados, 

exatamente, nos momentos de lazer, ou seja, durante a realização da vilegiatura. A 

aplicação dos questionários foi executada entre 2016 e 2017, durante as pesquisas 

de campo realizadas sempre no mês de julho nas cidades de Gravatá-PE, Lagoa 

Nova-RN e Guaramiranga-CE. Procedemos dessa forma, pelo entendimento de que, 

o mês de julho seria o mais propício para se encontrar os sujeitos da pesquisa, 

exatamente nos momentos da prática investigada. Como julho é o mês das férias 

escolares e período do ano mais frio, o encaramos como momento ideal ao retorno às 

segundas residências e às atividades de visitação na serra nordestina.  

Consideramos que dois aspectos se destacam para melhor entender o sujeito 

cerne do processo: a frequência temporal – com que se retorna às segundas 

residências para vilegiatura – bem como a localização geográfica do domícilio 

habitual. Por meio das respostas dos sujeitos da pesquisa, classificamos o tipo do 

vilegiaturista de serra, a partir da freqüência em que este retorna à respectiva cidade 

serrana analisada e mapeamos o deslocamento da residência habitual para a 

segunda residência na serra. Na tabela 4 encontramos a classificação do 

vilegisturista, conforme a frequência em que ele afirma realizar o deslocamento de 

retorno à segunda residência.  
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Tabela 4 – Frequência de retorno à cidade para vilegiaturar 

Frequência%70 Gravatá  Guaramiranga Lagoa Nova Total % 

Frequente 71 79 65 72 

Esporádico 29 21 35 28 

Fonte: Questionários de pesquisa; Elaboração: Próprio Autor. 

 

Na tabela demonstramos que a maioria dos vilegiaturistas questionados 

perfazem o trajeto à serra de maneira frequente, ou seja, retorna aos fins de semana 

em geral, a considerar que essa parcela dos questionados afirma não haver um 

período específico para se dirigir à serra e assim o fazem regularmente durante o ano. 

Dentre evidências e aspectos comuns à maioria, percebemos que a prática da 

vilegiatura serrana no Nordeste não possui estações e período do ano específicos. 

Isto posto, a frequência de deslocamento para a vilegiatura é exercida de maneira 

constante e aleatória ao longo do ano e não apenas em determinados períodos, para 

além do período de realização de festivais e das férias escolares como imaginávamos 

em hipótese anterior. Portanto, baseado nos achados da pesquisa, constatamos que 

a vilegiatura serrana no Nordeste possui uma mobilidade cíclica não sazonal.  

Denominamos aqui o sujeito que pratica a vilegiatura por meio da 

mobilidade cíclica não sazonal de vilegiaturista frequente. Geralmente, ele dispõe 

de meios que o possibilitem visitar frequentemente sua casa na serra em fuga da 

rotina da cidade grande. Dentre esse perfil de vilegiaturista, existem aqueles que, em 

algum período da sua vida, experimentaram laços com o lugar a deixar familiares, 

amigos, bens, imóveis na cidade serrana. Esses vilegiaturistas não necessariamente 

são proprietários de uma segunda residência no município no qual praticam a 

vilegiatura ou dispõem de meios para tal freqüência de mobilidade, porém a praticam, 

em residência de familiares, amigos ou outrem à convite ou empréstimo de imóveis. 

Prática semelhante à definição de Urbain (1994), ao tipo de veraneio de coabitação. 

Como segundo pilar necessário para elucidar o perfil do vilegiaturista 

serrano, o lugar de moradia definitiva dos sujeitos foi questionado também na 

pesquisa de campo, a fim de verificar a origem desse vilegiaturista na tentativa de 

                                                             
70 Marcaram no questionário a alternativa “fins de semana em geral” para designar a frequência com 
que retornam à segunda residência na serra. 
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validar ou não a hipótese de sua origem metropolitana. Ainda nesse aspecto, foi 

relevante observar para além dos limites da cidade emissora, a localização intra-

urbana da primeira residência, seja ela na metrópole ou não, a fim de vislumbrar a 

origem socioeconômica desses vilegiaturistas a partir observância das áreas 

consideradas nobres ou periféricas dessas cidades, a presumir pelo nível de renda e 

IDH – Índice de desenvolvimento Humano nesses bairros. 

Após aferirmos os cáculos, identificamos que cerca de 70% dos 

vilegiaturistas serranos questionados provém das respectivas metrópoles as quais a 

cidade serrana está logo subordinada na hierarquia urbana. Nos mapas 10, 11 e 12, 

apresentamos a localização da residência dos vilegiaturistas na seguinte ordem de 

cidades: Gravatá, Guaramiranga e Lagoa Nova.  
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A fim de determinar como se configura a mobilidade dos vilegiaturistas 

participantes da coleta de dados, foram mapeados os seguintes aspestos: cidade de 

origem, bairro, vias mais utilizadas para o trajeto até o lócus da vilegiatura na serra e 

o trajeto à sua segunda residência na serra. No tocante à origem do vilegiaturista 

serrano questionado em cada uma das três cidades, observando a representação do 

Mapa 10, temos em Gravatá, cerca de 85% a residir no município do Recife. 

Constatamos que apenas 4 dos 21 questionados não residem no município do Recife. 

Desses, 3 residem nas cidades de Vitória de Santo Antão, Nazaré da Mata e Caruaru 

no interior de Pernambuco. Um sujeito questionado informou morar em Maceió, capital 

do estado de Alagoas e outro informou residir em Olinda, cidade da região 

metropolitana do Recife.  

O Mapa 11, “Localização da residência habitual dos sujeitos questionados 

em Guaramiranga-CE” nos mostra que os sujeitos pesquisados em Guaramiranga 

possuem integralmente sua residência habitual na metrópole Fortaleza, quase todos 

na circunscrição do município de Fortaleza e apenas um sujeito assinalara que reside 

no município de Eusébio, conurbado à Fortaleza. Já o Mapa 12 nos mostra que a 

abrangência de Lagoa Nova pode ser caracterizada em escala local e intermunicipal, 

ao influenciar a Região do Seridó Potiguar, já que a maior parcela de seus segundos 

residentes se apresentam como provenientes da cidade polo de Currais Novos, então 

seguida pela capital Natal71. 

Ainda nos mapas de localização da residência habitual dos sujeitos 

pesquisados, foi definido ainda, a localização do bairro onde o vilegiaturista reside, 

para desta forma, identificar possível concentração em bairros considerados de alta 

ou baixa classe social. Na capital pernambucana, a residência habitual dos 

vilegiaturistas, concentra-se nos bairros de: Boa Viagem, Casa Forte, Casa Amarela, 

Tamarineira, curiosamente, com exceção de Boa Viagem, esses bairros não se 

encontram à orla recifense, mas na porção central da cidade.  Ao observarmos a 

distribuição da localização geográfica das residências habituais no espaço intra 

urbano da capital cearense, notamos que há uma concetração na porção norte e 

litorânea. Nessa porção da cidade se localizam os bairros a compor a considerada 

área mais nobre da cidade. Bairros como Meireles, Aldeota, Cocó e Papicu, estão 

                                                             
71 Baseado apenas nas respostas dos vilegiaturistas participantes da pesquisa. A Prefeitura de Lagoa 
Nova, diferentemente das prefeituras de Gravatá e Guaramiranga, não dispõe de levantamento da 
origem de propietários residenciais em Lagoa Nova que residem fora dos limites do município. 
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entre os mais citados como lugar de moradia dos vilegiaturistas, quais justamente, 

apresentam melhor nível de renda e IDH em Fortaleza. Em Natal, dos 5 respondentes, 

4 afirmaram residir em bairros considerados72 nobres da cidade: Petrópolis, Capim 

Macio, Ponta Negra e curiosamente, bairro de mesmo nome da cidade interiorana 

potiguar, aqui estudada, Lagoa Nova.  

Também foi questionado a respeito da via mais utilizada para o trajeto da 

residência habitual para a serrana a fim de saber como se dá o deslocamento entre a 

origem e o destino. Para Gravatá utiliza-se apenas a BR-232, para Guaramiranga, 

utiliza-se, principalmente, a BR-020/CE-253 e para Lagoa Nova a BR-226/RN-041. 

O questionário abordou um total de 10 questões. A fim de proporcionar 

entendimento mais objetivo e abrangente das questões do questionário e 

consequentemente das respostas dos vilegiatursitas consultados, construímos uma 

tabela simplificada com intuito de demonstrar os aspectos mais relevantes apontados 

em cada questão de pesquisa aplicado em cada cidade, bem como a média aritimética 

obtida. Dessa forma, expomos na tabela 5 de maneira sintética o conteúdo das 

respostas.   

 

Tabela 5– Síntese das respostas dos vilegiaturistas serranos 

Cidade Idade 
média/anos 

Mora na 
metrópole 
- % 

Tempo 
de uso 
- anos 

Segunda 
residência 
própria  
- % 

Lazeres 
como 
motivação73 
- % 

Classe 
social - 
Moda74 
estatística  

Atrativos 
naturais 
como 
fator75 

Finais de 
semana 
como 
período76  

Gravatá 47 86 5 60 99 B, C 35 65 

Guaramiranga 55 100 4 95 87 A, B 48 74 

Lagoa Nova 47 24 2 85 100 B, C 40 70 
Total/média 50 anos 70% 3,5 

anos 
80% 95% B 41% 70% 

Fonte: Questionários de pesquisa; Elaboração: Próprio Autor 

 

Ao analisarmos a tabela, podemos aferir que em relação à idade do 

responsável pelo lar, calculada a média aritmética, temos a idade de 50 anos, o que 

demonstra a faixa etária de quem opta pela serra como destino de lazer e descanso 

nos momentos de folga. A maturidade do perfil do vilegiaturista serrano corrobora com 

                                                             
72 Fonte: http://abreuimoveis.com.br/blog/dicas-de-natal/melhores-bairros/, Acesso em 10/05/2018. 
73 Motivação para adiquirir uma segunda residência na serra. 
74Moda é o dado mais frequente em um conjunto. Fonte: Disponível em 
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/moda-media-mediana.htm. Acesso em 10/05/2018. 
75 Fator para a escolha da referida cidade para adquirir a segunda residência. 
76 Como período mais frequente para visitação. 
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a hipótese da manutenção com laços simbólicos e identitários com o interior, 

sobretudo dos vilegiaturistas de maior idade.  

Em relação ao tempo que se usufrui da segunda residência, a principal 

faixa de tempo assinalada corresponde ao período de 3,5 anos, o que significa uma 

mobilidade relativamente recente. Porém, o questionário apenas contemplou o tempo 

que o questionado adquiriu ou utiliza o imóvel e não o tempo em que ele pratica o 

deslocamento do vilegiaturar.  

Com relação à posse e propriedade da segunda residência, a análise dos 

dados mostra que apenas 20% dos participantes desta coleta não são os 

proprietários, mas apenas locatários do imóvel utilizado para vilegiaturar, já  80% se 

apresentam como proprietários do imóvel na serra. 

Entender a motivação da prática da vilegiatura serrana é aspecto 

importante a se conhecer e deteminar as funções (os fins) de utilização da segunda 

residência. Dessa forma, uma das questões do questionário abordou as motivações 

que levam o vilegiaturista a empreender na aquisição77 de um imóvel na serra. 

Identificar a função social da segunda residência é basilar para concebê-la enquanto 

forma da vilegiatura. Com efeito, a prática do lazer e usufruto do descanso, são os 

processos e conteúdos encontrados a definir a função da segunda residência para a 

vilegiatura serrana (SANTOS, 1985). As respostas nas três cidades foram 

semelhantes. O descanso e o lazer foram motivações quase unânimes entres os 

sujeitos questionados nas três cidades. Enquanto em Guaramiranga 44% das 

marcações se deram na alternativa descanso, 38% justificaram o lazer, como a 

motivação para aquisição de segunda residência na serra. 5% apontou a 

motivação pelo turismo e 13% assinalaram outros motivos. Em Gravatá, o índice se 

configurou da seguinte maneira: 51% para o lazer e 45% para descanso e 3% para o 

turismo. Em Lagoa Nova apenas duas respostas foram apontadas. 50% para lazer e 

50% para descanso. As principais razões para empreender tal esforço e recursos a 

fim de possui/usufruir de uma segunda residência nas três serras analisadas estão 

representados no Gráfico 2: 

 

 

 

                                                             
77 Tanto para compra, aluguel ou construção de uma segunda residência.  
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Gráfico 2 - Motivos para adquirir uma segunda residência na serra 

 

Fonte: Questionários de pesquisa; Elaboração: Próprio Autor. 

 

Destacamos a motivação pelo lazer e o descanso como causas majoritárias 

do vilegiaturar. São ambas categorias chave para se entender a motivação da 

vilegiatura serrana, que somadas perfazem 82% das respostas. Ressalvamos que, 

segundo a discussão aqui retratada sobre o conceito de lazer, o descanso (juntamente 

com divertimento e desenvolvimento) é umas das premissas para definir o lazer 

enquanto prática e direito social (DUMAZEDIER, 1979). Assim como a concretização 

do fazer turismo, necessariamente, resulta na produção de lazer.  

O empírico nos mostrou que a motivação para aquisição de uma segunda 

residência na serra envolve a prática do lazer para 96% das respostas, ao somar os 

percentuais das categorias lazer, descanso e turismo presentes no questionário. Já a 

média aritimética esse resultado é de 95%. Portanto, o  uso ou finalidade da residência 

tem como função primordial, a prática do lazer e descanso, mas que, por vezes, 

também podem ser usadas para atividades laborais. Neste aspecto as segundas 

residências serranas em sua maioria são utilizadas para momentos de lazer. 

Com relação ao quesito renda, tangenciamos certa variedade de perfis 

socioeconômicos. Presentifica-se um leque de diferenças que vai desde aqueles 

sujeitos pertencentes às classes mais abastadas da sociedade, proprietários de mais 

de uma segunda residência na serra e ou praia, até aqueles que dispõem da posse 

do imóvel, apenas, no momento da coleta de dados, ou seja, são imóveis alugados 

ou emprestados.  

Ao analisarmos a classe social por renda, traduzimos o perfil 

socioeconômico dos usuários das segundas residências visitadas, definido a partir da 

Descanso 
46%

Lazer 46%

Turismo 4% Outros 4%

Descanso

Lazer

Turismo

Outros motivos
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faixa de renda familiar do entrevistado. Conhecer o perfil socioeconômico do 

vilegiaturista é importante porque nos permite vislumbrar quem são os sujeitos 

investidores na serra, bem como, conhecer por quais classes sociais ocorre a 

apropriação da serra e a acessibilidade conforme a o conhecimento da renda. As 

classes para a pesquisa foram definidas de acordo com a remuneração familiar por 

quantidade de salários mínimos78: Classe A (acima de 30 salários mínimos); Classe 

B (de 15 a 30 salários mínimos); Classe C (de 6 a 15 salários mínimos); Classe D (2 

a 6 salários mínimos); e Classe E (até 2 salários mínimos) metodologia adaptada do 

IBGE. (PNAD, 2014) 

De acordo com a análise das respostas dos entrevistados, averiguamos 

que, em Lagoa Nova-RN, 38,5% são da classe B e 38,5% são da classe C. 15% 

afirmaram ser da classe E e 8% da classe D. Cabe salientar que, o maior condomínio 

de segundas residências na cidade, possui em torno de 15 unidades habitacionais e 

com residências avaliadas em torno de 1 milhão de meio de reais. Em Gravatá as 

classes sociais de acordo com a renda dos participantes da pesquisa se dividem na 

seguinte proporção:41% se situam na classe C, 29% na classe B, 24% são da classe 

de maior poder aquisitivo, a classe A e 6% afirmaram pertencer a classe D. Nenhum 

apontou a classe E. 

Em Guaramiranga, encontramos os vilegiaturistas de maior poder 

aquisitivo dentre o universo amostral. 38% afirmaram se enquadrar na classe A, assim 

como outros 38% são da classe subsequente B. 10% são da classe C e 14% da classe 

D, nenhum se enquadrou na classe E. Como podemos observar no Gráfico 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
78 Fonte: Critério Brasil - 2014. Disponível em <http://www.abep.org/Servicos/Download.aspx?id=12> 
Acesso em 15/05/2015.   
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Gráfico 3 - Classes Sociais da vilegiatura serrana 

 
 

Fonte: Questionários de pesquisa; Elaboração: Próprio Autor. 

Neste sentido, observamos o poder aquisitivo e o perfil socioeconômico do 

vilegiaturista de serra, ao questionar sua faixa de renda. Para termos gerais, os dados 

totais mostram que a vilegiatura serrana é praticada em maior proporção pelas classes 

sociais mais abastadas. O perfil de renda dos vilegiaturistas analisados até então os 

situam em sua maioria entre as faixas das classes B e C.   

A prática do vilegiaturar ainda é um fenômeno ligado a práticas de elites e 

classe sociais mais abastadas, no entanto, a pesquisa nos mostra que o processo tem 

sido reinventado por classes economicamente inferiores da sociedade. Ao traçar o 

perfil do vilegiaturista serrano, percebemos que a vilegiatura nas serras se intensifica, 

também, por contribuição, de uma gradativa adesão, de camadas populares. Desta 

forma, a vilegiatura serrana vem se transformando em um fenômeno massificado, 

talvez relacionado a ascensão na renda de classes C e D ocorrida nos primeiros anos 

do século XXI no Brasil. Tal afirmação se faz possível quando observamos a variedade 

de perfis dos sujeitos pesquisados. 

Além da motivação para escolha da serra como bioma para a prática da 

vilegiatura, também foram analisadas motivações para a escolha de determinadas 

serras e respectivas cidades. Os sujeitos investigados mencionaram os três itens mais 

relevantes a refletir em sua motivação para escolha da respectiva cidade para a 

prática da vilegiatura. O Gráfico 4 apresenta como esses aspectos motivadores 

ficaram distribuídos. 
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Gráfico 4 – Motivações para escolha das cidades serranas para praticar 

vilegiatura 

 
 

Fonte: Questionários de pesquisa. Elaboração: Próprio Autor 

 

O item atrativos naturais obteve 39% das menções, seguida de 

“proximidade da capital” com 26% das menções. O item “indicação” de familiar ou 

amigo, obteve 16% das menções, enquanto “qualidade das vias de acesso foi 

mencionado 11% dos questionados. Completam o gráfico, a opção “possui família” na 

região, qual foi apontada por 5% das menções e atrativos culturais por 3%. Portanto, 

os atrativos naturais, quais englobam aspectos como clima, vegetação, relevo, 

hidrografia e  contato com a natureza foram os fatores mais mencionados. 

Inesperadamente, os atrativos culturais, receberam poucas menções enquanto 

possível motivação para a escolha da respectiva cidade serrana para praticar a 

vilegiatura. Ressaltamos que essas cidades têm na promoção da cultura por meio dos 

festivais culturais, uma estratégia para atração de visitantes, sobretudo, Gravatá e 

Guaramiranga, onde se tem uma agenda anual de realização de inúmeros eventos 

diluídos ao longo do ano, com objetivo de atrair e promover a melhor distribuição do 

fluxo de visitantes. Todas as características encontradas na busca do perfil do 

vilegiaturista de serra foram agrupadas em um fluxograma em forma de categorias 

conforme o organograma a seguir (Figura 22): 
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Figura 22 – Organograma do perfil do vilegiaturista serrano 

 
Fonte: Questionários de pesquisa. Elaboração:Próprio  Autor. 

 

A disposição do organograma apresenta a organização dos fatores 

interrelacionados a formar o perfil do vilegiaturista serrano. Se personificássemos a 

generalização deste perfil, teríamos um sujeito de 50 anos de idade, das classes B e 

C, a morar na metrópole litorânea, mas visita com frequência sua segunda residência 

própria na serra, de três anos e meio de uso. A motivação do deslocamento gira em 

torno do lazer e dos atrativos naturais que a serra pode oferecer. 

Para além da identificação da origem do vilegiaturista serrano participante 

da pesquisa, analisamos também levantamentos fornecidos pelas prefeituras 

municipais para expandir a análise para a totalidade respaldada por dados oficiais.  O 

dado requerido junto às prefeituras foi a quantidade de boletos de IPTU endereçados 

para fora da respectivo município, e se possível o bairro de cada uma dessas 

correspondências. Entre as três, apenas as prefeituras de Gravatá e Guaramiranga 

possuíam tal demanda e a disponibilizaram. A Secretaria de Finanças de Gravatá 

disponibilizava apenas o nome do município destinatário do imposto e o número de 

boletos endereçados para cada um, já Guaramiranga disponibilizou o endereço das 
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correspondências. Para efeitos de interpretação, temos que os proprietários de 

residência nas cidades serranas investigadas que optam por receber a taxa de IPTU 

em sua residência habitual fora de Gravatá, são considerados vilegiaturistas. Em 

Gravatá, chamou atenção o grande número de vilegiaturistas na cidade, originários 

de outros estados da federação. Como demonstramos no Gráfico 5 logo abaixo: 

 

Gráfico 5 – Origem dos vilegiaturistas em Gravatá por Estado, exceto 

Pernambuco 

 

Fonte: Gravatá (2016). Elaboração: Próprio Autor. 

 

Mesmo com a expressiva superioridade quantitativa de vilegiaturistas de 

Gravatá provenientes do próprio estado de Pernambuco, sobretudo de Recife, é 

observável a variedade de regiões de origem dos vilegiaturistas serranos de Gravatá. 

Há vilegiaturistas provenientes da maioria dos estados brasileiros, inclusive em 

estados com tradição na vilegiatura e turismo serrano, a exemplo da Serra Gaúcha no 

estado Rio Grande do Sul e Campos do Jordão no estado de São Paulo. 
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Dentre as três realidade analisadas, o caso de Gravatá é a que melhor 

configura uma influência inter-regional da vilegiatura serrana, se considerarmos o seu 

alcance no território pela extensa proporção de contribuintes de imposto predial que 

possuem a residência habitual para além do estado de Pernambuco. O que corrobora 

com a tese do avançado estágio de desenvolvimento da atividade de mobilidade 

residencial na serra nordestina com fins de lazer e vilegiatura, comparando-se às 

demais cidades aqui pesquisadas.  

Portanto, com análise das cidades e observação do fenômeno, é possível 

identificar que enquanto Gravatá está em uma fase madura de funcionamento e 

elevado grau de integração da vilegiatura ao tecido urbano municipal, em Lagoa Nova, 

apesar de acelerado o processo, ainda encontra-se em fase de consolidação, onde é 

possível perceber a existência de distanciamento e até desconhecimento entre os 

residentes e segundo residentes. Em Guaramiranga entendemos que o processo está 

elevada fase de consolidação, mas não com a magnitude de Gravatá por 

particularidades inerentes entre as cidades. 

 

Gráfico 6 - Origem dos vilegiaturistas em Gravatá por Estado, incluindo 

Pernambuco e Região Metropolitana de Recife 

 

Fonte: Gravatá (2016). Elaboração: Próprio Autor. 

 

O caso de Gravatá se caracteriza pela maior intensidade de relações e 

arranjos espaciais a configurar a vilegiatura serrana no Nordeste enquanto zona 

incorporada por práticas modernas de lazer que extrapolam à vilegiatura marítima 
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observada no litoral metropolitano. No gráfico é possível verificar a destoante 

diferença na origem dos proprietários de segundas residências de Gravatá. Ainda que 

desconsideremos o número restante do Estado de Pernambuco (equivalente a 

5,33%), a maioria absoluta dos vilegiaturistas proprietários de uma segunda 

residência em Gravatá são provenientes da Região Metropolitana do Recife, mais 

precisamente de 92,5%. Apenas 2,1% residem fora de Pernambuco, espalhados por 

todo Brasil e um único proprietário tem sua residência habitual na França. No mapa 

13, podemos visualizar a espacialidade dos proprietários de segundas residências e, 

consequentemente, a origem dos vilegiaturistas de Gravatá, espalhados pelo país. 
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Nesse mapa, é apresentado a proveniência dos proprietários de segundas 

residências em Gravatá, bem como sua distribuição pelo território nacional, que está 

espacializada por cores e pontos, respectivamente. As cores quentes representa a 

escala de concentração espacial por estado da federação, enquanto os pontos 

espalhados pelo mapa representa a localização de cada município com 

representantes desse universo de sujeitos.  As diferenças entre as faixas de cores 

indicam a transição entre a maior ou menor concentração de proprietários de imóveis 

situados em Gravatá a partir o envio de boletos de IPTU emitidos para outras cidades 

no exercício fiscal de 2017, pela Secretaria de Finanças de Gravatá, em levantamento 

que consta na Apêndice (B) desta pesquisa. Cada marcação por ponto em preto no 

mapa equivale a localização do município de morada definitiva do propriétario, que 

solicita à prefeitura o envio da taxa do IPTU para este endereço diferente do qual 

refere-se o objeto da cobrança do imposto. 

Chamam atenção alguns detalhes na representação no mapa. Além da 

perceptível maioria das cidades emissoras (representadas por pontos) estarem 

localizadas no estado de Pernambuco, há também grande influência nos demais 

estados nordestinos. Os pontos representam a localização de cada cidade emissora 

de vilegiaturista serrano de Gravatá, bem como a representação da cor de cada ponto 

representa as frequências de quantidade de proprietários de segunda residência que 

residem em cada cidade emissora. Há ainda uma nítida concentração de 

vilegiaturistas de Gravatá nos estados do Sul e Sudeste com destaque para os 

estados de São Paulo e do Rio Grande do Sul, o primeiro, a possuir maior número de 

vilegiaturistas serranos de Gravatá, depois do próprio estado de Pernambuco. Diante 

da amplitude do alcançe da vilegiatura de cada uma das cidades, podemos traçar a 

abrangência em que estas exercem poder de mobilizar fluxos. 

Desta forma, é possível pressupor a existência de diferentes estágios de 

desenvolvimento da vilegiatura, a serem desvendados em estudos futuros. A 

vilegiatura serrana em Gravatá se encontra em ápice do desenvolvimento, ao basear-

mo-nos em números da vilegiatura marítima das cidades do litoral de Pernambuco, a 

incluir a capital Recife e sua urbanização litorânea, em que os números são 

semelhantes. A área de influência e abrangência de Gravatá ultrapassa os limites 

regionais e contempla a escala nacional pela distribuição de relações presentes 

praticamente em todos os estados da Federação. Possui a infraestrutura mais 
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desenvolvida das três cidades pesquisadas, além de possuir um número superior de 

domicílios de uso ocasional do que qualquer outra cidade não litorânea no Nordeste.  

Quando comparamos esta realidade presentificada em Gravatá às cidades 

de Guaramiranga e Lagoa Nova, observamos que em Gravatá há claramente uma 

maior área de alcance da vilegiatura que passa a ter influência inclusive no cenário 

nacional. Isso se dá devido uma parcela de proprietários de suas quase 15 mil 

segundas residências serem oriundos de diferentes partes do Brasil como vimos no 

Mapa 13. Já Guaramiranga conta com aproximadamente 900 proprietários de 

segunda residência provenientes, quase que totalmente, de Fortaleza como 

observamos no Mapa 14 – “Origem dos proprietários de segunda residência em 

Guaramiranga”, mostra-se com uma área de abrangência estadual pela intensa 

relação com a metrópole regional, a capital do Ceará.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!!

!!
! !!

!

!

!

!
!

!
! !!

!!

! !
!!

!
!

!

!

!
!!

! !
!

! !

!

!

!

!

!
!

!

!
!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!
!

!!
! !!

!!!

!!

!

!

!

!

!!!

!

!

!

!

!

!

!

!!! !

!

!

!

!

!

!
!!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!!

!
!

!!

!

!

!

! !

!
!!! !

!
!

!

!
!
!

!
!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

! !!!!
!

!
!

!

!

!

!

!
!

!

!

!!

!

!

!

!!

!

!!

!

!!

!
!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!!

!!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!
!!

!

!

!

!

!

!!

!

!!!

!

!

!

!!
!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!
!

!

!!

!!!!
!

!

!

!

!!
!

!

!

!

!
!!!

!
!

!
!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!
!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!!!

!!

!

!

!

! !

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!
!

!

!!!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!
!

!!!

!!

!

!!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

! !

!!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!!

!

!

!

!!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!
!!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!!

!!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!!

!

!
!

!
!!

! !
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!!

!

!

!

!
!!

!

!

!

!

!

!!

!
!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!!

!!

!

!
! !!

!

!

!!
!!

!

!

!

!

!

! !

!

!!!!!!
!!

!!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !!

! !

!

!

!

!!

!

!

!

!

!
!

!

!

!!

!

!!

!

!

!

!!

!
!

! !!

!

!

!
!

!

!!

!

!

!
!

!

!

!!!

!

!

!

!

!!

!

!!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!!!

!

!

!

!

!
!

!

!

!!

!

!

! ! !

!!!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

543000

543000

552000

552000

561000

561000

95
69

00
0

95
69

00
0

95
78

00
0

95
78

00
0

95
87

00
0

95
87

00
0

N

S

EO
SO

NENO

SE

Projeção: Universal Transverso
de Mercator (UTM)
Zoan: 24 S

Universidade Federal do Ceará
Centro de Ciências

Departamento de Geografia
Programa de Pós-graduação em Geografia

Doutorado em Geografia

Autor: Paulo Roberto Abreu de Oliveira 
Orientador: Eustógio Wanderley Correia Dantas

VILEGIATURA E URBANIZAÇÃO EM CIDADES 
SERRANAS DO NORDESTE BRASILEIRO

ORIGEM DOS PROPRIETÁRIOS DE SEGUNDA 
RESIDÊNCIA EM GUARAMIRANGA-CE

Convenções cartográficas 

MAPA 14

Elaboração: Autor, 2018 Organização: Alphamaps

Fonte (base de dados): 

Datum Horizontal: SIRGAS 2000
Datum Vertical: Imbituba

Legenda

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 m
Escala (papel A3) - 1:100.000

OC
EA

NO
PA

CÍ
FIC

O

OCEANO
ATLÂNTCO

OCEANO
ATLÂNTCO

Equador

Trópicode Capricórnio

País: Brasil Estado: Ceará
Mapa de Situação

COL
VEN

BOL

ARG
URY

PER

CHL PRY

GUFSUR
GUY

PB

PI

CE
RN

PE

BRA

CAUCAIA

MARACANAÚ
AQUIRAZ

ITAITINGA

PACATUBA

EUSÉBIO

FORTALEZA

Limite municipal

IBGE (2015); PREFEITURA DE FORTALEZA (2015);
PREFEITURA DE GUARAMIRANGA (2016); DADOS DE CAMPO

OCEANO
ATLÂNTCO

Limite dos bairros

Vila Velha

Barra do
Ceará

Jardim
Guanabara

Jardim
Iracema

Floresta

Álvaro
Weyne

Cristo
Redentor

Pirambú

Carlito
Pamplona Jacarecanga

Arraial Moura Brasil

Alagadiço Farias
Brito

Monte
Castelo

Vila
Ellery

Centro
Quintino
Cunha

Antônio
Bezerra

Padre Andrade
(Cachoeirinha)

Presidente
Kennedy

Parquelândia
Parque
Araxá

Rodolfo
Teófilo

Amadeo
Furtado

Jardim
Guanabara

Pici
(Parque Universitário)

Dom
Lustosa

Autran
Nunes

Henrique Jorge

Jóquei Club
(São Cristóvão)

João XXIII

Bonsucesso

Genibau

Conjunto
Ceará I

Conjunto
Ceará II

Granja Lisboa

Bom
Jardim

Granja Portugal

Siqueira

Conjunto
Esperança

Canindezinho

Parque
São José

Manoel Sátiro

Maraponga

Jardim
Cearense

Mondubim

Parque
Presidente

Vargas

Parque Santa Rosa
(Apolo XI)

Planalto Ayrton Senna
Prefeito José Walter

Vila
Pery Itaperi

Parangaba

Dendê

Serrinha

Aeroporto (Base Aérea)
Itaóca

Couto
Fernandes

Pan-Americano
Demócrito

Rocha
Montese

Damas
Bom

Futuro

Jardim
América

Bonsucesso

José
Bonifácio

Parreão

Fátima

Gentilândia

Benfica

Alto da
Balança

Alto da
Balança

Jardim das
Oliveiras

Dias Macedo

Castelão

Passaré
Parque Dois

Irmãos

Mata Galinha
Cajazeiras

Cidade dos
Funcionários

Parque
Manibura

Edson Queiroz

Cambeba
Parque
Iracema

Barroso

José de
Alencar

Messejana
Lagoa Redonda

Sabiaguaba

Curió

Lagoa
Sapiranga (Coité)

Coaçu

Guajeru
Jangurussu

Conjunto Palmeiras
Ancuri

Pedras

Paupina

São Bento

Salinas

Engenheiro
Luciano

Cavalcante

Guarapes

Manuel Dias
Branco

Praia do
Futuro II

Praia do
Futuro I

Vicente Pinzon

Papicu

Coco

São João do Tauapé

Joaquim
Távora

Aldeota

Estância
(Dionísio Torres) Cidade

2000

Varjota

MucuripeMeireles

Cais do
Porto

Praia de
Iracema

De Lourdes

Boletos de IPTU enviados para fora do município 
de Guaramiranga-CE !

SER III

SERCEFOR

SER IV

SER I

SER V

SER II

SER VI

Limite da Regional



179 
 

Notamos que a distribuição da residência habitual dos vilegiaturistas 

serranos pela metrópole está concentrada na porção norte da cidade, sobretudo, nas 

imediações dos bairros de Aldeota e Meireles, os bairros mais ricos de Fortaleza. 

Por sua vez, analisar a representação da espacialização da vilegiatura é 

importante para se entender como se configura a distribuição e concentração das 

segundas residências pelo território das cidades serranas. Este caráter de 

espacialidade é a materialização mais visível ao se analisar a paisagem, porém são 

relações muito mais profundas que logo refletem na teia urbana e possíveis níveis 

hierárquicos produzidos. A localização das residências habituais dos vilegiaturistas 

nos traz informações importantes para se entender as relações, bem como pode 

indicar o perfil sócioeconomico desse usuário das segundas residências e a origem 

do deslocamento que ajuda a entender como se dá mobilidade. Desta forma, 

comprovamos hipótese sobre a origem e a localidade emissora dos vilegiaturistas 

serranos, como ponto central, sobretudo, a metrópole.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As cidades serranas, em seu aspecto histórico, desde os primórdios eram 

reconhecidas como paragens e enclaves. Assim, foram, paulatinamente adquirindo 

novos significados e (re)produções, logo transformadas em destinos conhecidos e 

difundidos como lugares de segunda morada para os momentos de ócio citadino. 

Foram se consolidando como principal destino indutor de fluxos de visitantes para 

prática de lazer no interior de estados do Nordeste. A mobilização para tais práticas 

de visitação, a incluir a vilegiatura serrana, carrega aspectos do urbano dos lugares 

emissores a promover a urbanização, aliada a ação dos promotores imobiliários e do 

Estado. 

Não obstante, a prática da vilegiatura é popularmente considerada e 

difundida no senso comum pelo emprego do vocábulo “veraneio”, inclusive utilizado 

pelos sujeitos investigados nessa pesquisa. Acreditamos que o emprego deste termo 

deu-se a partir da difusão da prática de banhos terapêuticos de mar no sul da Europa 

a partir do século XVIII praticados em estações, geralmente durante o verão, no Mar 

Mediterrâneo. Já para os sujeitos participantes da pesquisa, foi necessário explicar do 

que se tratava o tema, por meio do uso do termo “veraneio” como sinônimo da 

vilegiatura a fim de facilitar o entendimento. Por outro lado, a palavra veraneio sugere 

que as atividades praticadas durante o verão não abarcam a realidade do fenômeno 

em si. O termo, atende menos ainda à realidade brasileira, à medida em que as 

vilegiaturas – serranas e marítimas – aqui praticadas ocorrem em todas as estações 

do ano, com intensificação no período de férias, finais de semana e feriados 

prolongados, como demonstrado na pesquisa. A variabilidade temporal da vilegiatura 

na serra está relacionada mais aos momentos de folga e ócio do que a uma estação 

do ano propriamente dita. Isto se explica pelas baixas latitudes e o clima tropical em 

que se encontra o Nordeste, bem como o Brasil, fato que não proporciona ao país 

apenas duas estações do ano definidas, uma chuvosa e outra seca, e às vezes mais 

fria no centro-sul. 

Além da prática da vilegiatura, a produção recente do espaço serrano se 

deu, também, pela a alocação de recursos voltados à produção de meios de 

hospedagem, restaurantes, equipamentos de lazer, organização de eventos culturais, 

com concomitante crescimento do mercado imobiliário na participação dos negócios 

das cidades serranas, a exemplo de Gravatá e Guaramiranga. Neste contexto, 
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podemos afirmar que a vilegiatura é tanto consequência quanto reflexo da promoção 

da cidade como produto turístico. Por sua vez, a promoção da cidade como produto 

turístico ocorreu concomitante ao processo de crescimento da vilegiatura, acelerado 

pelo processo de ocupação do espaço serrano por segundas residências. Por 

conseguinte, o ponto central da vilegiatura não, necessariamente, é a forma (a 

residência) e sim o conteúdo, resultante do processo e das práticas espaciais 

envolvidas. 

Ainda que a prática da vilegiatura serrana tenha se tornado mais acessível 

a outras camadas da sociedade, são, ainda, as elites metropolitanas as principais 

detentoras de disponibilidade financeira e aptas a investir em propriedades para fins 

recreativos e de lazer, ao iniciar a expansão da vilegiatura por meio da produção de 

segundas residências. A considerar que a prática da vilegiatura se materializou no 

cotidiano e espaço urbano de algumas serras nordestinas, em contrapartida, os fluxos 

cada vez maiores de visitantes dirigiam-se às chácaras, sítios ou lugares que ainda 

resguardassem certa dinâmica agrária, porém com certa infraestrutura que lhe 

forcenesse conforto presente na vivência urbana. 

Quanto à localização das segundas residências, elas podem ser 

diferenciadas em três categorias de residências: as localizadas na periferia dos 

centros urbanos, na zona rural, e localizadas em montanhas ou litoral. Neste sentido, 

as segundas residências, enquanto forma para realização da vilegiatura serrana, 

estão localizadas em montanhas. Geralmente, distante de centro urbanos, porém são 

encontradas tanto na zona urbana das pequenas cidades serranas quanto em áreas 

rurais desses municípios. Contemporaneamente, com o advento dos condomínios de 

segunda residências no espaço rural, a conotação urbana nessas áreas se manifesta 

cada vez mais, a partir da associação com empreendimentos imobiliários. Por sua 

vez, esses empreendedores apropriaram-se dos atrativos e nichos de oportunidades 

propiciadas pelas amenidades da serra.  Em suma, o fenômeno da vilegiatura, que 

hora idealizava-se pelo caráter agrário, tornou-se um fenômeno emergentemente 

urbano no campo. O urbano dessas cidades serranas inseridas na rota do lazer e 

vilegiatura demonstra que nelas, os principais praticantes são citadinos 

metropolitanos, a evidenciar a concentração urbana, até então pouco evidentes, das 

relações de influência exercidas entre essas pequenas cidades e as Metrópoles, 

assim como com o resto do país a expandir à sua teia de relações com diferentes 

regiões. 
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A função socioespacial da metrópole na concretização do fenômeno da 

vilegiatura serrana é fundamentalmente relevante assim como suas implicações no 

espaço físico e social das cidades serranas aqui investigadas. Em oposição a segunda 

residência serrana, a primeira residência, situada na metrópole, tem como função a 

moradia considerada definitiva, onde se passa a semana de trabalho e as demais 

obrigações da vida contemporânea. Já  nas segundas residências situadas na serra, 

a função principal é de uma fuga, pela tentativa de se livrar justamente das obrigações 

exigidas na primeira. Desta forma, percebemos uma relação antagônica de casa para 

lazer e casa para o trabalho. Destarte, consideramos a primeira residência como a 

habitual a e segunda residência como da vilegiatura, ainda que se ocupasse por mais 

tempo a segunda em detrimento da primeira, a relevância está na função de uso. 

Quando se tem menos obrigações e necessidade de se viver na metrópole, 

mais frequente é o uso da casa de segunda residência, hábito mais frequente com 

vilegiaturistas já aposentados que passam a viver mais tempo na segunda residência 

em detrimento da primeira. Isso altera a função da primeira residência, antes, para 

moradia e cotidiano, passa a servir agora ao lazer e tratamentos médicos na 

metrópole. Portanto, independentemente do tempo dedicado ao uso das residências, 

a classificação é definida pela função do uso para moradia ou lazer. Quando isso 

ocorre, acaba-se por haver uma inverção de função, em que a primeira residência 

metropolitana do litoral, que antes detinha a primazia de tempo da família, agora, é a 

segunda residência na serra que protagoniza o tempo de lazer e o contidiano da 

família ou membros dela que já não precisam viver o dia a dia na cidade grande. Este 

fenômeno foi constatado principalmente em Gravatá-PE e Guaramiranga-CE, 

representados, sobretudo, por pessoas que, ao se aposentar, passam a viver 

definitivamente na outrora “casa de veraneio”, em uma fuga definitiva  do conturbado 

cotidiano das metrópoles. 

A mobilidade frequente e cíclica praticada nas cidades serranas 

nordestinas, feita pela em busca de lazer, descanso e contato com a natureza, 

estabelece um padrão característico, apesar das especificidades e particularidades 

inerentes à cada cidade e seu processo urbano próprio. Ainda que, com seus distintos 

aspectos históricos, culturais, sócio-ambientais e também geográficas, todas têm em 

comum, a prática da vilegiatura como elemento essencial para a morfologia urbana 

das três cidades serranas investigadas. No entanto, acreditamos que há, também, 

relações de outras naturezas. Um exemplo disto, são as relações propiciadas por 
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fatores e aspectos de mobilidade motivadas pela atividade de visitação também de 

pessoas autóctones, que cresceram no entorno das respectivas serras e que 

atualmente vivem na metrópole. Ao praticar um movimento de retorno à terra natal 

para momentos de lazer e reuniões familiares, os visitantes autóctones incorporam e 

favorecem a repercussão espacial da vilegiatura serrana. Por outro lado, acreditamos 

que com a transformação da cidade serrana em cidade turística, rompe-se a 

motivação de visita apenas pelo aspecto familiar. A mobilidade agora, não é mais um 

mero retorno à terra natal, passa a configurar-se como turismo de raiz e vilegiatura. 

Estes aspectos em conjunto consolidam a teoria da vilegiatura serrana no 

Nordeste como processo socioespacial que, por sua vez, estão embasados na 

importância que estes têm enquanto rebatimentos presentes no cotidiano e no arranjo 

espacial das cidades serranas (re)transformadas em estâncias pela sociedade 

metropolitana nordestina. Em algumas dessas cidades, como é o caso de Lagoa 

Nova, podemos afirmar que a vilegiatura serrana na cidade é uma invenção recente 

da elite do Seridó em processo de incorporação pela capital Natal, visto que a cidade 

não tem tradição antepassada de mobilidade para o veraneio na serra. A iniciativa se 

pautou, principalmente, pela amenidade climática, contrastante à realidade do sertão 

potiguar. O caso de Lagoa Nova é relevante para se observar o papel fundamental 

exercido pela iniciativa privada na readequação dessas estâncias rurais para o lazer 

na última década, a fim de usufruir de novos nichos de oportunidade.  

Entendemos que o deslocamento sazonal, ou seja, a mobilidade baseada 

em estações no Brasil esteja mais ligada ao período em que o sujeito se livra das 

obrigações por tempo compatível com a permanência por uma temporada na segunda 

residência em determinados períodos do ano, a depender das férias escolares ou 

laborais, por exmplo. É o tipo de deslocamento preferido do vilegiaturista que reside à 

grandes distâncias da segunda residência, em geral em estados mais distantes. Em 

contraponto, está o vilegiaturista frequente, que geralmente reside no mesmo estado 

em que se encontra a segunda residência, sobretudo nas metrópoles capitais desses 

estados.     

No decorrer da pesquisa, foram encontradas evidências que sugerem 

existência de níveis de estágios de desenvolvimento da vilegiatura serrana entre as 

cidades pesquisadas de acordo com particularidades e fatores inerentes à sua 

respectiva rede urbana e rede de influências. A partir dos diferentes graus de relações 
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que cada uma, dessas três cidades, desenvolvem com suas respectivas cidades 

emissoras de vilegiaturistas.  

A partir da observância dos dados coletados e ferramentas alcançadas, 

acreditamos que o processo de consolidação da vilegiatura serrana perpassa por 

níveis de desenvolvimento diferenciados. Ao traçarmos um paralelo comparativo da 

vilegiatura serrana nas cidades de Guaramiranga, Gravatá e Lagoa Nova, 

transparecem-se evidências de diferentes níveis de alcance e estágio de 

desenvolvimento da vilegiatura, sejam referentes ao estágio de desenvolvimento ou 

ainda da dinâmica das práticas e volume de movimentação de recursos, negócios e 

pessoas.  

Alguns dados quantitativos nos possibilitaram inferir a perpectiva de nivelar 

em diferentes patamares, tanto a potencialidade quanto a magnitude dos fenômenos 

entre uma e outra cidade, a ponto de refletir na qualidade em que cada uma pode ser 

nivelada: dados oficiais e taxa de DOUs calculados a partir de dados fornecidos pelo 

censo do IBGE; quantidade absoluta de habitações consideradas segundas 

residências, tanto em números oficiais do IBGE quanto os fornecidos pelas prefeituras 

e ainda a proporção dessas mesmas habitações em relação aos domicílios totais nas 

cidades. Outro critério relevante para compreender os diferentes níveis de 

desenvolvimento da vilegiatura serrana está na identificação da área de abrangência 

e alcance da vilegiatura pelo território, que pode ser intermunicipal, interregional e 

nacional, de acordo com a região de origem de vilegiaturistas para determinada cidade 

da vilegiatura serrana. 

A vilegiatura serrana se tornou um fenômeno consolidado nas cidades 

serranas analisadas, ainda que em menor ou maior grau de desenvolvimento e 

estágio de consolidação, são práticas socioespaciais que implicaram na organização 

espacial da serra e no processo de urbanização dessas cidades serranas. 

Destacamos como importante para fechamento e concretização deste trabalho, após 

de toda discusão até aqui empreendida, a possibilidade de fornecer subsídios para se 

confirmar a tese inicial da existência de uma vilegiatura para além dos espaços 

metropolitanos e litorâneos e que deste processo serrano há um processo indutor de 

urbanização e transformação da morfologia urbana de cidades pequenas no nordeste 

brasileiro interligadas à rede urbana da metrópole turística. 

 



185 
 

REFERÊNCIAS 

 

AB’SABER, Aziz Nacib. Os domínios de natureza no Brasil: Potencialidades 

paisagísticas. São Paulo, Ateliê Editorial, 2003. 
 
ANDRADE, José Vicente de. – Lazer – Princípio, tipos e formas na vida e no 
Trabalho. Autêntica, 2001. 
 
AMBRÓZIO, J. Viagem, turismo, vilegiatura. GEOUSP – Espaço e tempo. São 
Paulo, nº 18, 2005. PP. 105-113. 
 
ARRAIS, TADEU A.  A produção do lazer para a metrópole e condomínio de 
chácaras. Mercator, Fortaleza, v. 14, n. 4, Número Especial, p. 123-136, dec. 2015. 
 
ARRAIS, TADEU A. Integração do mercado imobiliário e segunda residência – Brasil 
metropolitano, Mercator, Fortaleza, v. 13, n. 1, p. 49-62, jan./abr. 2014. 
 
BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1977. Disponível 
em<https://pt.slideshare.net/alasiasantos/analise-de-conteudo-laurence-bardin> 
Acesso em 15/12/2017. 
 
BASTOS, Frederico H. Guaramiranga: Caminhos para o planejamento e gestão 
ambiental. Fortaleza. Expressão Gráfica e Editora, 2011. 

BOYER, M. Les villegiatures du XVIe au XXIe siécle: panorame du tourisme 
sédentaire. Paris: éditions sem, 2008. 
 
BOYER, M. História do turismo de massa. Tradução de Viviane Ribeiro. Bauru: 
EDUSC, 2003. 
 
BORBOREMA, A. C. B. A. & SÁ, L. A. C. M. A cartografia da expansão urbana e o 
turismo na cidade de Gravatá-PE. III Simpósio Brasileiro de Ciências Geodésicas e 
Tecnologias da Geoinformação. Recife - PE, 27-30 de Julho de 2010 p. 00 2 – 006. 
Disponível em: 
https://www.ufpe.br/cgtg/SIMGEOIII/IIISIMGEO_CD/artigos/CartografiaeSIG/Cartogr
afia/A_5.pdf). Acesso em 20/05/2016. 
 
BORTOLO, G. M. & RODRÍGUEZ, L. G. Segundas Residências en La Comarca Del 
Alt Empordà. Investigaciones geográficas, nº42, 2007, p. 125-143. 
 
BOURDIEU, Pierre. Les trois états du capital culturel. Actes de la recherche en 
sciences sociales. 1979. Volume 30. pp. 3-6. Disponível em 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/arss_0335- 
5322_1979_num_30_1_2654# . Acesso em fevereiro de 2017. 
 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 
Brasília, DF: Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm, acesso 
em 28/06/16. 
 



186 
 

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, 2010.; Glossário 
Cartográfico. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/cartografia/glossario/glossario_cartografic
o.shtm>.Acesso em 08 de Ago. 2017. 
 
BRASIL. Instituto Brasileiro De Geografia E Estatística (IBGE). Sinopse preliminar 
do censo demográfico de 1980. Rio de Janeiro: IBGE, 1980. 
 
BRASIL. Instituto Brasileiro De Geografia E Estatística (IBGE). Sinopse preliminar 
do censo demográfico de 1980. Rio de Janeiro: IBGE, 1991. 
 
BRASIL. Instituto Brasileiro De Geografia E Estatística (IBGE). Sinopse preliminar 
do censo demográfico de 1980. Rio de Janeiro: IBGE, 2000. 
 
BRASIL. Instituto Brasileiro De Geografia E Estatística (IBGE). Sinopse preliminar 
do censo demográfico de 1980. Rio de Janeiro: IBGE, 2010. 
 
CALABUIG, J & MINISTRAL, M.  Manual de Geografia Turística de España. 
Madrid. Editorial Síntesis, 1998. 
 
CALDEIRA. Teresa Pires do Rio, Enclaves fortificados: a nova segregação urbana. 
Revista Estudos feministas, Rio de Janeiro. 1997. 155-176. Disponível em 
http://reverbe.net/cidades/wp-content/uploads/2011/08/Enclaves-
fortificados_segregacao-urbana.pdf Acesso em 20/03/2017. 
 
CAMARGO, H. L. Uma pré-história do turismo no Brasil. Recreações 
aristocráticas e lazeres burgueses (1908-1850). São Paulo: Aleph, 2007.  
 
CAMPOS, Eduardo. A memória imperfeita: ideias, fatos e costumes.Expressão 
Gráfica e Editora, 1993. 
 
CARLEIAL, A. N. ARAÚJO, A. M. M. Oprocesso de metropolização em Fortaleza: 
uma interpretação pela migração, Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía 
y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona [ISSN 1138-9788]  Nº 94 (73), 1 de 
agosto de 2001 2001  
 
CARLOS, Ana Fani Alessandri (org.). Os caminhos da reflexão sobre a cidade e o 
urbano. São Paulo: Edusp, 1994. 
 
CEARÁ, Instituto de Pesquisas Estratégicas do. - IPECE. Disponível em: < 
http://www.ipece.ce.gov.br/categoria2/pib/Municipal > acesso em 20/01/2016. 
 
COLÁS, J. L. La residencia secundaria en España: estúdio territorial de su uso 
y tendência. Tesis doctoral. Departament de Geografia. Faculdat de Filosofia i 
Lletres. Universitat Autônoma de Barcelona. 440 f. Barcelona, 2003. 
 
CONZEN, M. R. G. Thinking about urban form: papers on urban morphology, 
1932-1998. Oxford: Peter Lang, 2004b. 
 



187 
 

CORBIN, A. O território do vazio. A praia e o imaginário ocidental. Tradução de 
Paulo Neves. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. 
 
CORIOLANO, Luzia Neide Menezes Teixeira. O turismo nos discursos, nas 
políticas e no combate à pobreza. São Paulo: Annablume, 2006. 
 
CORIOLANO, Luzia N. M. T.; SILVA, Sylvio Bandeira de Melo e. Turismo e 

Geografia: Abordagens Críticas. Fortaleza: EDUECE, 2005. 

CORIOLANO, Luzia N. M. T. 2 ed. Do local ao Global: o turismo litorâneo 

cearense. Campinas: Papirus, 2001.  

CORIOLANO, Luzia Neide Menezes Teixeira (Org). Turismo com Ética. Fortaleza: 
UECE, 1998.  
 
CORRÊA, R.L. Trajetórias geográficas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1997. 
302p.      
 
DANTAS, Eustógio Wanderley C. Incorporação do lado mar à Geografia das 
metrópoles nordestinas Boletim Goiano de Geografia, vol. 35, núm. 3, septiembre-
diciembre, p. 380-396, 2015. 
 
DANTAS, Eustógio Wanderley C. Mar à vista: estudo da maritimidade em 
Fortaleza. 2. edição. - Fortaleza: Edições UFC, 2011. 
 
DANTAS, Eustógio Wanderley C, PEREIRA A. Q. Reflexões sobre a vilegiatura 
marítima nos trópicos. IN: DANTAS E. W. C; FERREIRA, A. L; CLEMENTINO. M. 
L. M. (org.) Turismo e imobiliário nas metrópoles. Rio de janeiro: Letra Capital, 2010. 
V. 1, p. 71-84. 
 
DANTAS, Eustógio Wanderley Correia. Maritimidade nos trópicos: por uma 
geografia do  litoral - Fortaleza: Edições UFC, 2010. 
 
DANTAS, E.W.C. et al. C. Urbanização litorânea das metrópoles nordestinas 
brasileiras: vilegiatura marítima na Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte e 
Ceará. Cidades (Presidente Prudente), v. 5, p. 14-34, 2008. 
 
DIAS, Cleber. Epopeias em dias de prazer. Goiânia: UFG, 2013 
 
DIAS, R. Introducão ao turismo. São Paulo : Atlas, 2005. 
 
DUMAZEDIER, J. Lazer e cultura popular. São Paulo: Perspectiva. 1979. 
 
ESTANQUE, Elísio. Classe, Status e Lazer. Publicações Oficina do CES, Coimbra 
1993. Disponível em < 

https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/10942/1/Classe%2C%20Status%20e%
20Lazer.pdf> Acesso e, 11/03/2017 
 
FERNÁNDEZ, Mercè Gili. Las viviendas de segunda residencia. ¿ocio o negocio? 
Scripta Nova 



188 
 

Revista Electrónica de Geografía Y Ciencias Sociales 
Universidad de Barcelona. ISSN: 1138-9788. 
Vol. VII, núm. 146(052), 2003. Disponível em < http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-
146(052).htm> Acesso em 03/05/2017. 
 
FERREIRA, D. V. B. Os impactos do turismo e a política da Monumentalidade 
na cidade de Gravatá. Interfaces, Caruaru, v. 6, n. 2, 2006. 
 
FRANCE, Institut National De La Statistique Et Des Études Économiques – INSEE. 
Résidence secondaire. Disponível em 
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1634. Acesso em 27/06/17. 
 
FREITAS FILHO, Manuel Rodrigues. Dinâmica espaço-temporal da Paisagem de 

um enclave úmido no Semiárido cearense como subsídio ao zoneamento 

ambiental: as marcas do passado na Apa da Serra de Baturité-ce. Florianópolis-

SC. Tese de Doutorado/ Programa de Pósgraduação em Geografia-UFSC – 2011. 

FONTENELE JÚNIOR, Armando Matos. Percepção socioambiental: A visão de 

turistas e residentes de Guaramiranga-Ce, Fortaleza-CE, Dissertação de 

Mestrado, Prodema - UFC, 2004. 

GOMES, Christiane Luce. Lazer e descanso. Seminário Lazer em debate, 9, 2008, 
São Paulo. Anais. São Paulo: USP, 2008. P. 1-15. Disponível em: 
http://www.uspleste.usp.br/eventos/lazer-debate/anais-christianne.pdf.pdf>. Acesso 
em 04/08/2017 
 
GOMES, I. R. Vilegiatura marítima como vetor da urbanização brasileira. Mercator, 
Fortaleza, v. 16, e16004, 2017. 
 
GOMES, I. R. Vilegiatura além da metrópole: urbanização em Tibau (RN). Tese 
(Doutorado) – Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós-Graduação em 
Geografia, Fortaleza, 2013. 
 
GRAVATÁ. Plano Diretor de Gravatá – PDDU. Diagnóstico Situacional. 
Engeconsult. 2015. 
 
GRAVATÁ. Plano Diretor de Gravatá – PDDU. Relatório de Diretrizes Gerais. 
Engeconsult. 2015.  
 
GUARAMIRANGA. Museu da fotografia de. Acervo cativo. Acesso em visita a campo 
em 15/07/17. 
 
HARVEY, David. O direito à cidade. Lutas Sociais, São Paulo, n.29, p.73-89, 
jul./dez. 2012. Disponível em < 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/272071/mod_resource/content/1/david-
harvey%20direito%20a%20cidade%20.pdf> Acesso em 12/01/2018. 
 
HAUCK, P. A Teoria dos Refúgios Florestais e sua relação com a extinção da 
megafauna Pleistocênica: Um estudo de caso. Estudos Geográficos (UNESP), v. 5, 
p. 121-134, 2008. 



189 
 

 
LEFEBVRE, Henri. O Direito à cidade. Tradução de Rubens Eduardo Farias. São 
Paulo: Moraes, 1991. 
 
LEFEBVRE, H. A produção do Espaço. 4. Ed. Paris: Anthopos, 2000. 
 
LENCIONI, Sandra. Observações sobre o conceito de cidade e urbano. GEOUSP  -  
Espaço  e  Tempo,  São  Paulo,  Nº  24, pp.  109  -  123, 2008 
 
LIMONAD, Ester. Urbanização dispersa mais uma forma de expressão urbana? 
Revista Formação, nº14 volume 1 – p. 31-45. 2006. Disponível em < 
http://revista.fct.unesp.br/index.php/formacao/article/viewFile/705/728. Acesso em 
28/05/2017. 
 
LINS, Alberto Frederico. História de Gravatá. Recife: INOJOSA, 1993. 
 
MACHADO, E. G.; LIMA, E. F; FURTADO, O. V. Urbanização e desafios à política 
urbana em pequenas cidades: o caso de Redenção, Ceará, no contexto de 
implantação da UNILAB. Revista Políticas Públicas & Cidades, v.5, n.1, p.43 – 63, 
jan./jul. 2017. 
 
MARTINS, J. Clerton de O. & AQUINO, Cássio A. B., Ócio, lazer e tempo livre na 
sociedade do consumo e do trabalho - Revista Mal-estar e subjetividade – 
Fortaleza – vol. vii – Nº 2 – p.479-500 – set/2007. 
 
MINAYO, M. C. S. Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. 21ª edição. S. 

Ferreira Deslandes, O. Cruz Neto, R. Gomes; Maria C. de Souza Minayo (Orgs.). 

Petrópolis-RJ: Vozes, 2002. 

MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). Pesquisa social: teoria, método e 

criatividade. 29. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010. (Resenha por Sale Mário 

Gaudêncio). 

OLIVEIRA, P. R. A.; DANTAS, E. W. C.. A espacialidade do lazer urbano na 
cidade pequena serrana: os festivais de Guaramiranga-ce. In: XIV Simpósio 
Nacional de Geografia Urbana, 2015, Fortaleza-CE. Anais do XIV Simpurb, 2015. p. 
1-21. 
 
OLIVEIRA, P. R. A. Planejamento regional e políticas públicas de turismo no 
Maciço de Baturité, Ceará, Brasil. In: 33º Congresso da Conf. of Latin Americanist 
Geographers (CLAG) - Interfaces do Espaço Latino Americano, 2015, Fortaleza - 
CE. Anais de Resumos - CLAG, 2015. 
 

OLIVEIRA, P. R. A. Dinâmicas socioespaciais em Guaramiranga-ce: dos 

festivais à reocupação das segundas residências pelo turismo, Dissertação de 
Mestrado. Universidade Estadual do Ceará. Programa de Pós-Graduação em 
Geografia – Propgeo/UECE,  Fortaleza: 2014. 
 
OLIVEIRA, P. R. A.; CORIOLANO, L. N. M. T . Centralidades e hierarquias 
urbanas na Macrorregião turística Serras úmidas/Baturité-Ceará. In: X Encontro 



190 
 

Nacional da Associação nacional de pós-graduação e pesquisa em Geografia - 
ENANPEGE 2013., 2013, Campinas-SP. Anais da X ENANPEGE 2013. 
 
ORDOÑEZ, Marlene. QUEVEDO, Júlio. – História (Coleção Horizontes). 
IBEP.1993 
 
PEIXOTO, M. Lugares de Vilegiatura, Caminhos Sul-Americanos. ARQTEXTO 
(UFRGS), v. 14, p. 52-91, 2009. 
 
PEREIRA, A. Q. Por uma teoria da condição urbana da vilegiatura (MARÍTIMA). 
Seminário Nacional de Governança urbana e Desenvolvimento metropolitano, Natal, 
2010. Disponível em: 
http://www.cchla.ufrn.br/seminariogovernanca/cdrom/ST10_Alexandre_Pereira.pdf. 
Acesso em 01/05/2016. 
 
PEREIRA, A. Q. A urbanização vai à praia: contribuições da vilegiatura 
marítima à metropolização no Nordeste brasileiro. Tese (doutorado) 
Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós-Graduação em Geografia, 
Fortaleza, 2012. 
 
PEREIRA, A. Q. Das cidades às metrópoles litorâneas. GEOUSP, v. 31, p. 5-15, 
2012. 
 
PEREIRA, A. Q. Vilegiatura: do modelo clássico às características 
contemporâneas. IN: Perpectivas contemprâneas de análise em turismo. Org. 
Figueiredo et. al. Belém: NAEA, 2015. 
 
PERNAMBUCO, Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de. Histórico de 
Gravatá. Disponível em 
http://www.condepefidem.pe.gov.br/c/document_library/get_file?p_l_id=18393234&fo
lderId=18394117&name=DLFE-89570.pdf. Acesso em 22/01/2018. 
 
PERNAMBUCO,  Instituto De Desenvolvimento de. – FIDEPE. Monografias 
municipais/Gravatá. Recife: FIDEPE/FIAM, 1982. 
 
PERNAMBUCO, Secretaria de Turismo de. EMPETUR : Plano de Desenvolvimento 
Integrado do Turismo Sustentável- Polo Agreste, disponível em: 
http://www.empetur.pe.gov.br/c/document_library/get_file?p_l_id=24303939&folderId
=25394195&name=DLFE-119445.pdf. Acesso em 26/06/15. 
 
PINHEIRO, F. J. Mundos em confrontos: povos nativos e europeus na disputa 
pelo território. In. Uma nova história do Ceará.org. Simone de Souza. Fortaleza: 
Edições Demócrito Rocha, 2000. 
 
PNAD - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Notas Metodológicas. 

Volume 1. Rio de Janeiro: 2014. Disponível em 

<ftp://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Nacional_por_Amostra_de_

Domicilios_continua/Notas_metodologicas/notas_metodologicas.pdf> Acesso em 

18/08/2017. 



191 
 

REGO, R. L; MENEGUETTI, K. S. A respeito de morfologia urbana. Tópicos básicos 
para estudos daforma da cidade. Acta Scientiarum. Technology. Maringá, v. 33 n. 
2, p. 123-127, 2011. 
 
REQUIXA, Renato. O lazer no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1977. 
 
RIO GRANDE DO NORTE, Instituto de Desenvolvimento e Meio Ambiente do. – 
IDEMA. 2008, disponível em: 
http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/idema/DOC/DOC000000000014994.PDF. Acesso em 

05/05/2016 

 
RODRIGUES, Adyr Balastreri. Turismo e Espaço: Rumo a um conhecimento 
transdisciplinar. Hucitec, 2001. São Paulo. 
 
SANTANA, Antonia Neide C. O urbano no Semi-árido: pequenas cidades do Ceará 
em discussão in Múltiplos olhares sobre a cidade e o urbano: Sobral e região 
em foco. 01 ed. sobral: Edições UVA e - EdUECE, 2010, v. , p. 13-37 
 
SANTOS, Jânio. A natureza contraditória da urbanização em um contexto de 
maior complexidade na produção das cidades baianas IN: LOPES, Diva M. F. & 
HENRIQUE, Wendel (orgs.) Cidades médias e pequenas: teorias, conceitos e 
estudos de caso. SEI, 2010, Salvador. 
 
SANTOS, M. A Natureza do Espaço: Técnica e Tempo, Razão e Emoção. 4ª 
edição. São Paulo, Edusp, 2008. 
 
SANTOS, M. Espaço e Método, São Paulo, Nobel, 1985. 

SERPA, Ângelo. O espaço público na cidade contemporânea. São Paulo: 
Contexto, 2007. 
 
SETUR – Secretaria do Turismo do Ceará, Indicadores Turísticos. Disponível em 

<http://www.setur.ce.gov.br/categoria1/estudos-e-

pesquisas/Indicadores%202013.pdf, acesso em 11/06/2016. 

SILVA, José Borzacchiello da. Os incomodados não se retiram: uma análise dos 

movimentos sociais em Fortaleza. Fortaleza: Multigraf Editora, 1992. 

SILVA, Kelson. A Residência Secundária no Brasil: Dinâmica espacial e 
contribuições conceituais. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2012.  
 
SOUZA, Marcos J. N. FREIRE, Luciana M. Geografia e Questão ambiental no 
estudo de paisagens de exceção: o exemplo da serra de Baturité-Ceará. Boletim 
Goiano de geografia. Goiânia, n. 2, v. 26, 2006. 
 
SOUZA, Marcos J. N, OLIVEIRA, Vládia P. V. OS ENCLAVES ÚMIDOS E SUB-
ÚMIDOS DO SEMI-ÁRIDO DO NORDESTE BRASILEIRO Mercator - Revista de 
Geografia da UFC, vol. 5, núm. 9, 2006, pp. 85-102. 
 



192 
 

SPOSITO, Eliseu S. A propósito dos paradigmas de orientações, teórico-
metodológicas na Geografia contemporânea. Revista Terra Livre. São Paulo: AGB, 
n. 16, p. 99-112, 2001. 
 
SPOSITO, Maria E. B. Para pensar as pequenas e médias cidades brasileiras. 
Belém: FASE; UFPA: Observatório Comova, 2009. 
 
TULIK, Olga. Turismo e meios de Hospedagem: casas de temporada. Ed Roca, 

Sao Paulo, 2001. 

TULIK, Olga. O espaço aberto à segunda residência. In: LIMA, Luiz Cruz (org). Da 

cidade ao campo: diversidade do saber fazer turístico. Fortaleza: EDUECE, 1998. 

URBAIN, J. D. Sur la plage. Paris: Édition Payot, 1994.  
 
VILLAÇA, Flávio. Espaço intra-urbano no Brasil. São Paulo: Studio Nobel: 
FAPESP: Lincoln Institute, 2001. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



193 
 

ANEXO A - TABELAS USADAS PARA ELABORAÇÃO DE MAPAS E 

CARTOGRAMAS (IBGE, 2010) 

 

TABELA 06 - TAXA DE DUOs POR SETOR CENSITÁRIO EM GUARAMIRANGA 

GUARAMIRANGA – TX DE USO OCASIONAL por setor censitário 

CÓDIGO do setor TOTAL DOM. PART. TOTAL DOM. OCAS. TX. USO OCAS. % 

230510005000004 286 133 47 

230510010000003 35 14 40 

230510005000006 61 23 38 

230510005000002 195 70 36 

230510005000003 74 27 36 

230510005000002 195 70 36 

230510005000003 74 27 36 

230510010000006 241 85 35 

230510010000007 35 11 31 

230510010000008 106 30 28 

230510010000004 126 32 25 

230510010000001 147 34 23 

230510010000002 134 24 18 

230510005000001 336 57 17 

230510005000001 336 57 17 

230510005000005 X 0 0 

 

TABELA 07– TAXA DE DUOs POR SETOR CENSITÁRIO EM LAGOA NOVA 

LAGOA NOVA – TX DE USO OCASIONAL por setor censitário 

CÓDIGO do setor TOTAL DOM. PART. TOTAL DOM. OCAS. TX. USO OCAS. % 

240650205000013 266 87 33 

240650205000018 145 35 24 

240650205000012 197 37 19 

240650205000020 72 12 17 

240650205000009 80 12 15 

240650205000008 256 30 12 

240650205000005 302 27 9 

240650205000024 205 19 9 

240650205000023 130 11 8 

240650205000006 312 21 7 

240650205000007 248 18 7 

240650205000019 42 3 7 

240650205000003 287 17 6 

240650205000010 197 11 6 

240650205000004 391 21 5 

240650205000016 80 4 5 

240650205000022 245 13 5 

240650205000002 147 6 4 

240650205000001 218 7 3 

240650205000011 445 15 3 

240650205000017 37 1 3 

240650205000021 210 6 3 

240650205000014 153 0 0 

240650205000015 58 0 0 

 

TABELA 08 – TAXA DE DUOs POR SETOR CENSITÁRIO EM GRAVATÁ 

   GRAVATÁ – TX DE USO OCASIONAL por setor censitário 

CODIGO do setor TOTAL DOM. PART. TOTAL DOM. OCAS. TX. USO OCAS. % 

260640805000121 265 256 97 

260640805000067 453 433 96 

260640805000034 500 447 89 

260640805000046 207 183 88 

260640805000056 370 318 86 

260640805000115 132 113 86 
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260640805000116 202 170 84 

260640805000065 428 354 83 

260640805000111 428 336 79 

260640805000057 303 236 78 

260640805000114 478 374 78 

260640805000049 409 302 74 

260640805000050 152 113 74 

260640805000093 332 228 69 

260640805000113 212 140 66 

260640805000106 213 135 63 

260640805000064 259 160 62 

260640805000053 392 215 55 

260640805000112 155 81 52 

260640805000071 47 24 51 

260640805000119 350 178 51 

260640805000122 195 100 51 

260640805000110 176 84 48 

260640810000008 121 57 47 

260640805000039 239 106 44 

260640805000048 161 67 42 

260640805000012 351 124 35 

260640805000068 295 103 35 

260640805000031 466 140 30 

260640805000054 11 3 27 

260640805000063 140 35 25 

260640805000069 46 11 24 

260640805000109 313 75 24 

260640810000003 220 50 23 

260640805000047 374 76 20 

260640805000074 64 13 20 

260640805000066 243 47 19 

260640805000077 54 10 19 

260640805000062 251 44 18 

260640805000073 22 4 18 

260640805000045 380 65 17 

260640805000055 249 41 16 

260640810000004 282 44 16 

260640815000006 268 43 16 

260640805000037 316 44 14 

260640805000082 123 17 14 

260640815000004 146 20 14 

260640815000002 68 9 13 

260640805000076 168 20 12 

260640805000083 69 8 12 

260640805000092 107 13 12 

260640815000005 282 35 12 

260640805000090 518 55 11 

260640805000103 364 40 11 

260640810000005 187 21 11 

260640815000003 278 30 11 

260640815000008 27 3 11 

260640805000008 174 18 10 

260640805000011 261 26 10 

260640805000013 237 24 10 

260640805000059 153 16 10 

260640805000001 310 29 9 

260640805000070 58 5 9 

260640805000003 203 16 8 

260640805000028 192 15 8 

260640805000029 212 16 8 

260640805000051 406 33 8 

260640805000081 245 19 8 

260640805000120 617 48 8 

260640805000007 187 14 7 

260640805000027 259 19 7 

260640805000088 197 13 7 

260640810000006 71 5 7 

260640810000007 326 23 7 

260640805000009 189 12 6 

260640805000036 207 13 6 

260640805000094 145 8 6 

260640805000108 370 23 6 
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260640815000009 217 12 6 

260640805000006 320 16 5 

260640805000030 152 7 5 

260640805000044 288 14 5 

260640805000091 242 12 5 

260640805000095 192 10 5 

260640810000001 339 17 5 

260640815000001 207 10 5 

260640805000002 352 14 4 

260640805000024 234 9 4 

260640805000026 414 15 4 

260640805000032 226 8 4 

260640805000058 305 12 4 

260640805000061 382 16 4 

260640805000080 91 4 4 

260640805000084 53 2 4 

260640805000085 154 6 4 

260640805000087 365 15 4 

260640805000089 198 7 4 

260640805000004 320 8 3 

260640805000005 326 9 3 

260640805000010 209 7 3 

260640805000020 559 15 3 

260640805000033 265 8 3 

260640805000038 173 5 3 

260640805000040 433 12 3 

260640805000078 115 3 3 

260640805000079 89 3 3 

260640805000096 229 6 3 

260640805000098 187 5 3 

260640805000102 147 4 3 

260640805000105 194 5 3 

260640805000107 210 6 3 

260640805000117 209 6 3 

260640805000118 343 9 3 

260640805000022 265 6 2 

260640805000025 241 6 2 

260640805000041 121 3 2 

260640805000043 335 8 2 

260640805000100 212 4 2 

260640805000101 208 5 2 

260640805000104 539 13 2 

260640805000014 342 3 1 

260640805000016 296 2 1 

260640805000017 374 3 1 

260640805000018 302 2 1 

260640805000019 330 3 1 

260640805000021 285 3 1 

260640805000023 358 2 1 

260640805000035 354 3 1 

260640805000042 323 3 1 

260640805000086 254 2 1 

260640805000097 253 2 1 

260640805000099 212 3 1 

260640815000007 143 1 1 

260640805000015 198 0 0 

260640805000052 X X 0 

260640805000060 159 0 0 

260640805000072 X X 0 

260640805000123 X X 0 

260640810000002 X X 0 

 

TABELA 09 – Ceará 

Município Total 
Ocupado 

Total  
Não 

Ocupado 

Uso  
Ocasional 

Soma 
Domicílios  

Tx. De Uso 
Ocasional% 

Guaramiranga 1 072 718 540 1 790 30 

Aquiraz 19 707 10 493 6 534 30 200 22 
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Icapuí 5 240 2 070 1 208 7 310 17 

Beberibe 14 107 5 679 3 211 19 786 16 

São Gonçalo do Amarante 12 038 5 214 2 566 17 252 15 

Paracuru 8 735 3 072 1 694 11 807 14 

Meruoca 3 500 1 211 591 4 711 13 

Itaiçaba 2 307 632 355 2 939 12 

Mulungu 2 933 926 470 3 859 12 

Cascavel 18 832 5 373 2 574 24 205 11 

Eusébio 12 721 3 023 1 729 15 744 11 

Pacoti 3 060 805 421 3 865 11 

Moraújo 2 126 592 281 2 718 10 

Trairi 13 388 3 370 1 699 16 758 10 

Granja 13 244 3 685 1 486 16 929 9 

Senador Sá 1 829 659 218 2 488 9 

Uruoca 3 552 835 412 4 387 9 

Alcântaras 2 859 802 277 3 661 8 

Aracati 19 808 4 763 2 026 24 571 8 

Fortim 4 169 994 435 5 163 8 

Pindoretama 5 365 1 122 503 6 487 8 

Tururu 3 822 1 123 371 4 945 8 

Apuiarés 3 890 1 245 354 5 135 7 

Coreaú 5 938 1 878 511 7 816 7 

Irauçuba 5 599 1 448 478 7 047 7 

Martinópole 2 716 734 243 3 450 7 

Palmácia 3 085 656 251 3 741 7 

Paraipaba 8 217 1 708 683 9 925 7 

Potiretama 1 714 423 153 2 137 7 

Tejuçuoca 4 299 1 153 378 5 452 7 

Amontada 9 803 2 054 690 11 857 6 

Assaré 6 414 1 842 464 8 256 6 

Bela Cruz 8 045 1 723 566 9 768 6 

Caucaia 89 253 12 018 6 009 101 271 6 

General Sampaio 1 579 258 111 1 837 6 

Ibaretama 3 453 828 236 4 281 6 

Itatira 4 794 1 381 357 6 175 6 

Jaguaruana 9 648 1 842 720 11 490 6 

Massapê 9 265 1 537 605 10 802 6 

Palhano 2 615 574 193 3 189 6 

Paramoti 3 017 805 215 3 822 6 

Quixadá 22 173 3 982 1 581 26 155 6 

Santana do Cariri 4 521 1 397 349 5 918 6 

São João do Jaguaribe 2 584 466 182 3 050 6 

São Luís do Curu 3 592 742 245 4 334 6 

Tabuleiro do Norte 9 145 2 034 631 11 179 6 

Umirim 4 778 897 334 5 675 6 

Aiuaba 4 450 1 392 299 5 842 5 

Alto Santo 4 609 1 004 266 5 613 5 

Aracoiaba 7 042 2 320 496 9 362 5 

Aratuba 2 914 581 187 3 495 5 

Barroquinha 3 703 905 209 4 608 5 

Baturité 9 179 1 473 545 10 652 5 

Cariré 5 111 1 567 332 6 678 5 

Caririaçu 7 074 2 178 479 9 252 5 

Cedro 7 218 1 802 469 9 020 5 

Chorozinho 5 489 1 424 342 6 913 5 

Graça 4 275 1 279 255 5 554 5 

Independência 7 510 1 992 468 9 502 5 

Itaitinga 9 306 1 536 512 10 842 5 

Itapipoca 29 976 5 763 1 686 35 739 5 

Itapiúna 4 941 1 204 306 6 145 5 

Jaguaribe 10 158 1 946 550 12 104 5 

Jati 2 192 431 132 2 623 5 

Morada Nova 18 268 3 811 994 22 079 5 

Morrinhos 5 346 1 445 370 6 791 5 

Ocara 6 804 2 138 454 8 942 5 

Pedra Branca 11 945 3 790 826 15 735 5 

Pentecoste 9 870 2 352 630 12 222 5 

Pereiro 4 360 1 161 296 5 521 5 

Poranga 3 401 1 347 221 4 748 5 

Potengi 2 836 664 173 3 500 5 

Quiterianópolis 5 724 1 547 343 7 271 5 

Quixeré 5 895 1 386 384 7 281 5 
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Redenção 7 405 1 616 461 9 021 5 

Russas 20 448 3 573 1 157 24 021 5 

Santana do Acaraú 7 528 1 438 477 8 966 5 

Sobral 50 592 9 389 2 739 59 981 5 

Abaiara 2 791 447 137 3 238 4 

Acarape 4 186 772 182 4 958 4 

Antonina do Norte 2 005 723 107 2 728 4 

Arneiroz 2 112 498 115 2 610 4 

Aurora 7 112 1 831 322 8 943 4 

Banabuiú 4 586 1 001 207 5 587 4 

Barreira 5 545 1 164 260 6 709 4 

Camocim 15 712 2 473 704 18 185 4 

Campos Sales 7 618 2 077 388 9 695 4 

Canindé 19 980 3 678 895 23 658 4 

Choró 3 288 768 148 4 056 4 

Crato 33 975 4 377 1 682 38 352 4 

Cruz 6 197 1 611 316 7 808 4 

Farias Brito 5 399 1 365 275 6 764 4 

Forquilha 6 180 916 283 7 096 4 

Granjeiro 1 175 311 59 1 486 4 

Guaiúba 6 408 744 267 7 152 4 

Hidrolândia 5 614 1 432 317 7 046 4 

Horizonte 15 703 2 197 679 17 900 4 

Ipueiras 10 957 3 023 500 13 980 4 

Iracema 3 992 810 191 4 802 4 

Itapagé 12 960 2 179 549 15 139 4 

Jaguaretama 5 178 1 109 244 6 287 4 

Jaguaribara 2 863 333 119 3 196 4 

Jijoca de Jericoacoara 4 744 1 143 251 5 887 4 

Jucás 6 776 1 522 301 8 298 4 

Mauriti 11 653 1 845 577 13 498 4 

Milagres 7 852 1 466 381 9 318 4 

Miraíma 3 241 741 168 3 982 4 

Mombaça 11 990 3 290 550 15 280 4 

Mucambo 4 228 936 201 5 164 4 

Nova Russas 9 317 1 854 446 11 171 4 

Orós 6 571 1 267 275 7 838 4 

Parambu 8 988 2 605 494 11 593 4 

Penaforte 2 301 437 122 2 738 4 

Saboeiro 4 511 1 537 232 6 048 4 

Salitre 3 935 1 190 208 5 125 4 

Senador Pompeu 7 968 2 013 411 9 981 4 

Solonópole 5 310 964 251 6 274 4 

Tauá 16 278 3 830 757 20 108 4 

Ubajara 8 750 1 319 424 10 069 4 

Umari 2 158 638 102 2 796 4 

Uruburetama 5 229 950 273 6 179 4 

Várzea Alegre 11 557 2 189 586 13 746 4 

Viçosa do Ceará 13 573 2 602 646 16 175 4 

Acaraú 14 689 2 869 600 17 558 3 

Acopiara 15 046 2 841 469 17 887 3 

Ararendá 3 078 812 103 3 890 3 

Araripe 5 557 1 616 249 7 173 3 

Barbalha 14 708 1 907 568 16 615 3 

Barro 6 110 1 373 235 7 483 3 

Boa Viagem 15 179 4 198 557 19 377 3 

Capistrano 4 595 545 152 5 140 3 

Caridade 5 247 578 150 5 825 3 

Cariús 5 533 1 439 198 6 972 3 

Carnaubal 4 573 878 180 5 451 3 

Catunda 2 750 589 105 3 339 3 

Chaval 3 214 685 105 3 899 3 

Crateús 21 725 4 348 911 26 073 3 

Ererê 1 890 473 60 2 363 3 

Frecheirinha 3 756 972 130 4 728 3 

Groaíras 3 014 637 119 3 651 3 

Ibicuitinga 3 231 631 134 3 862 3 

Icó 18 261 3 729 659 21 990 3 

Iguatu 28 828 3 957 990 32 785 3 

Ipaumirim 3 546 795 123 4 341 3 

Ipu 11 298 2 037 363 13 335 3 

Itarema 8 944 1 438 327 10 382 3 
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Jardim 6 844 1 253 257 8 097 3 

Lavras da Mangabeira 8 660 2 185 367 10 845 3 

Limoeiro do Norte 17 164 2 071 612 19 235 3 

Madalena 4 814 559 165 5 373 3 

Maranguape 29 005 3 044 941 32 049 3 

Marco 6 002 1 015 218 7 017 3 

Milhã 3 846 898 147 4 744 3 

Missão Velha 9 089 1 063 306 10 152 3 

Nova Olinda 3 988 869 167 4 857 3 

Novo Oriente 8 013 2 121 285 10 134 3 

Pacujá 1 754 328 53 2 082 3 

Piquet Carneiro 4 455 1 114 179 5 569 3 

Quixeramobim 20 553 4 143 839 24 696 3 

Reriutaba 5 588 1 349 225 6 937 3 

Santa Quitéria 11 858 2 336 410 14 194 3 

Tianguá 18 248 2 644 680 20 892 3 

Altaneira 2 093 457 54 2 550 2 

Baixio 1 717 276 44 1 993 2 

Brejo Santo 12 129 1 107 295 13 236 2 

Croatá 4 836 1 638 146 6 474 2 

Deputado Irapuan Pinheiro 2 771 681 79 3 452 2 

Fortaleza 711 470 68 356 15 029 779 826 2 

Guaraciaba do Norte 10 218 2 076 273 12 294 2 

Ipaporanga 3 490 983 111 4 473 2 

Juazeiro do Norte 69 271 5 947 1 268 75 218 2 

Monsenhor Tabosa 4 766 754 127 5 520 2 

Pacajus 17 614 2 355 486 19 969 2 

Pires Ferreira 2 789 682 70 3 471 2 

Porteiras 4 150 990 120 5 140 2 

Quixelô 4 660 910 101 5 570 2 

São Benedito 12 110 1 889 278 13 999 2 

Tamboril 6 927 1 781 208 8 708 2 

Tarrafas 2 494 920 68 3 414 2 

Varjota 4 887 800 116 5 687 2 

Ibiapina 6 461 886 98 7 347 1 

Maracanaú 57 955 4 780 767 62 735 1 

Pacatuba 18 737 617 247 19 354 1 

Catarina 5 027 177 23 5 204 0 

Total 2 369 811 400 818 113 146 2 770 629 4 

 

TABELA 10 – Rio Grande do Norte 

Município Total 
Ocupado 

Total 
Não 

Ocupado 

Uso 
Ocasional 

Soma 
Domicílios 

Tx. De Uso 
Ocasional% 

Tibau 1 021 2 147 2 025 3 168 64 

Nísia Floresta 6 392 7 254 5 674 13 646 42 

Extremoz 6 515 7 003 4 354 13 518 32 

Maxaranguape 2 619 1 822 1 423 4 441 32 

Rio do Fogo 2 583 1 499 954 4 082 23 

Pedra Grande 915 417 267 1 332 20 

Tibau do Sul 3 223 1 780 923 5 003 18 

Jaçanã 2 323 665 462 2 988 15 

São João do Sabugi 1 842 416 331 2 258 15 

Angicos 3 274 892 542 4 166 13 

Ipueira 642 166 108 808 13 

Bodó 695 211 110 906 12 

Porto do Mangue 1 451 404 214 1 855 12 

Touros 7 926 2 358 1 194 10 284 12 

Baía Formosa 2 178 562 306 2 740 11 

São Miguel do Gostoso 2 201 640 299 2 841 11 

Serra de São Bento 1 586 522 232 2 108 11 

Augusto Severo 2 614 626 331 3 240 10 

Florânia 2 548 665 336 3 213 10 

Lajes Pintadas 1 314 434 180 1 748 10 

Pedra Preta 668 165 86 833 10 

Presidente Juscelino 2 316 521 281 2 837 10 

Taboleiro Grande 690 170 90 860 10 

Afonso Bezerra 2 945 679 310 3 624 9 
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Carnaúba dos Dantas 2 251 487 245 2 738 9 

Fernando Pedroza 856 166 94 1 022 9 

Francisco Dantas 838 291 103 1 129 9 

Galinhos 572 152 63 724 9 

Jardim de Piranhas 3 861 961 450 4 822 9 

Jardim do Seridó 3 851 762 396 4 613 9 

Lagoa Nova 3 684 1 041 413 4 725 9 

Monte das Gameleiras 655 293 87 948 9 

Ouro Branco 1 389 344 161 1 733 9 

São Bento do Norte 795 281 102 1 076 9 

Taipu 3 056 700 328 3 756 9 

Upanema 3 711 896 407 4 607 9 

Acari 3 298 629 308 3 927 8 

Areia Branca 7 262 1 873 735 9 135 8 

Ceará-Mirim 17 397 5 695 1 864 23 092 8 

Guamaré 3 331 797 341 4 128 8 

Japi 1 599 566 175 2 165 8 

Macau 8 551 1 595 785 10 146 8 

Parelhas 6 082 1 233 578 7 315 8 

Passagem 845 211 83 1 056 8 

Pedro Avelino 1 993 579 204 2 572 8 

Riachuelo 1 851 414 171 2 265 8 

Ruy Barbosa 969 252 100 1 221 8 

Santana do Matos 4 050 1 081 396 5 131 8 

Santana do Seridó 728 153 68 881 8 

São Tomé 3 128 1 000 339 4 128 8 

Baraúna 6 770 1 610 614 8 380 7 

Barcelona 1 141 298 95 1 439 7 

Cerro Corá 3 056 893 285 3 949 7 

Coronel Ezequiel 1 575 630 144 2 205 7 

Cruzeta 2 452 514 220 2 966 7 

Governador Dix-Sept Rosado 3 469 911 292 4 380 7 

Grossos 2 829 418 225 3 247 7 

Itaú 1 676 304 130 1 980 7 

Jucurutu 5 279 1 222 434 6 501 7 

Messias Targino 1 181 281 106 1 462 7 

Paraú 1 107 267 101 1 374 7 

Pureza 2 161 706 189 2 867 7 

São Bento do Trairí 1 028 345 99 1 373 7 

São Fernando 1 003 279 91 1 282 7 

São Paulo do Potengi 4 550 1 085 380 5 635 7 

Senador Elói de Souza 1 551 442 137 1 993 7 

Serra do Mel 2 818 697 247 3 515 7 

Triunfo Potiguar 924 229 79 1 153 7 

Viçosa 481 93 38 574 7 

Brejinho 3 291 623 218 3 914 6 

Caiçara do Norte 1 614 402 129 2 016 6 

Campo Redondo 2 877 820 233 3 697 6 

Carnaubais 2 770 760 223 3 530 6 

Itajá 1 887 460 142 2 347 6 

Jandaíra 1 867 400 128 2 267 6 

Januário Cicco 2 469 820 183 3 289 6 

Jardim de Angicos 732 274 65 1 006 6 

Lagoa de Pedras 1 960 489 154 2 449 6 

Lagoa Salgada 2 091 499 153 2 590 6 

Luís Gomes 2 604 645 204 3 249 6 

Olho-d'Água do Borges 1 291 269 96 1 560 6 

Rafael Godeiro 959 279 73 1 238 6 

São José do Seridó 1 242 356 103 1 598 6 

São Pedro 1 729 353 134 2 082 6 

São Vicente 1 813 496 140 2 309 6 

Severiano Melo 1 732 348 120 2 080 6 

Sítio Novo 1 427 353 112 1 780 6 

Tangará 3 919 814 293 4 733 6 

Timbaúba dos Batistas 677 119 51 796 6 

Alto do Rodrigues 3 591 660 206 4 251 5 

Apodi 10 020 1 927 598 11 947 5 

Caiçara do Rio do Vento 895 176 54 1 071 5 

Canguaretama 7 705 1 826 485 9 531 5 

Caraúbas 5 871 1 528 355 7 399 5 

Currais Novos 12 514 1 933 652 14 447 5 

Equador 1 730 537 123 2 267 5 
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Janduís 1 518 275 84 1 793 5 

João Câmara 8 564 1 559 461 10 123 5 

José da Penha 1 808 407 100 2 215 5 

Jundiá 1 045 199 57 1 244 5 

Lagoa d'Anta 1 687 346 102 2 033 5 

Lagoa de Velhos 755 141 45 896 5 

Lajes 2 958 518 191 3 476 5 

Macaíba 19 489 4 661 1 201 24 150 5 

Montanhas 3 103 466 171 3 569 5 

Monte Alegre 5 714 1 509 346 7 223 5 

Mossoró 73 449 13 113 4 247 86 562 5 

Parazinho 1 216 320 72 1 536 5 

Parnamirim 60 376 14 416 4 018 74 792 5 

Portalegre 2 140 524 126 2 664 5 

Rafael Fernandes 1 350 262 79 1 612 5 

Riacho da Cruz 920 196 58 1 116 5 

Rodolfo Fernandes 1 245 161 73 1 406 5 

Santa Cruz 9 928 1 850 645 11 778 5 

Santa Maria 1 315 374 85 1 689 5 

Santo Antônio 6 394 1 193 378 7 587 5 

São José de Mipibu 10 823 2 337 642 13 160 5 

São José do Campestre 3 450 763 198 4 213 5 

São Rafael 2 418 551 152 2 969 5 

Serrinha 1 789 475 109 2 264 5 

Tenente Laurentino Cruz 1 544 316 102 1 860 5 

Umarizal 3 133 688 174 3 821 5 

Açu 14 883 3 484 824 18 367 4 

Alexandria 3 944 800 176 4 744 4 

Almino Afonso 1 436 415 79 1 851 4 

Bento Fernandes 1 311 238 59 1 549 4 

Bom Jesus 2 669 571 137 3 240 4 

Caicó 18 633 3 170 978 21 803 4 

Encanto 1 482 245 66 1 727 4 

Espírito Santo 2 960 459 136 3 419 4 

Felipe Guerra 1 681 299 79 1 980 4 

Ielmo Marinho 3 353 576 157 3 929 4 

Ipanguaçu 3 783 885 205 4 668 4 

Major Sales 1 004 167 45 1 171 4 

Marcelino Vieira 2 400 580 106 2 980 4 

Martins 2 410 547 113 2 957 4 

Patu 3 643 887 176 4 530 4 

Pau dos Ferros 8 040 1 308 368 9 348 4 

Pendências 3 865 557 189 4 422 4 

Riacho de Santana 1 226 307 63 1 533 4 

São Francisco do Oeste 1 172 194 61 1 366 4 

São Gonçalo do Amarante 24 474 4 010 1 222 28 484 4 

São Miguel 6 210 1 456 330 7 666 4 

Serra Negra do Norte 2 153 349 112 2 502 4 

Antônio Martins 2 095 501 86 2 596 3 

Coronel João Pessoa 1 275 318 44 1 593 3 

Frutuoso Gomes 1 302 271 45 1 573 3 

Nova Cruz 9 813 1 797 369 11 610 3 

Passa e Fica 3 060 380 110 3 440 3 

Pedro Velho 3 826 751 151 4 577 3 

Poço Branco 3 365 272 111 3 637 3 

Senador Georgino Avelino 1 044 121 31 1 165 3 

Tenente Ananias 2 663 527 97 3 190 3 

Vera Cruz 2 789 386 92 3 175 3 

Vila Flor 690 59 24 749 3 

Arês 3 456 363 95 3 819 2 

Doutor Severiano 1 778 332 52 2 110 2 

Goianinha 5 602 783 151 6 385 2 

Natal 235 762 34 788 5 849 270 550 2 

Paraná 1 123 221 33 1 344 2 

Pilões 960 89 19 1 049 2 

Serrinha dos Pintos 1 372 266 25 1 638 2 

Várzea 1 547 307 46 1 854 2 

Venha-Ver 932 292 25 1 224 2 

Água Nova 796 141 11 937 1 

João Dias 752 228 12 980 1 

Lucrécia 1 062 207 12 1 269 1 

Total 901 339 196 384 66 448 1 097 723 6 
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TABELA 11 – Maranhão 

Município Total 
Ocupado 

Total 
Não Ocupado 

Uso 
Ocasional 

Soma 
Domicílios 

Tx. De Uso 
Ocasional% 

São Domingos do Azeitão 1 679 585 306 2 264 14 

Junco do Maranhão 987 282 161 1 269 13 

Benedito Leite 1 424 497 229 1 921 12 

Montes Altos 2 398 616 356 3 014 12 

Nova Colinas 1 189 347 182 1 536 12 

Lagoa Grande do Maranhão 2 411 602 346 3 013 11 

Loreto 2 673 733 376 3 406 11 

Sambaíba 1 370 364 189 1 734 11 

São Félix de Balsas 1 213 267 168 1 480 11 

Tasso Fragoso 1 945 435 252 2 380 11 

Amarante do Maranhão 9 302 2 512 1 221 11 814 10 

Barão de Grajaú 4 730 1 051 568 5 781 10 

Cidelândia 3 524 875 423 4 399 10 

São João do Paraíso 2 876 628 334 3 504 10 

Sucupira do Norte 2 701 751 335 3 452 10 

Buriti Bravo 5 715 1 389 620 7 104 9 

Graça Aranha 1 704 429 193 2 133 9 

Mirador 4 898 1 461 554 6 359 9 

Passagem Franca 4 582 1 173 518 5 755 9 

São Pedro dos Crentes 1 111 295 121 1 406 9 

Senador Alexandre Costa 2 585 534 293 3 119 9 

Arame 7 003 1 377 674 8 380 8 

Barreirinhas 12 209 2 943 1 240 15 152 8 

Buritirana 3 783 911 398 4 694 8 

Campestre do Maranhão 3 531 637 350 4 168 8 

Colinas 9 887 2 034 913 11 921 8 

Formosa da Serra Negra 3 883 621 360 4 504 8 

Fortaleza dos Nogueiras 2 851 548 273 3 399 8 

Governador Edison Lobão 4 255 931 432 5 186 8 

Humberto de Campos 5 641 1 159 555 6 800 8 

Santa Filomena do Maranhão 1 753 394 175 2 147 8 

São João do Soter 4 268 885 392 5 153 8 

São Pedro da Água Branca 3 013 460 264 3 473 8 

Alcântara 6 078 821 511 6 899 7 

Aldeias Altas 5 794 801 482 6 595 7 

Alto Parnaíba 2 647 521 222 3 168 7 

Bacuri 4 219 794 334 5 013 7 

Boa Vista do Gurupi 1 832 539 171 2 371 7 

Estreito 9 144 1 503 762 10 647 7 

Feira Nova do Maranhão 1 993 336 170 2 329 7 

Fernando Falcão 1 882 366 154 2 248 7 

Grajaú 14 950 2 973 1 276 17 923 7 

Jenipapo dos Vieiras 3 642 820 328 4 462 7 

Lajeado Novo 1 837 412 162 2 249 7 

Marajá do Sena 1 759 647 157 2 406 7 

Pastos Bons 4 694 1 232 428 5 926 7 

Riachão 5 277 880 409 6 157 7 

Ribamar Fiquene 1 912 359 150 2 271 7 

São Benedito do Rio Preto 3 921 785 339 4 706 7 

São Francisco do Maranhão 3 289 741 279 4 030 7 

São João dos Patos 7 024 1 343 599 8 367 7 

São Raimundo do Doca Bezerra 1 397 404 133 1 801 7 

Sítio Novo 4 107 820 344 4 927 7 

Afonso Cunha 1 305 209 89 1 514 6 

Barra do Corda 21 663 4 098 1 495 25 761 6 

Belágua 1 275 270 96 1 545 6 

Brejo de Areia 1 279 220 85 1 499 6 

Cachoeira Grande 1 772 344 135 2 116 6 

Carutapera 5 081 830 356 5 911 6 

Centro Novo do Maranhão 3 957 462 249 4 419 6 

Cururupu 8 444 1 214 568 9 658 6 

Guimarães 3 329 614 255 3 943 6 

Itinga do Maranhão 6 631 1 164 469 7 795 6 

Maranhãozinho 3 099 404 200 3 503 6 
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Milagres do Maranhão 1 800 269 123 2 069 6 

Morros 3 777 707 264 4 484 6 

Nova Iorque 1 209 259 95 1 468 6 

Parnarama 8 651 1 345 604 9 996 6 

Porto Rico do Maranhão 1 562 226 106 1 788 6 

Presidente Vargas 2 514 266 154 2 780 6 

São José dos Basílios 1 876 433 129 2 309 6 

São Raimundo das Mangabeiras 4 443 913 310 5 356 6 

São Roberto 1 317 233 99 1 550 6 

Senador La Rocque 4 585 887 352 5 472 6 

Serrano do Maranhão 2 740 658 209 3 398 6 

Sucupira do Riachão 1 213 299 92 1 512 6 

Timbiras 6 546 1 181 478 7 727 6 

Tuntum 10 439 1 952 694 12 391 6 

Urbano Santos 5 247 866 392 6 113 6 

Vila Nova dos Martírios 2 743 496 199 3 239 6 

Bacabeira 3 662 575 213 4 237 5 

Bom Jesus das Selvas 6 245 848 350 7 093 5 

Cândido Mendes 4 191 901 232 5 092 5 

Caxias 40 213 6 921 2 380 47 134 5 

Central do Maranhão 1 986 471 123 2 457 5 

Conceição do Lago-Açu 3 343 510 193 3 853 5 

Gonçalves Dias 4 568 895 268 5 463 5 

Governador Archer 2 582 479 151 3 061 5 

Governador Eugênio Barros 4 109 890 270 4 999 5 

Governador Luiz Rocha 1 897 360 107 2 257 5 

Governador Nunes Freire 5 822 863 363 6 685 5 

Jatobá 2 139 451 124 2 590 5 

Joselândia 3 917 795 213 4 712 5 

Lago Verde 3 684 696 209 4 380 5 

Lagoa do Mato 2 685 539 172 3 224 5 

Luís Domingues 1 596 234 84 1 830 5 

Mata Roma 3 549 740 225 4 289 5 

Matões 7 603 1 245 402 8 848 5 

Nova Olinda do Maranhão 4 535 475 250 5 010 5 

Pedro do Rosário 5 335 916 304 6 251 5 

Porto Franco 5 661 825 338 6 486 5 

Primeira Cruz 2 982 357 153 3 339 5 

Raposa 6 555 1 006 346 7 561 5 

São Luís Gonzaga do Maranhão 5 234 989 309 6 223 5 

Arari 6 935 825 301 7 760 4 

Axixá 2 548 372 106 2 920 4 

Bequimão 5 643 849 240 6 492 4 

Bom Jardim 9 618 1 092 403 10 710 4 

Brejo 7 944 1 263 354 9 207 4 

Cajari 4 321 507 201 4 828 4 

Cantanhede 4 713 635 226 5 348 4 

Carolina 6 294 764 256 7 058 4 

Cedral 2 602 313 111 2 915 4 

Centro do Guilherme 2 593 333 123 2 926 4 

Chapadinha 17 663 3 102 904 20 765 4 

Codó 29 607 3 951 1 292 33 558 4 

Coelho Neto 11 131 1 331 513 12 462 4 

Duque Bacelar 2 387 352 113 2 739 4 

Esperantinópolis 4 821 733 212 5 554 4 

Fortuna 3 934 849 201 4 783 4 

Icatu 5 782 674 284 6 456 4 

Itaipava do Grajaú 3 289 629 138 3 918 4 

João Lisboa 5 411 780 231 6 191 4 

Lima Campos 3 190 556 135 3 746 4 

Maracaçumé 4 624 892 234 5 516 4 

Nina Rodrigues 2 540 342 119 2 882 4 

Paraibano 5 299 779 243 6 078 4 

Paulino Neves 2 929 600 152 3 529 4 

Pedreiras 10 655 1 531 437 12 186 4 

Pirapemas 4 173 475 183 4 648 4 

Presidente Juscelino 2 495 441 120 2 936 4 

Presidente Sarney 4 017 682 205 4 699 4 

Santa Luzia do Paruá 5 382 601 253 5 983 4 

Santa Quitéria do Maranhão 6 362 1 006 271 7 368 4 

Santo Amaro do Maranhão 2 601 305 117 2 906 4 

Santo Antônio dos Lopes 3 717 635 189 4 352 4 



203 
 

São João do Carú 2 626 257 120 2 883 4 

São José de Ribamar 42 592 8 344 2 120 50 936 4 

Turiaçu 7 809 1 365 367 9 174 4 

Turilândia 5 222 715 230 5 937 4 

Vitória do Mearim 7 564 905 309 8 469 4 

Zé Doca 11888 906 486 12794 4 

Açailândia 27 536 3 672 829 31 208 3 

Água Doce do Maranhão 2 730 382 83 3 112 3 

Alto Alegre do Maranhão 5 856 657 209 6 513 3 

Alto Alegre do Pindaré 7 282 964 211 8 246 3 

Anajatuba 6 494 528 224 7 022 3 

Anapurus 3 331 267 90 3 598 3 

Apicum-Açu 3 404 442 119 3 846 3 

Araguanã 3 057 327 109 3 384 3 

Araioses 10 271 494 306 10 765 3 

Balsas 21 314 3 602 858 24 916 3 

Bela Vista do Maranhão 2 983 299 92 3 282 3 

Buriti 6 062 791 214 6 853 3 

Cajapió 2 594 275 82 2 869 3 

Capinzal do Norte 2 883 441 93 3 324 3 

Coroatá 15 942 1 668 494 17 610 3 

Davinópolis 3 324 627 130 3 951 3 

Governador Newton Bello 2 842 472 85 3 314 3 

Igarapé do Meio 3 022 461 93 3 483 3 

Lago do Junco 2 594 371 78 2 965 3 

Matinha 5 584 355 166 5 939 3 

Mirinzal 3 555 623 127 4 178 3 

Olho d'Água das Cunhãs 4 857 540 159 5 397 3 

Paço do Lumiar 27 143 2 914 928 30 057 3 

Penalva 7 902 641 263 8 543 3 

Peri Mirim 3 601 366 107 3 967 3 

Peritoró 5 593 663 208 6 256 3 

Pinheiro 19 530 2 259 566 21 789 3 

Pio XII 5 397 967 220 6 364 3 

Poção de Pedras 5 307 932 185 6 239 3 

Presidente Dutra 11 930 1 664 425 13 594 3 

Rosário 9 466 973 300 10 439 3 

Santa Luzia 17 496 2 641 645 20 137 3 

Santa Rita 7 936 1 019 295 8 955 3 

São Bernardo 6 285 865 186 7 150 3 

São Domingos do Maranhão 8 876 925 285 9 801 3 

São Mateus do Maranhão 9 826 1 568 370 11 394 3 

São Vicente Ferrer 5 149 581 183 5 730 3 

Timon 40 534 5 716 1 482 46 250 3 

Tufilândia 1 373 309 51 1 682 3 

Tutóia 11 363 1 412 350 12 775 3 

Vargem Grande 11 100 1 159 423 12 259 3 

Viana 12 346 1 307 412 13 653 3 

Vitorino Freire 8 244 1 119 295 9 363 3 

Bacabal 26 285 2 718 686 29 003 2 

Bacurituba 1 397 149 35 1 546 2 

Bernardo do Mearim 1 508 290 30 1 798 2 

Buriticupu 15 017 2 128 418 17 145 2 

Dom Pedro 6 214 706 140 6 920 2 

Godofredo Viana 2 494 228 60 2 722 2 

Igarapé Grande 2 858 345 77 3 203 2 

Imperatriz 68 678 8 090 1 641 76 768 2 

Itapecuru Mirim 15 720 922 380 16 642 2 

Lago da Pedra 11 457 1 054 221 12 511 2 

Lago dos Rodrigues 2 063 363 56 2 426 2 

Magalhães de Almeida 4 061 192 98 4 253 2 

Miranda do Norte 5 195 347 128 5 542 2 

Monção 7 480 866 201 8 346 2 

Olinda Nova do Maranhão 3 263 299 54 3 562 2 

Palmeirândia 4 947 977 142 5 924 2 

Paulo Ramos 4 773 621 129 5 394 2 

Pindaré-Mirim 7 764 593 141 8 357 2 

Santa Helena 8 827 727 176 9 554 2 

Santana do Maranhão 2 500 348 68 2 848 2 

São Bento 9 682 1 014 179 10 696 2 

São Francisco do Brejão 2 685 271 71 2 956 2 

São João Batista 5 071 501 134 5 572 2 



204 
 

São Luís 277 153 28 138 5 917 305 291 2 

Satubinha 2 508 171 59 2 679 2 

Trizidela do Vale 5 111 640 92 5 751 2 

Altamira do Maranhão 2 636 233 29 2 869 1 

Amapá do Maranhão 1 509 374 18 1 883 1 

Bom Lugar 3 528 152 23 3 680 1 

Matões do Norte 2 540 85 21 2 625 1 

Presidente Médici 1 475 306 26 1 781 1 

Santa Inês 20 292 2 025 314 22 317 1 

Total 1 656 608 234 445 74 550 1 891 053 4 

 

TABELA 12 – Piauí 

Município Total 
Ocupado 

Total 
Não 

Ocupado 

Uso 
Ocasional 

Soma 
Domicílios 

Tx. De Uso 
Ocasional% 

Luís Correia 7 076 3 909 3 065 10 985 28 

Riacho Frio 1 123 507 420 1 630 26 

Assunção do Piauí 1 888 1 335 737 3 223 23 

Rio Grande do Piauí 1 864 1 032 583 2 896 20 

Brejo do Piauí 1 153 475 317 1 628 19 

Pajeú do Piauí 1 031 583 304 1 614 19 

São José do Peixe 1 065 719 335 1 784 19 

Ribeira do Piauí 1 218 507 310 1 725 18 

São José do Piauí 1 930 1 189 549 3 119 18 

São Miguel do Fidalgo 818 409 219 1 227 18 

Santa Filomena 1 530 502 339 2 032 17 

Tamboril do Piauí 760 395 200 1 155 17 

Vera Mendes 924 606 265 1 530 17 

Francisco Santos 2 488 1 076 572 3 564 16 

Lagoa do Sítio 1 463 796 356 2 259 16 

Conceição do Canindé 1 278 533 272 1 811 15 

Jerumenha 1 238 512 260 1 750 15 

Paes Landim 1 079 385 220 1 464 15 

Pedro Laurentino 655 303 141 958 15 

Antônio Almeida 871 356 167 1 227 14 

Bertolínia 1 461 420 269 1 881 14 

Cajazeiras do Piauí 931 277 172 1 208 14 

Curimatá 2 931 1 204 592 4 135 14 

Flores do Piauí 1 302 655 267 1 957 14 

Lagoa do Barro do Piauí 1 164 633 253 1 797 14 

Nazária 2 204 735 419 2 939 14 

Porto Alegre do Piauí 676 242 128 918 14 

Santo Antônio de Lisboa 1 784 581 326 2 365 14 

Santo Inácio do Piauí 1 126 414 222 1 540 14 

São Gonçalo do Gurguéia 722 255 138 977 14 

Campo Alegre do Fidalgo 1 261 580 240 1 841 13 

Gilbués 2 552 605 395 3 157 13 

Jacobina do Piauí 1 602 765 318 2 367 13 

Jaicós 5 065 1 863 917 6 928 13 

Júlio Borges 1 366 465 240 1 831 13 

Morro Cabeça no Tempo 987 423 179 1 410 13 

Pau D'Arco do Piauí 1 032 307 176 1 339 13 

Santa Cruz dos Milagres 1 050 525 207 1 575 13 

São João da Canabrava 1 376 635 263 2 011 13 

Tanque do Piauí 809 270 140 1 079 13 

Wall Ferraz 1149 362 190 1511 13 

Angical do Piauí 2 077 648 326 2 725 12 

Barreiras do Piauí 796 178 115 974 12 

Bom Jesus 5 746 1 413 825 7 159 12 

Landri Sales 1 575 699 276 2 274 12 

Marcos Parente 1 266 414 209 1 680 12 

Palmeirais 3 778 1 556 657 5 334 12 

Patos do Piauí 1 832 785 308 2 617 12 

Arraial 1 250 437 181 1 687 11 

Campinas do Piauí 1 642 562 245 2 204 11 

Canavieira 1 090 668 185 1 758 11 

Cristalândia do Piauí 2 019 523 281 2 542 11 

Dirceu Arcoverde 1 869 546 257 2 415 11 
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Floresta do Piauí 743 261 111 1 004 11 

Francisco Ayres 1 325 372 181 1 697 11 

Inhuma 4 174 1 335 605 5 509 11 

Itainópolis 3 395 1 211 506 4 606 11 

João Costa 817 385 134 1 202 11 

Lagoa do Piauí 1 065 335 150 1 400 11 

Monsenhor Hipólito 2 149 887 341 3 036 11 

Pimenteiras 3 189 1 275 469 4 464 11 

Prata do Piauí 889 310 135 1 199 11 

Regeneração 4 942 1 270 674 6 212 11 

Santa Luz 1 466 457 212 1 923 11 

São Braz do Piauí 1 234 511 188 1 745 11 

São Félix do Piauí 957 399 151 1 356 11 

São João do Piauí 5 370 1 600 747 6 970 11 

Várzea Grande 1 382 459 201 1 841 11 

Alagoinha do Piauí 2 278 1 089 352 3 367 10 

Aroeiras do Itaim 669 249 96 918 10 

Avelino Lopes 3 101 993 392 4 094 10 

Baixa Grande do Ribeiro 2 525 527 299 3 052 10 

Beneditinos 2 773 759 360 3 532 10 

Cajueiro da Praia 1 821 446 227 2 267 10 

Canto do Buriti 5 856 1 702 727 7 558 10 

Caracol 2 692 856 349 3 548 10 

Isaías Coelho 2 198 563 273 2 761 10 

Novo Santo Antônio 914 354 129 1 268 10 

Paulistana 5 551 1 942 782 7 493 10 

Pavussu 1 058 675 170 1 733 10 

São Francisco do Piauí 1 813 567 229 2 380 10 

São João da Varjota 1 267 266 149 1 533 10 

São Miguel da Baixa Grande 622 214 81 836 10 

São Raimundo Nonato 9 304 2 784 1 177 12 088 10 

Alvorada do Gurguéia 1 293 416 157 1 709 9 

Amarante 4 870 1 142 551 6 012 9 

Belém do Piauí 933 273 104 1 206 9 

Betânia do Piauí 1 579 598 191 2 177 9 

Buriti dos Montes 2 057 592 235 2 649 9 

Caldeirão Grande do Piauí 1 542 603 185 2 145 9 

Coivaras 1 021 251 114 1 272 9 

Domingos Mourão 1 106 351 124 1 457 9 

Fartura do Piauí 1 323 421 161 1 744 9 

Francinópolis 1 534 565 187 2 099 9 

Jardim do Mulato 1 235 318 142 1 553 9 

Lagoinha do Piauí 775 271 96 1 046 9 

Manoel Emídio 1 391 636 185 2 027 9 

Passagem Franca do Piauí 1 118 301 131 1 419 9 

Redenção do Gurguéia 2 052 545 226 2 597 9 

Santa Cruz do Piauí 1 681 414 187 2 095 9 

Santana do Piauí 1 419 335 152 1 754 9 

São João da Serra 1 790 592 222 2 382 9 

São Luis do Piauí 746 331 101 1 077 9 

Sebastião Barros 893 276 101 1 169 9 

Socorro do Piauí 1 280 480 156 1 760 9 

Uruçuí 5 253 1 429 585 6 682 9 

Batalha 6 922 1 623 700 8 545 8 

Caridade do Piauí 1 216 435 140 1 651 8 

Cocal de Telha 1 329 309 127 1 638 8 

Coronel José Dias 1 325 394 140 1 719 8 

Demerval Lobão 3 799 749 358 4 548 8 

Dom Inocêncio 2 560 994 292 3 554 8 

Eliseu Martins 1 331 331 128 1 662 8 

Ipiranga do Piauí 2 561 669 270 3 230 8 

Itaueira 3 107 739 303 3 846 8 

Lagoa de São Francisco 1 662 382 168 2 044 8 

Monsenhor Gil 2 856 816 307 3 672 8 

Monte Alegre do Piauí 2 436 656 245 3 092 8 

Nossa Senhora dos Remédios 2 066 448 205 2 514 8 

Oeiras 10 433 2 521 1 013 12 954 8 

Parnaguá 2 476 674 253 3 150 8 

Queimada Nova 2 192 670 229 2 862 8 

São João da Fronteira 1 512 443 152 1 955 8 

Simões 3 667 1 118 385 4 785 8 

Aroazes 1 612 438 144 2 050 7 
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Barras 11 332 2 044 904 13 376 7 

Boa Hora 1 525 261 121 1 786 7 

Bocaina 1 387 728 150 2 115 7 

Bonfim do Piauí 1 519 540 154 2 059 7 

Campo Grande do Piauí 1 614 556 150 2 170 7 

Capitão Gervásio Oliveira 1 145 495 107 1 640 7 

Corrente 6 686 1 503 591 8 189 7 

Cristino Castro 2 634 779 235 3 413 7 

Currais 1 133 386 108 1 519 7 

Elesbão Veloso 4 327 1 122 400 5 449 7 

Geminiano 1 572 455 144 2 027 7 

Hugo Napoleão 1 080 274 98 1 354 7 

Lagoa Alegre 1 962 352 167 2 314 7 

Miguel Leão 334 95 29 429 7 

Nossa Senhora de Nazaré 1 231 309 115 1 540 7 

Novo Oriente do Piauí 1 938 473 157 2 411 7 

Olho D'Água do Piauí 756 152 66 908 7 

Pedro II 9 787 2 534 885 12 321 7 

Ribeiro Gonçalves 1 654 423 149 2 077 7 

São Francisco de Assis do Piauí 1 501 445 127 1 946 7 

São José do Divino 1 389 359 124 1 748 7 

São Julião 1 739 784 179 2 523 7 

São Lourenço do Piauí 1 298 381 114 1 679 7 

Sebastião Leal 1 138 273 93 1 411 7 

Sigefredo Pacheco 2 758 779 257 3 537 7 

Simplício Mendes 3 417 705 274 4 122 7 

Valença do Piauí 6 153 1 651 508 7 804 7 

Várzea Branca 1 276 334 109 1 610 7 

Vila Nova do Piauí 937 498 99 1 435 7 

Altos 10 385 2 135 719 12 520 6 

Barro Duro 1 848 429 147 2 277 6 

Capitão de Campos 2 966 689 205 3 655 6 

Colônia do Gurguéia 1 697 514 142 2 211 6 

Curralinhos 1 104 280 86 1 384 6 

Floriano 16 157 2 676 1 209 18 833 6 

Marcolândia 2 212 344 146 2 556 6 

Massapê do Piauí 1 638 482 136 2 120 6 

Milton Brandão 1 713 644 137 2 357 6 

Morro do Chapéu do Piauí 1 678 380 130 2 058 6 

Padre Marcos 2 021 818 162 2 839 6 

Pio IX 4 911 1 887 400 6 798 6 

Piracuruca 7 743 1 929 618 9 672 6 

Santa Rosa do Piauí 1 551 386 120 1 937 6 

São João do Arraial 1 926 556 137 2 482 6 

São Miguel do Tapuio 4 982 1 422 399 6 404 6 

União 10 846 1 385 679 12 231 6 

Acauã 1 877 562 117 2 439 5 

Agricolândia 1 536 399 106 1 935 5 

Alto Longá 3 965 656 252 4 621 5 

Bom Princípio do Piauí 1 345 225 82 1 570 5 

Boqueirão do Piauí 1 618 397 101 2 015 5 

Cabeceiras do Piauí 2 584 524 163 3 108 5 

Campo Largo do Piauí 1 686 309 95 1 995 5 

Castelo do Piauí 5 080 1 239 308 6 319 5 

Caxingó 1 267 280 82 1 547 5 

Curral Novo do Piauí 1 177 361 78 1 538 5 

Dom Expedito Lopes 1 929 490 109 2 419 5 

Fronteiras 3 095 1 036 222 4 131 5 

Jatobá do Piauí 1 303 319 83 1 622 5 

José de Freitas 9 245 1 380 529 10 625 5 

Luzilândia 6 516 1 159 366 7 675 5 

Nazaré do Piauí 2 099 559 146 2 658 5 

Palmeira do Piauí 1 310 395 89 1 705 5 

Paquetá 1 168 462 79 1 630 5 

Picos 21 199 3 513 1 299 24 712 5 

São Gonçalo do Piauí 1 342 333 91 1 675 5 

São Pedro do Piauí 3 765 851 235 4 616 5 

Água Branca 4 729 684 212 5 413 4 

Anísio de Abreu 2 568 738 119 3 306 4 

Barra D'Alcântara 1 177 273 59 1 450 4 

Bela Vista do Piauí 938 217 44 1 155 4 

Brasileira 2 184 577 112 2 761 4 
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Buriti dos Lopes 4 878 946 233 5 824 4 

Campo Maior 12 964 1 576 536 14 540 4 

Caraúbas do Piauí 1 455 280 62 1 735 4 

Cocal 6 729 1 434 330 8 163 4 

Cocal dos Alves 1 558 334 84 1 892 4 

Esperantina 10 125 2 165 528 12 290 4 

Guadalupe 2 771 501 119 3 272 4 

Juazeiro do Piauí 1 238 338 62 1 576 4 

Jurema 1 263 561 81 1 824 4 

Matias Olímpio 2 690 480 114 3 170 4 

Miguel Alves 7 707 993 368 8 700 4 

Nova Santa Rita 1 136 402 54 1 538 4 

Parnaíba 38 736 4 835 1 539 43 571 4 

Porto 2 784 427 135 3 211 4 

Santo Antônio dos Milagres 533 98 26 631 4 

Teresina 222 450 29 934 9 497 252 384 4 

Alegrete do Piauí 1 489 371 62 1 860 3 

Colônia do Piauí 2 011 602 86 2 613 3 

Joaquim Pires 3 418 647 140 4 065 3 

Joca Marques 1 271 389 44 1 660 3 

Madeiro 1 827 234 66 2 061 3 

Piripiri 17 013 2 584 631 19 597 3 

Sussuapara 1 812 327 65 2 139 3 

Francisco Macedo 795 218 19 1 013 2 

Guaribas 1 073 297 33 1 370 2 

Ilha Grande 2 204 395 61 2 599 2 

Murici dos Portelas 2 074 429 59 2 503 2 

Total 849 740 193 757 72 394 1 043 497 7 

TABELA 13 – Paraíba 

Município Total 
Ocupado 

Total 
Não 

Ocupado 

Uso 
Ocasional 

Soma 
Domicílios 

Tx. De Uso 
Ocasional% 

Lucena 3 110 3 020 2 642 6 130 43 

Baía da Traição 2 102 1 899 1 635 4 001 41 

Pitimbu 4 732 4 345 3 728 9 077 41 

Conde 5 789 4 493 3 315 10 282 32 

Caraúbas 1 197 628 353 1 825 19 

Nova Olinda 1 684 455 404 2 139 19 

Cabedelo 17 224 5 941 3 942 23 165 17 

Nova Palmeira 1 313 379 280 1 692 17 

Santana dos Garrotes 2 006 686 455 2 692 17 

Barra de São Miguel 1 635 609 346 2 244 15 

Catingueira 1 307 402 251 1 709 15 

São João do Tigre 1 447 735 336 2 182 15 

Camalaú 1 862 779 373 2 641 14 

Várzea    796     219     144    1 015  14 

Zabelê    673     195     123     868  14 

São João do Cariri 1 317 529 232 1 846 13 

São Sebastião do Umbuzeiro 1 046 364 189 1 410 13 

Cabaceiras 1 511 446 207 1 957 11 

Emas 831 220 113 1 051 11 

Livramento 2 054 671 294 2 725 11 

Santa Helena 1 666 466 235 2 132 11 

São Domingos do Cariri 717 220 100 937 11 

São José do Bonfim 882 303 132 1 185 11 

Sossêgo 920 379 147 1 299 11 

Tenório    764     223     105     987  11 

Cuité 5 875 2 012 760 7 887 10 

Igaracy 1 736 535 219 2 271 10 

Massaranduba 3 778 920 450 4 698 10 

Olivedos 1 061 306 135 1 367 10 

Parari 402 137 56 539 10 

São José dos Cordeiros 1 262 543 180 1 805 10 

Serra Grande 861 369 128 1 230 10 

Aguiar 1 660 573 201 2 233 9 

Congo 1 478 605 197 2 083 9 

Monteiro 9 777 2 481 1 062 12 258 9 

Ouro Velho 942 271 104 1 213 9 

Santana de Mangueira 1 414 429 165 1 843 9 

São José do Sabugi 1 138 384 139 1 522 9 
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Taperoá 4 251 1 522 495 5 773 9 

Água Branca 2 562 686 265 3 248 8 

Alcantil 1 567 523 176 2 090 8 

Algodão de Jandaíra 676 303 82 979 8 

Boa Vista 1 731 418 166 2 149 8 

Borborema 1 404 279 142 1 683 8 

Cubati 2 028 399 203 2 427 8 

Damião 1 377 634 169 2 011 8 

Diamante 1 764 611 198 2 375 8 

Gurjão 942 226 89 1 168 8 

Ibiara 1 770 593 197 2 363 8 

Imaculada 2 910 781 286 3 691 8 

Junco do Seridó 1 896 397 180 2 293 8 

Manaíra 2 931 1 569 351 4 500 8 

Picuí 5 439 1 902 584 7 341 8 

Santa Inês 928 391 110 1 319 8 

São José de Espinharas 1 306 426 140 1 732 8 

São Miguel de Taipu 1 780 410 167 2 190 8 

Serra Branca 4 101 1 281 451 5 382 8 

Serra da Raiz 898 208 92 1 106 8 

Sumé 5 330 1 258 551 6 588 8 

Tavares   3 803    1 245     400    5 048  8 

Triunfo   2 563     484     257    3 047  8 

Areia 6 355 1 415 544 7 770 7 

Baraúna 1 300 486 120 1 786 7 

Boa Ventura 1 496 462 143 1 958 7 

Boqueirão 4 863 787 406 5 650 7 

Carrapateira 592 78 49 670 7 

Frei Martinho 966 271 82 1 237 7 

Itaporanga 6 437 1 481 539 7 918 7 

Itatuba 2 837 735 235 3 572 7 

Juazeirinho 4 492 920 369 5 412 7 

Logradouro 1 106 228 88 1 334 7 

Pedra Lavrada 2 249 475 179 2 724 7 

Piancó 4 623 1 113 412 5 736 7 

Pilões 1 727 285 144 2 012 7 

Riacho de Santo Antônio 480 89 38 569 7 

Santa Teresinha 1 265 317 104 1 582 7 

São Sebastião de Lagoa de Roça 3 128 568 243 3 696 7 

Amparo 636 297 60 933 6 

Bananeiras 5 940 1 598 430 7 538 6 

Barra de Santa Rosa 4 199 1 777 363 5 976 6 

Barra de Santana 2 431 761 201 3 192 6 

Bonito de Santa Fé 2 808 607 213 3 415 6 

Cacimbas 1 810 752 148 2 562 6 

Cajazeiras 17 305 3 400 1 152 20 705 6 

Caturité 1 329 232 92 1 561 6 

Coremas 4 360 960 325 5 320 6 

Coxixola 588 236 53 824 6 

Cuité de Mamanguape 1 732 470 134 2 202 6 

Curral Velho 653 215 50 868 6 

Desterro 2 317 907 203 3 224 6 

Juru 2 718 972 234 3 690 6 

Lagoa de Dentro 2 172 570 166 2 742 6 

Mãe d'Água 1 185 455 105 1 640 6 

Malta 1 649 257 108 1 906 6 

Maturéia 1 679 493 125 2 172 6 

Mulungu 2 751 733 200 3 484 6 

Pedra Branca 994 239 78 1 233 6 

Pedro Régis 1 725 499 136 2 224 6 

Prata 1 157 284 90 1 441 6 

Remígio 5 004 1 271 372 6 275 6 

Riachão 930 169 68 1 099 6 

Santa Cecília 1 813 717 147 2 530 6 

Santa Luzia 4 362 837 333 5 199 6 

Santo André 798 303 70 1 101 6 

São José de Piranhas 5 379 1 572 425 6 951 6 

São Mamede 2 351 612 191 2 963 6 

Serraria 1 719 546 140 2 265 6 

Soledade 3 947 891 279 4 838 6 

Tacima 2 588 736 214 3 324 6 

Teixeira   4 017     976     322    4 993  6 
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Vista Serrana    923     142     66    1 065  6 

Alagoa Nova 5 435 1 076 311 6 511 5 

Alagoinha 3 702 680 221 4 382 5 

Alhandra 5 023 1 166 334 6 189 5 

Araruna 5 233 1 654 330 6 887 5 

Assunção 1 046 225 64 1 271 5 

Belém do Brejo do Cruz 1 973 453 128 2 426 5 

Caiçara 2 101 359 117 2 460 5 

Cajazeirinhas 827 264 58 1 091 5 

Conceição 5 139 1 248 345 6 387 5 

Condado 1 911 441 121 2 352 5 

Jacaraú 4 071 992 276 5 063 5 

Matinhas 1 136 219 61 1 355 5 

Monte Horebe 1 311 463 96 1 774 5 

Nova Floresta 3 174 678 202 3 852 5 

Pilar 3 178 635 175 3 813 5 

Pocinhos 4 787 1 169 325 5 956 5 

Pombal 9 291 1 969 589 11 260 5 

Princesa Isabel 6 041 1 495 387 7 536 5 

Puxinanã 3 679 798 211 4 477 5 

Quixabá 439 78 27 517 5 

Rio Tinto 6 635 1 000 375 7 635 5 

Salgadinho 958 241 55 1 199 5 

São José de Caiana 1 468 508 98 1 976 5 

São José de Princesa 1 103 445 79 1 548 5 

São José dos Ramos 1 530 330 87 1 860 5 

Serra Redonda 2 197 532 136 2 729 5 

Sobrado 2 039 503 137 2 542 5 

Umbuzeiro   2 616     662     175    3 278  5 

Alagoa Grande 8 014 1 580 408 9 594 4 

Araçagi 5 017 1 026 236 6 043 4 

Aroeiras 5 431 1 733 258 7 164 4 

Brejo do Cruz 3 631 573 164 4 204 4 

Brejo dos Santos 1 830 407 99 2 237 4 

Cacimba de Areia 1 033 300 59 1 333 4 

Cacimba de Dentro 4 626 1 591 240 6 217 4 

Casserengue 1 948 796 112 2 744 4 

Dona Inês 2 960 837 163 3 797 4 

Esperança 9 103 1 662 390 10 765 4 

Fagundes 3 252 1 113 170 4 365 4 

Gurinhém 3 872 917 187 4 789 4 

Juarez Távora 2 189 489 112 2 678 4 

Lagoa Seca 7 181 1 124 340 8 305 4 

Lastro 738 131 31 869 4 

Marcação 2 043 465 106 2 508 4 

Mogeiro 3 618 1 049 194 4 667 4 

Montadas 1 452 237 67 1 689 4 

Passagem 674 208 34 882 4 

Patos 28 912 3 985 1 457 32 897 4 

Pirpirituba 2 946 489 145 3 435 4 

Riachão do Bacamarte 1 281 277 60 1 558 4 

Riachão do Poço 1 172 244 57 1 416 4 

Santarém 753 141 33 894 4 

São Bentinho 1 201 193 52 1 394 4 

São Bento 8 467 1 107 336 9 574 4 

São Francisco 1 006 200 46 1 206 4 

São José da Lagoa Tapada 2 223 488 95 2 711 4 

Seridó 2 628 629 138 3 257 4 

Sertãozinho 1 287 360 73 1 647 4 

Sousa 18 785 3 029 853 21 814 4 

Uiraúna   4 260     748     201    5 008  4 

Aparecida 2 209 340 83 2 549 3 

Arara 3 918 1 091 146 5 009 3 

Areia de Baraúnas 488 98 20 586 3 

Areial 1 964 427 73 2 391 3 

Belém 5 161 797 182 5 958 3 

Bom Jesus 699 187 29 886 3 

Bom Sucesso 1 517 514 53 2 031 3 

Caldas Brandão 1 707 266 65 1 973 3 

Campina Grande 112 020 14 111 4 249 126 131 3 

Catolé do Rocha 8 237 1 360 313 9 597 3 

Cruz do Espírito Santo 4 212 473 130 4 685 3 
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Cuitegi 1 908 252 65 2 160 3 

Gado Bravo 2 234 740 90 2 974 3 

Ingá 5 241 1 318 203 6 559 3 

Itabaiana 7 470 1 203 253 8 673 3 

Itapororoca 4 793 747 158 5 540 3 

João Pessoa 213 606 28 522 7 490 242 128 3 

Mari 6 334 782 238 7 116 3 

Marizópolis 1 754 209 52 1 963 3 

Mataraca 1 967 378 65 2 345 3 

Natuba 2 850 862 111 3 712 3 

Olho d'Água 1 871 666 85 2 537 3 

Paulista 3 315 658 105 3 973 3 

Pedras de Fogo 7 392 1 072 243 8 464 3 

Pilõezinhos 1 433 348 51 1 781 3 

Poço de José de Moura 1 187 277 39 1 464 3 

Queimadas 12 008 2 559 380 14 567 3 

Salgado de São Félix 3 552 952 119 4 504 3 

Santa Cruz 1 906 427 71 2 333 3 

São Domingos 829 214 36 1 043 3 

São João do Rio do Peixe 5 381 1 207 192 6 588 3 

São José do Brejo do Cruz 424 108 15 532 3 

Solânea 7 682 1 674 275 9 356 3 

Vieirópolis   1 417     366     58    1 783  3 

Bayeux 27 961 2 577 472 30 538 2 

Caaporã 5 469 856 146 6 325 2 

Cachoeira dos Índios 2 609 636 63 3 245 2 

Capim 1 461 315 33 1 776 2 

Curral de Cima 1 467 361 34 1 828 2 

Duas Estradas 1 079 265 22 1 344 2 

Guarabira 16 264 1 869 386 18 133 2 

Jericó 2 113 402 54 2 515 2 

Juripiranga 2 909 454 76 3 363 2 

Lagoa 1 315 391 31 1 706 2 

Mamanguape 11 583 1 763 301 13 346 2 

Nazarezinho 2 112 531 45 2 643 2 

Poço Dantas 992 256 24 1 248 2 

Riacho dos Cavalos 2 226 642 57 2 868 2 

Sapé 14 061 1 724 342 15 785 2 

Bernardino Batista 803 188 6 991 1 

Mato Grosso 720 129 12 849 1 

Santa Rita 33 579 3 558 516 37 137 1 

Total 1 082 796 220 446 71 409 1 303 242 5 

 

TABELA 14 – Pernambuco 

Município Total 
Ocupado 

Total 
Não Ocupado 

Uso 
Ocasional 

Soma 
Domicílios 

Tx. De 
Uso 

Ocasional 
% 

Ilha de Itamaracá 5 424 11 495 10 308 16 919 61 

Tamandaré 5 349 5 931 5 168 11 280 46 

São José da Coroa Grande 4 904 3 152 2 306 8 056 29 

Gravatá 23 470 10 599 7 483 34 069 22 

Itacuruba 1 143 477 358 1 620 22 

Goiana 21 498 8 765 5 757 30 263 19 

Ipojuca 22 065 6 669 4 507 28 734 16 

Sairé 3 570 1 226 729 4 796 15 

Afrânio 4 740 1 650 772 6 390 12 

Cabo de Santo Agostinho 53 435 10 915 6 839 64 350 11 

Itapetim 4 487 1 772 716 6 259 11 

Jataúba 4 648 1 914 753 6 562 11 

Manari 4 147 1 002 573 5 149 11 

Santa Filomena 3 611 1 354 556 4 965 11 

Taquaritinga do Norte 7 401 2 399 1 080 9 800 11 

Águas Belas 10 880 3 467 1 504 14 347 10 

Dormentes 4 655 1 565 606 6 220 10 

Inajá 4 167 1 144 528 5 311 10 

Lagoa dos Gatos 4 674 1 730 637 6 404 10 

Quixaba 1 804 922 259 2 726 10 
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Santa Cruz 3 609 1 351 509 4 960 10 

Alagoinha 4 108 947 447 5 055 9 

Brejo da Madre de Deus 13 290 3 911 1 612 17 201 9 

Parnamirim 5 086 1 694 594 6 780 9 

Poção 3 378 1 017 389 4 395 9 

Riacho das Almas 6 023 2 292 728 8 315 9 

São Caitano 10 718 2 302 1 161 13 020 9 

Brejinho 2 135 676 234 2 811 8 

Carnaubeira da Penha 2 616 831 261 3 447 8 

Floresta 7 230 1 774 729 9 004 8 

Mirandiba 3 603 932 344 4 535 8 

Paudalho 14 214 2 613 1 327 16 827 8 

Santa Terezinha 3 020 988 309 4 008 8 

Tupanatinga 6 166 1 052 573 7 218 8 

Agrestina 6 880 1 776 597 8 656 7 

Betânia 3 318 861 276 4 179 7 

Cachoeirinha 5 873 1 371 502 7 244 7 

Carnaíba 5 387 2 143 563 7 530 7 

Chã Grande 5 916 955 458 6 871 7 

Iguaraci 3 624 1 346 346 4 970 7 

Ingazeira 1 302 422 121 1 724 7 

Jatobá 3 843 768 330 4 611 7 

Orocó 3 399 844 307 4 243 7 

Pedra 5 920 1 527 504 7 447 7 

Petrolândia 8 605 1 286 672 9 891 7 

Serrita 4 418 1 400 410 5 818 7 

Sertânia 9 733 2 587 814 12 320 7 

Sirinhaém 10 020 1 418 757 11 438 7 

Solidão 1 547 647 157 2 194 7 

Tacaratu 5 736 1 384 490 7 120 7 

Tuparetama 2 593 558 219 3 151 7 

Verdejante 2 425 745 213 3 170 7 

Afogados da Ingazeira 10 886 2 947 781 13 833 6 

Belém do São Francisco 5 045 1 519 380 6 564 6 

Bezerros 19 297 4 038 1 301 23 335 6 

Bonito 10 844 2 347 798 13 191 6 

Buíque 13 142 2 455 966 15 597 6 

Custódia 10 140 2 375 743 12 515 6 

Exu 8 191 2 637 600 10 828 6 

Flores 6 736 2 195 503 8 931 6 

Glória do Goitá 8 273 1 739 603 10 012 6 

Granito 1 797 557 149 2 354 6 

Ibimirim 7 034 1 806 555 8 840 6 

Itaíba 7 024 1 879 510 8 903 6 

Jurema 4 178 1 170 321 5 348 6 

Panelas 7 297 2 097 543 9 394 6 

Pombos 7 237 1 542 519 8 779 6 

São José do Egito 10 065 2 918 835 12 983 6 

Serra Talhada 23 064 5 077 1 548 28 141 6 

Tabira 7 963 2 185 618 10 148 6 

Vertentes 5 497 1 240 419 6 737 6 

Altinho 7 064 2 598 496 9 662 5 

Amaraji 6 194 956 387 7 150 5 

Araripina 20 639 4 701 1 186 25 340 5 

Bodocó 8 954 2 260 525 11 214 5 

Camocim de São Félix 5 212 1 042 327 6 254 5 

Cedro 2 758 551 157 3 309 5 

Correntes 4 361 816 243 5 177 5 

Cumaru 5 097 1 330 292 6 427 5 

Feira Nova 6 240 575 313 6 815 5 

Frei Miguelinho 4 494 1 255 261 5 749 5 

Ipubi 7 250 1 612 485 8 862 5 

João Alfredo 9 274 2 081 610 11 355 5 

Lagoa Grande 6 082 1 338 405 7 420 5 

Ouricuri 16 591 5 160 1 186 21 751 5 

Paulista 90 725 16 277 4 830 107 002 5 

Quipapá 6 314 1 265 349 7 579 5 

Santa Cruz da Baixa Verde 3 343 1 056 216 4 399 5 

Santa Maria da Boa Vista 9 806 2 444 671 12 250 5 

Santa Maria do Cambucá 3 787 1 013 249 4 800 5 

São Joaquim do Monte 6 199 1 697 409 7 896 5 

São José do Belmonte 8 819 2 536 606 11 355 5 
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Terra Nova 2 428 392 133 2 820 5 

Triunfo 4 345 1 363 261 5 708 5 

Arcoverde 20 191 3 017 897 23 208 4 

Belém de Maria 3 069 512 129 3 581 4 

Belo Jardim 22 225 4 206 1 171 26 431 4 

Bom Jardim 10 933 2 731 516 13 664 4 

Brejão 2 438 543 118 2 981 4 

Buenos Aires 3 573 799 180 4 372 4 

Cabrobó 8 211 1 742 395 9 953 4 

Calumbi 1 654 563 94 2 217 4 

Camutanga 2 264 429 107 2 693 4 

Canhotinho 6 694 1 618 305 8 312 4 

Caruaru 96 379 18 145 4 645 114 524 4 

Fernando de Noronha 590 84 28 674 4 

Ibirajuba 2 302 796 109 3 098 4 

Lagoa do Carro 4 618 758 196 5 376 4 

Maraial 3 081 766 138 3 847 4 

Moreilândia 2 944 873 135 3 817 4 

Passira 8 640 1 958 416 10 598 4 

Pesqueira 18 429 3 897 961 22 326 4 

Primavera 3 688 641 169 4 329 4 

Salgueiro 15 072 1 825 737 16 897 4 

Sanharó 5 988 851 285 6 839 4 

São Benedito do Sul 3 192 343 153 3 535 4 

Surubim 17 527 2 837 889 20 364 4 

Terezinha 1 846 342 78 2 188 4 

Trindade 6 903 1 350 322 8 253 4 

Água Preta 7 840 1 241 250 9 081 3 

Angelim 3 002 631 98 3 633 3 

Barra de Guabiraba 3 358 358 111 3 716 3 

Bom Conselho 12 676 2 140 459 14 816 3 

Camaragibe 42 280 3 884 1 338 46 164 3 

Capoeiras 5 152 1 104 174 6 256 3 

Condado 6 821 821 242 7 642 3 

Cortês 3 328 495 104 3 823 3 

Escada 18 143 2 033 576 20 176 3 

Garanhuns 37 401 5 922 1 424 43 323 3 

Iati 4 799 1 059 205 5 858 3 

Igarassu 29 713 4 102 1 097 33 815 3 

Itaquitinga 4 319 554 122 4 873 3 

Jaqueira 2 941 425 110 3 366 3 

Joaquim Nabuco 4 178 526 122 4 704 3 

Jucati 2 997 516 113 3 513 3 

Jupi 3 976 742 123 4 718 3 

Lagoa do Ouro 3 416 715 115 4 131 3 

Macaparana 6 671 1 025 196 7 696 3 

Moreno 16 483 2 142 533 18 625 3 

Orobó 6 353 1 350 226 7 703 3 

Palmeirina 2 334 636 82 2 970 3 

Petrolina 80 503 10 719 2 762 91 222 3 

Rio Formoso 5 480 611 201 6 091 3 

Santa Cruz do Capibaribe 25 991 3 255 1 022 29 246 3 

São Bento do Una 14 689 1 787 518 16 476 3 

São João 5 815 1 179 212 6 994 3 

São Lourenço da Mata 30 347 3 611 1 098 33 958 3 

São Vicente Ferrer 4 649 759 136 5 408 3 

Tacaimbó 3 914 1 088 169 5 002 3 

Toritama 10 206 1 047 298 11 253 3 

Venturosa 4 528 732 174 5 260 3 

Vertente do Lério 2 310 618 81 2 928 3 

Xexéu 3 674 780 126 4 454 3 

Abreu e Lima 28 166 2 359 503 30 525 2 

Aliança 10 295 1 275 248 11 570 2 

Barreiros 10 663 1 839 250 12 502 2 

Caetés 7 004 1 495 188 8 499 2 

Calçado 3 134 703 61 3 837 2 

Carpina 21 448 2 340 460 23 788 2 

Catende 10 106 1 182 183 11 288 2 

Cupira 7 233 1 120 169 8 353 2 

Ferreiros 3 117 568 70 3 685 2 

Gameleira 6 959 418 141 7 377 2 

Itapissuma 6 465 591 111 7 056 2 
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Jaboatão dos Guararapes 197 168 18 567 3 408 215 735 2 

Lagoa de Itaenga 5 834 816 161 6 650 2 

Lajedo 11 035 2 217 241 13 252 2 

Limoeiro 16 418 1 901 427 18 319 2 

Nazaré da Mata 8 680 912 221 9 592 2 

Palmares 15 534 2 375 377 17 909 2 

Recife 471 210 43 505 9 094 514 715 2 

Ribeirão 11 951 875 207 12 826 2 

Salgadinho 2 283 164 60 2 447 2 

Saloá 4 499 751 125 5 250 2 

Timbaúba 15 180 1 942 315 17 122 2 

Tracunhaém 3 649 548 83 4 197 2 

Vicência 8 096 823 136 8 919 2 

Vitória de Santo Antão 39 481 5 485 1 044 44 966 2 

Araçoiaba 4 851 441 79 5 292 1 

Casinhas 3 642 878 55 4 520 1 

Chã de Alegria 3 470 98 35 3 568 1 

Itambé 9 461 1 126 114 10 587 1 

Machados 3 593 234 45 3 827 1 

Olinda 113 328 11 184 1 440 124 512 1 

Paranatama 3 133 555 45 3 688 1 

Total 2 551 317 439 127 143 567 2 990 444 5 

 

TABELA 15 – Alagoas 

Município Total 
Ocupado 

Total 
Não Ocupado 

Uso 
Ocasional 

Soma 
Domicílios 

Tx. De Uso 
Ocasional% 

Barra de São Miguel 2 021 2 450 2 153 4 471 48 

Paripueira 2 850 2 156 1 782 5 006 36 

Maragogi 7 394 4 442 2 879 11 836 24 

Japaratinga 2 020 925 623 2 945 21 

Barra de Santo Antônio 3 522 1 431 974 4 953 20 

São Brás 1 835 554 372 2 389 16 

São Miguel dos Milagres 1 988 716 389 2 704 14 

Piaçabuçu 4 654 1 321 805 5 975 13 

Porto de Pedras 2 254 705 371 2 959 13 

Marechal Deodoro 12 264 3 515 1 865 15 779 12 

Mar Vermelho 1 045 200 109 1 245 9 

Ouro Branco 2 972 771 350 3 743 9 

Pão de Açúcar 6 083 1 465 703 7 548 9 

Belo Monte 1 814 575 202 2 389 8 

Coruripe 13 512 2 856 1 324 16 368 8 

Olho d'Água do Casado 2 148 587 216 2 735 8 

Pariconha 2 603 869 268 3 472 8 

Água Branca 4 735 1 266 401 6 001 7 

Passo de Camaragibe 3 741 750 307 4 491 7 

Pindoba 762 210 69 972 7 

São José da Tapera 7 149 1 516 577 8 665 7 

Tanque d'Arca 1 763 372 142 2 135 7 

Canapi 4 483 1 739 402 6 222 6 

Carneiros 2 081 459 151 2 540 6 

Chã Preta 1 877 317 128 2 194 6 

Flexeiras 3 191 487 226 3 678 6 

Mata Grande 6 269 2 100 507 8 369 6 

Monteirópolis 1 698 384 133 2 082 6 

Piranhas 5 802 1 362 462 7 164 6 

Porto Real do Colégio 5 106 1 163 348 6 269 6 

Traipu 6 382 2 149 480 8 531 6 

Coqueiro Seco 1 522 211 86 1 733 5 

Delmiro Gouveia 13 257 2 556 788 15 813 5 

Feliz Deserto 1 206 227 70 1 433 5 

Jequiá da Praia 2 966 441 176 3 407 5 

Joaquim Gomes 5 579 825 300 6 404 5 

Jundiá 1 132 462 80 1 594 5 

Maravilha 2 687 738 184 3 425 5 

Messias 3 939 584 229 4 523 5 

Novo Lino 3 231 587 198 3 818 5 

Olho d'Água das Flores 5 507 1 081 313 6 588 5 

Palestina 1 277 251 77 1 528 5 
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Porto Calvo 6 507 1 261 373 7 768 5 

Quebrangulo 3 027 657 180 3 684 5 

Santana do Mundaú 2 819 527 171 3 346 5 

Viçosa 6 775 1 336 410 8 111 5 

Anadia 4 670 727 196 5 397 4 

Branquinha 2 650 518 114 3 168 4 

Cacimbinhas 2 897 484 123 3 381 4 

Capela 4 236 677 200 4 913 4 

Colônia Leopoldina 5 275 961 229 6 236 4 

Dois Riachos 2 950 568 136 3 518 4 

Feira Grande 5 725 1 032 262 6 757 4 

Ibateguara 4 144 894 214 5 038 4 

Murici 6 254 1 527 314 7 781 4 

Olivença 2 917 758 161 3 675 4 

Paulo Jacinto 2 118 454 112 2 572 4 

Santana do Ipanema 11 997 2 234 527 14 231 4 

Senador Rui Palmeira 3 056 675 146 3 731 4 

União dos Palmares 16 400 2 210 672 18 610 4 

Belém 1 308 298 54 1 606 3 

Boca da Mata 6 626 905 234 7 531 3 

Campestre 1 692 297 60 1 989 3 

Campo Grande 2 368 383 78 2 751 3 

Estrela de Alagoas 5 007 933 182 5 940 3 

Igaci 7 117 1 684 295 8 801 3 

Igreja Nova 6 285 1 210 219 7 495 3 

Inhapi 4 422 715 176 5 137 3 

Jacaré dos Homens 1 399 283 58 1 682 3 

Jacuípe 1 693 326 59 2 019 3 

Jaramataia 1 414 164 44 1 578 3 

Limoeiro de Anadia 6 810 740 201 7 550 3 

Maceió 274 500 38 207 8 811 312 707 3 

Major Isidoro 5 151 1 198 194 6 349 3 

Matriz de Camaragibe 5 927 834 227 6 761 3 

Palmeira dos Índios 20 476 3 067 809 23 543 3 

Penedo 16 405 2 582 531 18 987 3 

Poço das Trincheiras 3 359 624 113 3 983 3 

São Luís do Quitunde 7 745 1 028 281 8 773 3 

Arapiraca 58 414 9 011 1 518 67 425 2 

Atalaia 11 108 1 415 304 12 523 2 

Batalha 4 414 743 82 5 157 2 

Cajueiro 4 902 585 111 5 487 2 

Coité do Nóia 2 989 496 67 3 485 2 

Girau do Ponciano 9 109 1 288 220 10 397 2 

Junqueiro 6 373 1 102 140 7 475 2 

Lagoa da Canoa 4 817 795 87 5 612 2 

Maribondo 3 828 582 104 4 410 2 

Minador do Negrão 1 471 139 36 1 610 2 

Olho d'Água Grande 1 303 313 38 1 616 2 

Pilar 8 832 940 229 9 772 2 

Roteiro 1 661 243 37 1 904 2 

Santa Luzia do Norte 1 875 118 43 1 993 2 

São José da Laje 5 960 828 163 6 788 2 

São Miguel dos Campos 14 140 1 529 272 15 669 2 

São Sebastião 8 508 1 794 202 10 302 2 

Satuba 3 823 313 63 4 136 2 

Taquarana 5 364 1 171 154 6 535 2 

Teotônio Vilela 10 361 1 726 278 12 087 2 

Campo Alegre 10 949 477 105 11 426 1 

Craíbas 5 939 1 057 90 6 996 1 

Rio Largo 18 670 2 171 286 20 841 1 

Total 847 252 149 589 44 014 996 841 4 

 

TABELA 16 – Sergipe 

Município Total 
Ocupado 

Total 
Não Ocupado 

Uso 
Ocasional 

Soma 
Domicílios 

Tx. De Uso 
Ocasional% 

Pirambu 2 224 1 234 871 3 458 25 

Itabi 1 578 579 434 2 157 20 

Gracho Cardoso 1 704 578 361 2 282 16 
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Itaporanga d'Ajuda 8 314 2 997 1 689 11 311 15 

Porto da Folha 7 428 2 634 1 491 10 062 15 

Feira Nova 1 492 794 310 2 286 14 

Indiaroba 3 973 1 255 714 5 228 14 

Barra dos Coqueiros 6 858 2 755 1 267 9 613 13 

Brejo Grande 2 039 516 322 2 555 13 

Cumbe 1 171 359 196 1 530 13 

Nossa Senhora Aparecida 2 597 899 466 3 496 13 

Poço Redondo 7 859 2 496 1 332 10 355 13 

Aquidabã 5 996 1 971 940 7 967 12 

Gararu 3 237 1 116 532 4 353 12 

Macambira 1 944 585 305 2 529 12 

Pacatuba 3 535 868 520 4 403 12 

Pedra Mole 873 207 133 1 080 12 

Estância 18 237 4 946 2 614 23 183 11 

Moita Bonita 3 483 660 450 4 143 11 

Ribeirópolis 5 366 1 339 771 6 705 11 

São Miguel do Aleixo 1 061 451 163 1 512 11 

Telha 839 161 101 1 000 10 

General Maynard 882 182 93 1 064 9 

Japaratuba 4 844 969 518 5 813 9 

Malhador 3 561 761 389 4 322 9 

Monte Alegre de Sergipe 3 642 1 188 413 4 830 9 

Poço Verde 6 573 1 811 771 8 384 9 

Salgado 5 524 1 878 688 7 402 9 

Santo Amaro das Brotas 3 187 659 356 3 846 9 

Siriri 2 284 576 262 2 860 9 

Tobias Barreto 14 065 3 087 1 463 17 152 9 

Tomar do Geru 3 557 944 406 4 501 9 

Amparo de São Francisco 686 132 63 818 8 

Arauá 2 970 770 287 3 740 8 

Cedro de São João 1 698 357 159 2 055 8 

Frei Paulo 3 980 913 392 4 893 8 

Japoatã 3 639 950 369 4 589 8 

Nossa Senhora da Glória 9 257 2 342 940 11 599 8 

Nossa Senhora das Dores 7 289 1 693 684 8 982 8 

Riachão do Dantas 5 044 1 236 524 6 280 8 

Canhoba 1 047 299 98 1 346 7 

Canindé de São Francisco 6 397 1 464 533 7 861 7 

Divina Pastora 1 202 262 105 1 464 7 

Itabaianinha 10 455 2 084 935 12 539 7 

Pinhão 1 759 522 164 2 281 7 

Santa Luzia do Itanhy 3 316 912 285 4 228 7 

Santa Rosa de Lima 1 036 350 100 1 386 7 

São Domingos 3 118 784 271 3 902 7 

Areia Branca 4 615 848 312 5 463 6 

Campo do Brito 5 194 992 368 6 186 6 

Capela 8 446 1 347 614 9 793 6 

Carira 5 962 1 203 399 7 165 6 

Carmópolis 3 792 519 260 4 311 6 

Cristinápolis 4 296 1 043 328 5 339 6 

Ilha das Flores 2 194 514 155 2 708 6 

Malhada dos Bois 933 193 70 1 126 6 

Muribeca 2 081 440 160 2 521 6 

Nossa Senhora de Lourdes 1 771 442 122 2 213 6 

Riachuelo 2 470 316 169 2 786 6 

São Cristóvão 22 429 3 984 1 465 26 413 6 

Simão Dias 11 451 2 334 852 13 785 6 

Lagarto 27 664 5 848 1 714 33 512 5 

Neópolis 5 116 918 328 6 034 5 

Rosário do Catete 2 625 522 157 3 147 5 

São Francisco 1 024 187 60 1 211 5 

Aracaju 169 835 27 210 8 268 197 045 4 

Boquim 7 229 1 485 357 8 714 4 

Itabaiana 26 030 3 608 1 254 29 638 4 

Laranjeiras 6 916 881 284 7 797 4 

Propriá 8 087 1 321 416 9 408 4 

Santana do São Francisco 1 862 278 83 2 140 4 

Umbaúba 6156 1005 300 7161 4 

Maruim 4 447 620 135 5 067 3 

Pedrinhas 2 405 369 97 2 774 3 

Nossa Senhora do Socorro 45 398 4 751 965 50 149 2 
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Total 593 248 119 703 46 942 712 951 7 

 

TABELA 17 – Bahia 

Município Total 
Ocupado 

Total 
Não Ocupado 

Uso 
Ocasional 

Soma 
Domicílios 

Tx. De 
Uso 

Ocasional 
% 

Saubara 3 556 5 317 4 443 8 873 50 

Vera Cruz 11 812 18 469 14 647 30 281 48 

Itaparica 6 371 5 815 4 282 12 186 35 

Salinas da Margarida 3 842 2 295 1 517 6 137 25 

Boa Vista do Tupim 4 985 2 406 1 477 7 391 20 

Alcobaça 6 050 2 895 1 659 8 945 19 

Botuporã 2 945 1 098 763 4 043 19 

Jaguaripe 4 643 2 084 1 261 6 727 19 

Várzea da Roça 4 237 1 558 1 087 5 795 19 

Candeal 2 559 733 589 3 292 18 

Conde 6 158 2 834 1 590 8 992 18 

Capela do Alto Alegre 3 763 1 529 883 5 292 17 

Feira da Mata 1 743 810 438 2 553 17 

Mata de São João 11 741 5 096 2 873 16 837 17 

Nova Viçosa 11 208 5 697 2 901 16 905 17 

Pé de Serra 4 072 1 398 911 5 470 17 

Quixabeira 3 042 1 355 745 4 397 17 

Caldeirão Grande 3 531 1 353 804 4 884 16 

Cotegipe 3 769 1 378 827 5 147 16 

Ibiquera 1 401 647 321 2 048 16 

Morro do Chapéu 9 945 3 964 2 287 13 909 16 

Piatã 4 861 1 925 1 056 6 786 16 

Prado 7 702 3 959 1 863 11 661 16 

Angical 3 800 1 444 784 5 244 15 

Camaçari 74 131 31 864 15 482 105 995 15 

Ribeira do Amparo 3 966 1 130 782 5 096 15 

Santa Rita de Cássia 7 227 2 667 1 530 9 894 15 

Várzea do Poço 2 812 904 539 3 716 15 

Tucano 14 919 5 249 2 832 20 168 14 

Várzea Nova 3 932 1 489 763 5 421 14 

Cafarnaum 4 748 1 779 841 6 527 13 

Coribe 4 249 1 444 718 5 693 13 

Entre Rios 11 101 4 135 1 917 15 236 13 

Itapicuru 9 054 2 882 1 527 11 936 13 

Maraú 5 239 1 872 899 7 111 13 

Nova Soure 6 914 2 110 1 179 9 024 13 

Palmeiras 2 448 937 431 3 385 13 

Ribeirão do Largo 2 440 1 080 442 3 520 13 

Rodelas 2 105 562 336 2 667 13 

Santa Brígida 4 195 1 459 720 5 654 13 

Santa Cruz Cabrália 7 812 3 456 1 484 11 268 13 

Água Fria 4 608 1 655 765 6 263 12 

Andaraí 3 761 1 598 653 5 359 12 

Aporá 5 185 1 439 813 6 624 12 

Barra da Estiva 5 620 1 725 891 7 345 12 

Cocos 4 868 1 455 776 6 323 12 

Crisópolis 6 025 2 014 991 8 039 12 

Gavião 1 388 585 235 1 973 12 

Heliópolis 3 833 1 052 603 4 885 12 

Itaeté 4 093 1 631 709 5 724 12 

Lajedinho 1 117 530 190 1 647 12 

Nova Redenção 2 125 696 347 2 821 12 

Quijingue 7 283 2 364 1 127 9 647 12 

São Desidério 7 043 2 134 1 138 9 177 12 

São Domingos 2 917 802 431 3 719 12 

São José do Jacuípe 3 151 1 275 536 4 426 12 

Sítio do Mato 2 963 914 462 3 877 12 

Belmonte 6 439 2 115 915 8 554 11 

Brotas de Macaúbas 3 204 1 711 564 4 915 11 

Cairu 4 742 1 721 734 6 463 11 

Canavieiras 9 774 3 700 1 454 13 474 11 
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Chorrochó 2 744 1 045 413 3 789 11 

Coronel João Sá 4 896 1 155 664 6 051 11 

Formosa do Rio Preto 5 596 1 458 787 7 054 11 

Itanagra 2 167 877 346 3 044 11 

Iuiú 2 766 847 410 3 613 11 

Lajedão 1 220 405 176 1 625 11 

Lençóis 3 023 1 143 462 4 166 11 

Madre de Deus 5 184 1 678 779 6 862 11 

Mairi 5 821 1 736 843 7 557 11 

Mansidão 2 842 892 398 3 734 11 

Nordestina 3 325 1 080 487 4 405 11 

Pintadas 2 878 786 397 3 664 11 

Retirolândia 3 688 1 041 507 4 729 11 

Serrolândia 4 057 1 647 655 5 704 11 

Sítio do Quinto 3 782 1 261 564 5 043 11 

Ubaíra 5 921 1 904 859 7 825 11 

Uruçuca 6 046 2 012 896 8 058 11 

Wanderley 3 508 1 166 502 4 674 11 

Andorinha 4 625 1 784 627 6 409 10 

Aracatu 3 657 1 179 505 4 836 10 

Boquira 5 804 2 003 744 7 807 10 

Cachoeira 9 322 2 429 1 123 11 751 10 

Canápolis 2 558 870 340 3 428 10 

Cícero Dantas 10 190 2 590 1 267 12 780 10 

Contendas do Sincorá 1 352 524 193 1 876 10 

Cravolândia 1 468 475 196 1 943 10 

Encruzilhada 6 648 2 199 872 8 847 10 

Gentio do Ouro 2 981 1 309 444 4 290 10 

Igrapiúna 3 581 1 173 496 4 754 10 

Ilhéus 56 140 15 078 7 125 71 218 10 

Inhambupe 10 164 2 727 1 259 12 891 10 

Itaguaçu da Bahia 3 544 1 517 516 5 061 10 

Itaju do Colônia 2 173 1 003 319 3 176 10 

Jeremoabo 10 799 2 685 1 393 13 484 10 

Jucuruçu 3 015 1 189 410 4 204 10 

Macururé 2 104 808 298 2 912 10 

Maetinga 1 983 879 275 2 862 10 

Marcionílio Souza 2 912 1 256 424 4 168 10 

Nova Fátima 2 419 824 316 3 243 10 

Nova Itarana 2 097 985 301 3 082 10 

Ourolândia 4 679 1 684 622 6 363 10 

Paratinga 7 218 1 865 934 9 083 10 

Queimadas 7 017 2 452 932 9 469 10 

Riachão das Neves 5 923 1 929 750 7 852 10 

Riachão do Jacuípe 10 160 2 660 1 231 12 820 10 

Rio de Contas 3 721 1 321 501 5 042 10 

Santa Bárbara 5 417 1 659 701 7 076 10 

Santa Teresinha 2 891 999 387 3 890 10 

Santana 6 970 1 950 897 8 920 10 

Saúde 3 547 1 295 485 4 842 10 

Sebastião Laranjeiras 2 642 973 352 3 615 10 

Wagner 2 468 741 325 3 209 10 

Abaíra 2 575 958 327 3 533 9 

Aiquara 1 376 516 166 1 892 9 

Apuarema 2 137 678 249 2 815 9 

Araci 13 646 4 900 1 699 18 546 9 

Baianópolis 3 835 1 088 439 4 923 9 

Baixa Grande 5 730 1 547 623 7 277 9 

Barra 11 509 3 410 1 404 14 919 9 

Barra do Mendes 4 121 1 568 513 5 689 9 

Barro Alto 3 992 1 181 461 5 173 9 

Barrocas 3 880 1 102 434 4 982 9 

Bonito 3 964 1 147 465 5 111 9 

Brejolândia 3 142 1 047 378 4 189 9 

Buritirama 4 595 1 283 525 5 878 9 

Caém 2 972 1 005 342 3 977 9 

Campo Formoso 18 043 5 723 2 126 23 766 9 

Canudos 4 283 1 154 505 5 437 9 

Cardeal da Silva 2 391 667 281 3 058 9 

Carinhanha 7 316 3 086 974 10 402 9 

Conceição do Coité 18 550 5 461 2 141 24 011 9 

Correntina 8 772 2 787 1 087 11 559 9 
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Curaçá 8 686 2 220 1 027 10 906 9 

Dom Macedo Costa 1 181 263 123 1 444 9 

Guaratinga 6 744 2 373 803 9 117 9 

Ibiassucê 2 799 791 320 3 590 9 

Ibicoara 4 752 1 670 598 6 422 9 

Ibipeba 4 947 1 734 616 6 681 9 

Ibirapuã 2 466 704 276 3 170 9 

Ipupiara 2 732 849 313 3 581 9 

Iramaia 3 249 1 190 407 4 439 9 

Ituaçu 4 981 1 568 617 6 549 9 

Jaborandi 2 661 1 170 345 3 831 9 

Jiquiriçá 3 991 1 070 452 5 061 9 

Lafaiete Coutinho 1 249 376 145 1 625 9 

Lamarão 2 459 734 282 3 193 9 

Macajuba 3 331 1 258 422 4 589 9 

Macaúbas 12 113 3 065 1 317 15 178 9 

Maiquinique 2 707 692 310 3 399 9 

Malhada 3 899 1 228 461 5 127 9 

Manoel Vitorino 3 955 1 422 489 5 377 9 

Miguel Calmon 8 128 2 618 1 000 10 746 9 

Mundo Novo 6 728 1 625 712 8 353 9 

Muquém de São Francisco 2 641 880 333 3 521 9 

Palmas de Monte Alto 5 505 2 036 690 7 541 9 

Ponto Novo 4 518 1 318 505 5 836 9 

Presidente Tancredo Neves 6 548 1 946 751 8 494 9 

Santa Luzia 4 030 1 580 528 5 610 9 

Sátiro Dias 5 175 1 086 549 6 261 9 

Serra Dourada 4 999 1 610 563 6 609 9 

Tanquinho 2 224 323 220 2 547 9 

Una 7 283 2 517 878 9 800 9 

Utinga 5 089 1 481 611 6 570 9 

Valente 7 522 1 791 811 9 313 9 

Wenceslau Guimarães 6 117 1 979 725 8 096 9 

Almadina 1 981 887 217 2 868 8 

Araças 3 161 852 339 4 013 8 

Biritinga 4 136 1 126 409 5 262 8 

Camamu 9 463 3 254 1 033 12 717 8 

Caraíbas 2 916 1 077 300 3 993 8 

Caravelas 6 132 1 824 626 7 956 8 

Catolândia 763 230 77 993 8 

Cipó 4 432 1 080 441 5 512 8 

Elísio Medrado 2 567 682 262 3 249 8 

Euclides da Cunha 15 891 3 594 1 531 19 485 8 

Fátima 5 270 1 462 555 6 732 8 

Filadélfia 4 797 1 188 483 5 985 8 

Glória 4 285 1 268 460 5 553 8 

Iaçu 7 370 2 312 763 9 682 8 

Ichu 1 565 592 182 2 157 8 

Itacaré 6 849 2 689 733 9 538 8 

Itagibá 4 272 1 194 445 5 466 8 

Itarantim 5 336 1 140 520 6 476 8 

Itatim 4 192 984 408 5 176 8 

Ituberá 7 445 1 841 738 9 286 8 

Jandaíra 2 713 754 294 3 467 8 

Jussara 4 191 1 183 418 5 374 8 

Jussari 2 007 817 233 2 824 8 

Mirante 2 788 726 268 3 514 8 

Mucuri 10 605 3 773 1 178 14 378 8 

Mulungu do Morro 3 317 1 114 348 4 431 8 

Novo Triunfo 3 649 674 366 4 323 8 

Oliveira dos Brejinhos 6 136 2 362 683 8 498 8 

Pau Brasil 3 187 1 256 369 4 443 8 

Pindobaçu 6 109 1 733 589 7 842 8 

Piritiba 6 683 1 485 681 8 168 8 

Porto Seguro 38 490 12 446 3 868 50 936 8 

Potiraguá 2 821 605 258 3 426 8 

Riacho de Santana 8 000 1 965 820 9 965 8 

Ruy Barbosa 8 781 2 460 897 11 241 8 

Santanópolis 2 490 746 255 3 236 8 

São Gonçalo dos Campos 9 019 2 111 921 11 130 8 

Serra do Ramalho 8 290 2 780 905 11 070 8 

Serra Preta 4 318 1 633 480 5 951 8 
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Sobradinho 6 133 1 881 604 8 014 8 

Tabocas do Brejo Velho 3 100 816 311 3 916 8 

Taperoá 5 130 1 074 518 6 204 8 

Tapiramutá 4 021 846 382 4 867 8 

Teofilândia 5 540 1 644 545 7 184 8 

Valença 26 397 6 888 2 542 33 285 8 

Vereda 2 094 628 217 2 722 8 

Adustina 4 543 1 186 373 5 729 7 

Amargosa 10 406 2 442 857 12 848 7 

Amélia Rodrigues 7 172 1 778 594 8 950 7 

Anguera 2 534 567 210 3 101 7 

Aramari 2 686 478 208 3 164 7 

Aratuípe 2 425 710 210 3 135 7 

Aurelino Leal 3 931 1 276 343 5 207 7 

Boa Nova 4 235 1 542 420 5 777 7 

Brejões 3 956 1 660 371 5 616 7 

Caetité 12 800 3 307 1 100 16 107 7 

Candiba 3 680 1 064 330 4 744 7 

Castro Alves 7 206 1 516 583 8 722 7 

Cristópolis 3 727 984 353 4 711 7 

Dário Meira 3 394 997 314 4 391 7 

Esplanada 8 672 2 443 791 11 115 7 

Ibicuí 4 826 1 148 414 5 974 7 

Ibipitanga 3 791 1 331 344 5 122 7 

Ibirapitanga 6 375 2 029 600 8 404 7 

Igaporã 3 975 999 356 4 974 7 

Irajuba 2 115 745 195 2 860 7 

Iraquara 6 116 1 977 589 8 093 7 

Itaberaba 17 784 4 277 1 500 22 061 7 

Itagimirim 2 170 576 193 2 746 7 

Itamari 2 403 759 220 3 162 7 

Itanhém 6 248 1 490 552 7 738 7 

Itaquara 2 231 590 204 2 821 7 

Itiúba 10 018 2 968 956 12 986 7 

Jacobina 24 919 6 702 2 277 31 621 7 

Jaguarari 9 096 2 278 806 11 374 7 

Jussiape 2 382 757 224 3 139 7 

Maracás 7 513 2 049 655 9 562 7 

Maragogipe 12 073 2 017 955 14 090 7 

Mirangaba 4 658 1 359 406 6 017 7 

Monte Santo 14 499 4 751 1 324 19 250 7 

Morpará 2 394 820 233 3 214 7 

Mucugê 3 068 1 034 276 4 102 7 

Muniz Ferreira 2 254 528 184 2 782 7 

Mutuípe 6 504 1 573 552 8 077 7 

Nilo Peçanha 3 573 978 322 4 551 7 

Ribeira do Pombal 13 852 2 886 1 253 16 738 7 

Rio Real 10 664 2 608 934 13 272 7 

Santa Inês 3 240 890 283 4 130 7 

Santo Amaro 17 123 4 853 1 630 21 976 7 

Santo Estêvão 13 180 2 704 1 081 15 884 7 

São José da Vitória 1 723 613 166 2 336 7 

São Sebastião do Passé 12 369 2 793 1 092 15 162 7 

Seabra 11 505 3 790 1 099 15 295 7 

Tanque Novo 4 379 1 029 356 5 408 7 

Teodoro Sampaio 2 456 783 228 3 239 7 

Teolândia 3 633 877 337 4 510 7 

Terra Nova 3 609 807 290 4 416 7 

Uauá 7 058 1 743 574 8 801 7 

Uibaí 4 208 1 194 387 5 402 7 

Abaré 4 332 1 002 340 5 334 6 

Acajutiba 4 116 936 287 5 052 6 

América Dourada 4 343 1 282 342 5 625 6 

Antônio Cardoso 2 898 736 233 3 634 6 

Antônio Gonçalves 3 090 717 237 3 807 6 

Brumado 18 524 3 323 1 275 21 847 6 

Cabaceiras do Paraguaçu 4 321 848 312 5 169 6 

Caculé 6 337 1 504 432 7 841 6 

Campo Alegre de Lourdes 7 625 2 737 637 10 362 6 

Capim Grosso 8 392 1 995 596 10 387 6 

Caturama 2 410 716 199 3 126 6 

Conceição do Almeida 5 105 832 369 5 937 6 



220 
 

Conceição do Jacuípe 8 911 1 725 614 10 636 6 

Coração de Maria 6 231 1 723 473 7 954 6 

Dom Basílio 2 978 387 206 3 365 6 

Firmino Alves 1 612 467 119 2 079 6 

Governador Mangabeira 5 420 1 194 369 6 614 6 

Guanambi 22 330 4 091 1 534 26 421 6 

Ibirataia 5 598 1 719 471 7 317 6 

Ibotirama 7 164 1 869 521 9 033 6 

Iguaí 7 462 1 543 568 9 005 6 

Ipecaetá 3 842 1 149 279 4 991 6 

Ipirá 17 109 4 738 1 420 21 847 6 

Irará 7 825 1 662 538 9 487 6 

Itagi 3 705 886 273 4 591 6 

Itapé 3 343 1 428 284 4 771 6 

Jacaraci 3 685 1 052 276 4 737 6 

Lajedo do Tabocal 2 440 636 195 3 076 6 

Malhada de Pedras 2 366 469 171 2 835 6 

Mascote 4 139 1 812 371 5 951 6 

Matina 2 739 841 232 3 580 6 

Nova Canaã 5 008 967 351 5 975 6 

Nova Ibiá 2 035 784 176 2 819 6 

Ouriçangas 2 419 566 187 2 985 6 

Paripiranga 8 063 2 561 625 10 624 6 

Pedrão 1 880 412 127 2 292 6 

Pilão Arcado 8 220 2 604 618 10 824 6 

Planaltino 2 558 693 210 3 251 6 

Rafael Jambeiro 6 278 1 954 495 8 232 6 

Santa Cruz da Vitória 1 761 441 128 2 202 6 

Santaluz 9 485 2 198 651 11 683 6 

São Félix do Coribe 3 695 749 248 4 444 6 

São Francisco do Conde 9 503 1 922 723 11 425 6 

São Miguel das Matas 3 109 641 231 3 750 6 

Sapeaçu 4 789 1 133 326 5 922 6 

Serrinha 21 816 5 420 1 550 27 236 6 

Souto Soares 4 186 1 228 348 5 414 6 

Umburanas 3 997 732 298 4 729 6 

Urandi 4 486 1 174 315 5 660 6 

Varzedo 2 719 688 205 3 407 6 

Anagé 7 251 2 244 451 9 495 5 

Banzaê 3 041 623 185 3 664 5 

Barreiras 38 680 7 210 2 506 45 890 5 

Bom Jesus da Lapa 16 423 3 119 1 000 19 542 5 

Bom Jesus da Serra 2 625 741 177 3 366 5 

Boninal 3 397 1 305 253 4 702 5 

Canarana 6 985 1 666 454 8 651 5 

Casa Nova 17 098 3 473 985 20 571 5 

Central 4 950 1 412 305 6 362 5 

Conceição da Feira 5 673 1 056 332 6 729 5 

Condeúba 4 699 1 179 276 5 878 5 

Cruz das Almas 17 249 2 896 1 085 20 145 5 

Érico Cardoso 2 659 732 161 3 391 5 

Floresta Azul 3 038 1 037 188 4 075 5 

Ibitiara 4 217 1 391 271 5 608 5 

Ibititá 5 228 1 615 345 6 843 5 

Itajuípe 6 412 1 756 422 8 168 5 

Itambé 6 149 1 157 338 7 306 5 

Itapebi 3 033 1 245 219 4 278 5 

Itiruçu 3 807 910 257 4 717 5 

Itororó 5 960 1 198 331 7 158 5 

Jitaúna 4 135 1 094 247 5 229 5 

Juazeiro 55 101 8 891 2 912 63 992 5 

Laje 6 384 1 225 378 7 609 5 

Lauro de Freitas 49 511 9 626 3 079 59 137 5 

Licínio de Almeida 3 485 1 087 237 4 572 5 

Livramento de Nossa Senhora 11 404 2 306 720 13 710 5 

Macarani 4 978 633 277 5 611 5 

Medeiros Neto 6 861 1 462 448 8 323 5 

Milagres 3 131 839 181 3 970 5 

Mortugaba 3 447 803 202 4 250 5 

Muritiba 8 322 1 770 514 10 092 5 

Olindina 7 149 1 213 436 8 362 5 

Paramirim 5 633 1 262 327 6 895 5 
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Pedro Alexandre 4 366 475 241 4 841 5 

Pindaí 4 169 1 165 270 5 334 5 

Piripá 3 358 639 204 3 997 5 

Planalto 6 896 1 821 411 8 717 5 

Poções 12 907 3 201 792 16 108 5 

Pojuca 9 609 1 712 551 11 321 5 

Presidente Dutra 4 061 882 237 4 943 5 

Presidente Jânio Quadros 3 795 1 168 224 4 963 5 

Remanso 10 609 1 903 622 12 512 5 

São Gabriel 5 148 1 348 315 6 496 5 

Sento Sé 9 195 1 984 511 11 179 5 

Tanhaçu 5 689 1 524 354 7 213 5 

Ubaitaba 6 051 1 713 423 7 764 5 

Xique-xique 11 639 2 859 747 14 498 5 

Arataca 3 051 1 295 164 4 346 4 

Barra do Choça 9 223 1 960 478 11 183 4 

Barro Preto 1 956 901 126 2 857 4 

Belo Campo 4 364 978 229 5 342 4 

Caatiba 2 926 449 121 3 375 4 

Caetanos 3 214 554 136 3 768 4 

Candeias 24 958 5 092 1 206 30 050 4 

Cândido Sales 7 887 1 991 416 9 878 4 

Cansanção 8 992 2 856 436 11 848 4 

Catu 15 182 2 342 653 17 524 4 

Coaraci 6 492 1 942 334 8 434 4 

Dias d'Ávila 19 948 4 507 912 24 455 4 

Gandu 9 272 1 841 467 11 113 4 

Guajeru 2 669 613 117 3 282 4 

Itamaraju 18 700 4 504 1 017 23 204 4 

Itapitanga 2 763 337 109 3 100 4 

Jaguaquara 14 198 2 440 642 16 638 4 

Jequié 45 357 8 047 2 033 53 404 4 

João Dourado 6 257 1 154 308 7 411 4 

Lagoa Real 3 312 551 162 3 863 4 

Lapão 7 326 1 506 342 8 832 4 

Nazaré 7 989 1 507 335 9 496 4 

Piraí do Norte 2 662 448 137 3 110 4 

Rio do Antônio 4 013 1 063 228 5 076 4 

Santa Maria da Vitória 11 139 2 254 556 13 393 4 

São Felipe 5 949 1 155 314 7 104 4 

São Félix 3 701 439 180 4 140 4 

Senhor do Bonfim 22 103 3 479 1 041 25 582 4 

Simões Filho 35 078 5 945 1 524 41 023 4 

Tremedal 4 833 1 691 266 6 524 4 

Alagoinhas 41 689 5 379 1 404 47 068 3 

Antas 4 646 499 143 5 145 3 

Barra do Rocha 1 819 488 73 2 307 3 

Buerarema 5 499 1 105 214 6 604 3 

Camacan 9 100 2 456 373 11 556 3 

Feira de Santana 163 162 24 676 4 982 187 838 3 

Gongogi 2 254 547 83 2 801 3 

Ibicaraí 7 575 1 870 293 9 445 3 

Ipiaú 13 104 2 555 518 15 659 3 

Itabela 7 992 1 491 254 9 483 3 

Itapetinga 19 312 2 657 715 21 969 3 

Novo Horizonte 3 108 960 123 4 068 3 

Paulo Afonso 31 294 4 733 1 165 36 027 3 

Santo Antônio de Jesus 27 464 3 917 907 31 381 3 

Ubatã 6 805 925 217 7 730 3 

Vitória da Conquista 86 547 11 422 2 656 97 969 3 

Cordeiros 2 212 522 62 2 734 2 

Eunápolis 29 572 6 799 671 36 371 2 

Irecê 19 679 2 812 510 22 491 2 

Itabuna 63 108 10 423 1 728 73 531 2 

Luís Eduardo Magalhães 17 834 3 886 534 21 720 2 

Rio do Pires 3 251 973 89 4 224 2 

Salvador 860 410 101 297 23 352 961 707 2 

Teixeira de Freitas 41 300 4 808 969 46 108 2 

Total 4 105 497 950 244 333 793 5 055 741 7 
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Apêndice A – Questionário com vilegiaturistas  

 

Universidade Federal do Ceará – UFC 
Centro de Ciências 
Departamento de Geografia 
Programa de Pós-Graduação em Geografia 
 

QUESTIONÁRIO - SEGUNDAS RESIDÊNCIAS/VILEGIATURA (informante estratégico – 
responsável direto/indiretamente) 
 

1. Qual idade do responsável pela casa? 
 

2. Há quanto tempo usufrui da casa de veraneio/segunda residência na cidade? 
a) (  ) menos de 1 ano              c)  (  ) entre 5 a 10 anos 
b) (  ) entre 1 a 5 anos              d) (  ) mais de 10 anos 

 
3. A residência é: 

(  ) própria   (  ) alugada   (  ) emprestada    (  ) Outra  
 

4. Por qual(is) desse(s) motivo(s) decidiu adquiri-la ou fazer usufruto? Até 2 opções 
a) (  ) Descanso                  e) (  ) Saúde      
b) (  ) Turismo                      f) (  ) Outros? Quais? 
c) (  ) Lazer                         d) (  ) Praticar esporte  

 
5. Por quais motivos escolheu esta cidade para usufruir como segunda residência? Até 3 

opções. 
 
a) (  ) Atrativos naturais,                         d) (  ) Atrativos culturais  
b) (  ) Proximidade da capital,                 e) (  ) Status 
c) (  ) qualidade das vias de acesso.       f) (  ) possui família na região 
g  (  )  Propaganda/marketing                 h) (  ) indicação de alguém 
i)  (  ) Outros? Quais?                              j) (  ) incentivos governamentais ou na compra   
 

6. Em que cidade tem sua residência habitual? em Qual bairro? 
 

7. Em que momentos costuma frequentar a casa de veraneio? 
 

a) (  ) Festivais. Quais?_________ 
b) (  ) Férias 
c) (  ) Finais de semana em geral 

d)   (  ) Outros? Quais? ___________ 
 

8. Qual(is) via(s) de acesso utiliza para chegar à cidade? 
 

9. Qual seu perfil socioeconômico, segundo a renda da família (classe social). 
 
Classe E (  ) até 2 salários mínimos 
Classe D (  ) de 2 a 6 salários mínimos 
Classe C (  ) de 6 a 15 salários mínimos 
Classe B (  ) de 15 a 30 salários mínimos 
Classe A (  ) acima de 30 salários mínimos 
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Apêndice B – Quantidade de carnês de IPTU  

 
QUANTIDADE POR CIDADE DE BOLETOS DO IPTU ENDEREÇADOS PARA FORA DE 
GRAVATÁ - EXERCÍCIO FISCAL DE 2017) 

CIDADE DESTINO QUANTIDADE de carnês de IPTU 

RECIFE-PE 11580 

JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE 1022 

OLINDA-PE 752 

VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE 559 

PAULISTA-PE 202 

CARUARU-PE 90 

CAMARAGIBE-PE 82 

CANOAS-RS 65 

JOÃO PESSOA-PB 56 

CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE 41 

SÃO PAULO -SP 32 

MORENO-PE 26 

IPOJUCA-PE 25 

IGARASSU-PE 24 

NATAL-RN 20 

SÃO LOURENÇO DA MATA-PE 20 

BEZERROS-PE 16 

PETROLINA-PE 16 

MACEIÓ-AL 13 

SANTA CRUZ DO CAPIBERIBE-PE 12 

UMBUZEIRO-PB 12 

ESCADA-PE 11 

SALVADOR-BA 11 

BRASÍLIA-DF 10 

ABREU E LIMA-PE 9 

TIMBAÚBA-PE 9 

CARPINA-PE 8 

SÃO LUIZ DO ARARIPE-AL 8 

CHÃ GRANDE-PE 7 

SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP 7 

ARACAJÚ-SE 6 

RIO DE JANEIRO-RJ 6 

AMAJI-PE 5 

BELO JARDIM-PE 5 

BONITO-PE 5 

FERNANDO DE NORONHA-PE 5 

FORTALEZA-CE 5 
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SURUBIM-PE 5 

ALIANÇA-PE 4 

ALMADINA-BA 4 

BARREIROS-PE 4 

CABEDELO-PB 4 

GARANHUNS-PE 4 

GUARULHOS-SP 4 

MANAUS-AM 4 

PALMARES-PE 4 

CURITIBA-PR 3 

LIMOEIRO-PE 3 

NOSSA SRA DO Ó -PE 3 

NOVA IGUAÇU-RJ 3 

POMBOS-PE 3 

SÃO LUIS-MA 3 

ARARAS-SP 2 

CAMPO GRANDE-MS 2 

CUIABÁ-MT 2 

CUPIRA-PE 2 

ILHA DE ITAMARACÁ-PE 2 

ITAPISSUMA-PE 2 

JAGUARÃO-RS 2 

LAURO DE FREITAS-BA 2 

MACHADOS-PE 2 

OSASCO-SP 2 

PASSIRA-PE 2 

PAUDALHO-PE 2 

SANTO ANDRÉ-SP 2 

SANTOS-SP 2 

TORITAMA-PE 2 

AGRESTINA-PE 1 

ARAPIRACA-AL 1 

ARCO VERDE-PE 1 

BARRA DE SANTO ANTONIO-AL 1 

BAYEUX-PB 1 

BELO HORIZONTE-MG 1 

BIGNICOURT-SUR-SAULX - FRANÇA 1 

BOM JARDIM DA SERRA-SC 1 

BREJO DA MADRE DE DEUS-PE 1 

CAETES-PE 1 

CAMPINA GRANDE-PB 1 

CARAPICUIBA-SP 1 

CATENDE-PE 1 

CUBATÃO-SP 1 

CUSTODIA-PE 1 
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ENSEADAS-MA 1 

GLORIA DO GOITA-PE 1 

GLORIA DO GOITA-PE 1 

INDAIATUBA-SP 1 

ITAPECIRICA-SP 1 

ITAQUAQUECETUBA-SP 1 

ITARIRI-SP 1 

LAGOA DO CARRO-PE 1 

LIMEIRA-SP 1 

MARECHAL DEODORO-AL 1 

NITEROI-RJ 1 

PALMEIRA DOS INDIOS-AL 1 

PARNAMIRIM-RN 1 

POMPEU-MG 1 

RIACHO DAS ALMAS-PE 1 

RIBEIRÃO-PE 1 

RIBEIRÃO PRETO-SP 1 

RIO FORMOSO-PE 1 

SAIRE-PE 1 

SANTA MARIA-RS 1 

SANTANA DO PARNAÍBA-SP 1 

SÃO CAETANO-sp 1 

SÃO JOSÉ DO BELMONTE-PE 1 

SÃO JOSE DO EGITO-PE 1 

SÃO JOSE DOS CAMPOS-SP 1 

SÃO JOSE DOS PINHAIS-PR 1 

SÃO VICENTE-SP 1 

SERINHAEM-PE 1 

TAGUARATINGA DO NORTE-PE 1 

VAL PARAÍSO-GO 1 

VALENTIM GENTIL-SP 1 

VERTENTES-PE 1 

VICÊNCIA- PE 1 

TOTAL 14915 
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Apêndice C – Entrevista com gestores públicos e privados  

 

Universidade Federal do Ceará – UFC 
Centro de Ciências 
Departamento de Geografia 
Programa de Pós-Graduação em Geografia 
 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA  
 

1. O(a) sr(a) considera que se configurou  uma “cultura ou hábito” de segundas 

residências na Serra? 

2. Em sua opinião, no contexto da busca pela segunda residência na serra, há alguma 

relação com as segundas residências no litoral? 

3. As segundas residências trouxeram transformações para a cidade? Como e quais? 

Promove(u) a urbanização do município? melhorias? Prejuízos? Trouxe impactos 

nas finanças municipais? 

4. Existem políticas, ações ou projetos  que englobem às segundas residências e/ou 

para o turismo residencial? Quais? 

5. Há/houve algum incentivo por parte do poder público para incentivar a 

promoção/ocupação do município como destino de segundas residências? 

6. A prefeitura tem relatório da quantidade de condomínios? Em sua maioria pertencem 

a moradores ou segundo residentes? 

7. A prefeitura tem relatório da arrecadação de tributos recolhidos especificamente das 

segundas residências? 

8. Qual a origem (cidades) da maioria dos segundos residentes de município? 

9. O Sr considera recorrente a segunda residência se tornar 1ª residência na cidade? 

(passar a ter residência principal na cidade) 

 

 

 

 

*obs: Quando se pergunta no passado e presente, se refere tanto a gestão atual quanto 

anteriores, se no caso o entrevistado puder responder.  

 

 




