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RESUMO
Em Sergipe, a segunda residência no litoral apresenta duas formas-conteúdos de manifestação.
A tradicional forma da casa de praia, geralmente localizada na linha de costa ou nas
proximidades do mar e a nova forma, que são os complexos residenciais turísticos, o
imobiliário-turístico. Sob essa perspectiva, o objetivo geral dessa pesquisa foi analisar a
(re)(des)organização territorial do espaço litorâneo de Sergipe a partir das manifestações
territoriais da segunda residência no litoral Norte, mais especificamente na Barra dos
Coqueiros, na Praia da Costa e na Praia da Atalaia Nova, e no Sul de Sergipe, em Estância, na
Praia do Saco e na Praia das Dunas. Diante disso, a abordagem qualitativa se mostrou mais
adequada para interpretar tal fenômeno. Os procedimentos metodológicos utilizados no
desenvolvimento da pesquisa foram os seguintes: pesquisa bibliográfica, pesquisa documental
e pesquisa de campo. O estudo da tradicional casa de praia e do imobiliário-turístico se mostrou
amplo, complexo, relacional, multidimensional, enfim, desafiador. Entre as praias do litoral
Norte e do litoral Sul observaram-se diferenças e semelhanças na territorialização do espaço
litorâneo pela segunda residência. Quanto à forma, verificou-se que as casas de praia parecem
refletir o poder aquisitivo dos proprietários. A segunda residência no litoral Sul se mostra
luxuosa, com requinte e sofisticação por vezes incomparáveis a qualquer outra praia sergipana.
O território da “velha” casa de veraneio na Praia do Saco e na Praia das Dunas desenha-se na
“força” do poder econômico, político e social projetado no espaço litorâneo. Nas quatro praias
analisadas, o veraneio permanece ‘vivo’ como conteúdo dominante da tradicional forma de casa
de praia. Família, natureza, lazer, herança, e porque não dizer também status social,
apresentam-se como os “motores” que movimentam o veraneio no litoral sergipano. Além da
segunda residência como habitação de lazer, usa-se ainda a “velha” casa de praia como
alojamento turístico. Verificou-se que na coexistência do território da segunda residência e o
território de abrigo e sobrevivência dos moradores permanentes, os interesses dos autóctones
ora convergem com os da população flutuante, ora divergem. Em linhas gerais, a cooperação
entre os veranistas, os turistas de sol e praia e os moradores permanentes se expressam na
geração de emprego e de renda. Em contraposição, observou-se diversas repercussões
territoriais que ilustram os conflitos ambientais da “velha” forma-conteúdo de casa de praia.
Mas diferentemente da propagação espontânea do veranear, a implantação do imobiliárioturístico no litoral de Sergipe foi planejado e “capturado” pelo poder público. O mercado
imobiliário e turístico, reinventa o veraneio e a casa de praia nos moldes da diferenciação do
capital flexível. Diferenciadas, a “nova” forma de casa de praia materializa-se em complexos
residenciais turísticos, “inventa-se” o turismo imobiliário. Seja como for, essa aliança entre o
Estado e o mercado de imobiliário-turístico multiplicará a densidade do uso dos recursos
territoriais por segunda residência em um intervalo de tempo nunca antes vivenciado na História
do litoral de Sergipe. Entre os de “lá” intramuros e os de “cá” de “fora” do muro, a segregação
socioespacial contorna a “nova” forma-conteúdo da segunda residência ancorada na
(in)sustentabilidade do dito desenvolvimento sustentável.
Palavras-chave: Segunda residência; litoral; repercussões territoriais; conflitos ambientais.

ABSTRACT
In Sergipe, the second house on the coast has two manifestation of content-forms. The
traditional way of beach house, usually located on the shoreline or near the sea and the new
form, which are the tourist residential complexes, real estate-tourist. From this perspective, the
general objective of this research was to analyze the territorial (re) (dis) organization of the
coastal area of Sergipe from the territorial manifestations of second homes in the northern coast,
specifically in the Barra dos Coqueiros, in the Costa Beach and Atalaia Nova Beach, and South
of Sergipe, in Estância town, in the Saco beach and Dunas of Beach. Therefore, the qualitative
approach was more appropriate to interpret this phenomenon. The methodological procedures
used in the research were: bibliographic research, desk research and field research. The study
of traditional beach house and real estate-tourist showed large, complex, relational,
multidimensional, well, challenging. Between the beaches of the north coast and the south coast
observed differences and similarities in the coastal territorial space for the second residence. As
to the form, it was found that the beach houses seem to reflect the purchasing power of the
owners. The second house on the South coast shown luxurious, with elegance and sophistication
sometimes incomparable to any other Sergipe beach. The territory of the "old" summer home
in Saco Beach and Dunas Beach draws on the "strength" of the economic, political and social
power in the coastal designed space. In the four analyzed beaches, summer remains 'live' as the
dominant content of the traditional way of beach house. Family, nature, leisure, heritage, and
why not also say social status, present themselves as the "engines" that move the summer in
Sergipe coast. In the second residence and leisure housing, is used still the "old" beach house
as tourist accommodation. It was found that the coexistence of the territory of the second home
and the shelter of territory and survival of permanent residents, the interests of indigenous
sometimes converge with the floating population sometimes diverge. In general, cooperation
among vacationers, tourists sun and beach and the permanent residents are expressed in
generating employment and income. In contrast, we observed several territorial implications
that illustrate the environmental conflicts of the "old" form-content beach house. But unlike the
spontaneous spread of spend the summer, the implementation of real estate-tourism on the coast
of Sergipe was planned and "captured" by the government. The real estate and tourism market,
reinvents the summer and the beach house along the lines of differentiation of flexible capital.
Differentiated, the "new" form of beach house materializes in tourist residential complexes, "is
invented," the real estate tourism. Anyway, this alliance between the State and the housingmarket tourist multiply the density of the use of land resources for second homes in a time never
before experienced in the history of Sergipe coast. Between "there" intramural and the "here"
to "out" of the wall, the socio-spatial segregation surrounds the "new" form-content of the
second residence anchored in the (un) sustainability of said sustainable development.
Keywords: Second residence; coast; repercussions territorial; environmental conflicts.

LISTA DE FIGURAS
CAPÍTULO 1
Figura 1.1: A invenção de distinção e a imitação no turismo nos séculos XVIII e XIX ........ 11
Figura 1. 2: A invenção de distinção e a imitação no turismo no século XX ......................... 14
Figura 1.3: Uso do espaço litorâneo brasileiro pela elite no final do século XIX .................. 16
Figura 1.4: Ocupação dos espaços litorâneos brasileiros no século XX ................................. 19
Figura 1.5: A “velha” e a “nova” forma-conteúdo da segunda residência no litoral .............. 25
Figura 1.6: Modelo de Lundgren para Expansão Urbana da Segunda Residência ................. 30
Figura 1.7: Repercussões territoriais da segunda residência no litoral ................................... 47
CAPÍTULO 2
Figura 2.1: (A) Ponte Aracaju-Itaporanga D´Ajuda sobre o rio Vaza-Barris; (B) Orla da
Aruana; (C) Orla Pôr do Sol ..................................................................................................... 63
Figura 2.2: Ponte Aracaju-Itaporanga D´Ajuda ...................................................................... 65
Figura 2.3: Ponte Estância- Indiaroba ..................................................................................... 65
Figura 2.4: Palacete da família Rollemberg, atual sede da OAB Sergipe após reforma ......... 72
Figura 2.5: Palácio de Veraneio do Governador na Praia de Atalaia, Aracaju, Sergipe ......... 74
Figura 2.6: Fachada do Palácio de Veraneio do Governador em 2012 ................................... 74
Figura 2.7: A territorialização do imobiliário-turístico na Praia da Costa e da Atalaia Nova 86
Figura 2.8: A territorialização do imobiliário-turístico no Povoado Ribuleirinha (Estância) . 87
Figura 2.9: A expansão da segunda residência no litoral sergipano ....................................... 89
Figura 2.10: Manguezal na cabeceira da Ponte Aracaju-Barra dos Coqueiros ....................... 93
Figura 2.11: Condomínios verticais de primeira residência na Barra dos Coqueiros ............. 93
Figura 2.12: Uso territorial de lazer na Praia da Costa ........................................................... 96
Figura 2.13: (A) e (B) Trecho 2 da Praia da Costa; (C) e (D) Trecho 3 da Praia da Costa .... 97
Figura 2.14: (A) Visão de Aracaju na Praia da Atalaia Nova; (B) e (C) Segunda residência na
linha de costa; (D) Barracas de praia improvisadas; (E) e (F) Cabanas de pescadores ............ 99
Figura 2.15: Orla urbanizada da Praia da Atalaia Nova ........................................................ 100
Figura 2.16: (A) Entrada da Praia das Dunas; (B) Rua Principal da Praia das Dunas; (C) e (D)
Dunas fixas e móveis; (E) e (F) Casas de veraneio entre o campo dunar .............................. 102

Figura 2.17: (A) e (B) Trecho 1 da Praia do Saco; (C); (D) e (E) Trecho 2 da Praia do Saco;
(F) Ilha da Sogra ..................................................................................................................... 104
Figura 2.18: Trecho 3 da Praia do Saco com casas de veraneio erodidas ............................. 105
Figura 2.19: Ponta do Saco ................................................................................................... 106

CAPÍTULO 3
Figura 3.1: Localização das Zonas de Adensamento Básico 1e 2 e Área de Proteção 2 ...... 113
Figura 3.2: Localização do Condomínio Alphaville Barra dos Coqueiros nas Zonas de
Adensamento Básico .............................................................................................................. 114
Figura 3.3: Oficina de revisão e atualização do Projeto Orla de Estância/SE ...................... 124
Figura 3.4: Cenários da Ponta do Saco ................................................................................. 125
Figura 3.5: Cenários do Molhe de Pedras ............................................................................. 126
Figura 3.6: Cenários da Praia das Dunas............................................................................... 127
Figura 3.7: Cenários da Praia da Atalaia Nova ..................................................................... 129
Figura 3. 8: Cenários da Praia da Costa ................................................................................ 129
Figura 3.9: Pavimentação e drenagem da Rua da Lambança, na Praia da Atalaia Nova ...... 140
Figura 3.10: Placa da obra de pavimentação de ruas do Bairro Kuaiti e Litoral Nordeste ... 142
Figura 3.11: Placas da pavimentação granítica e rede de drenagem em ruas da Atalaia Nova e
Construção da Praça ‘Luiz Gonzaga’ ..................................................................................... 144

CAPÍTULO 4
Figura 4.1: A imagem territorial da casa de praia na Praia da Costa .................................... 153
Figura 4.2: A imagem territorial da casa de praia na Praia da Atalaia Nova ........................ 154
Figura 4.3: A imagem territorial da casa de veraneio na Praia do Saco ............................... 158
Figura 4.4: A imagem territorial da casa de veraneio na Praia das Dunas ............................ 159
Figura 4.5: As marcas territoriais a caminho do mar na Praia do Saco ................................ 160
Figura 4.6: As marcas territoriais que cercam o mar na Praia das Dunas ............................. 160
Figura 4.7: Disposição inadequada de resíduos sólidos na Praia da Costa ........................... 178
Figura 4.8: Poluição por esgoto sanitário na Praia da Costa ................................................. 179
Figura 4.9: Apelo dos moradores da Praia da Costa por sossego ......................................... 181
Figura 4.10: Casa alugada como alojamento turístico com exigências................................. 183
Figura 4.11: Terrenos de marinha e seus acrescidos ............................................................. 187

Figura 4.12: “Paredões” de som na Praia da Atalaia Nova ................................................... 193
Figura 4. 13: Disposição inadequada de resíduos sólidos na Praia da Atalaia Nova ............ 194
Figura 4.14: Intenso fluxo de veículos na Praia da Atalaia Nova ......................................... 195
Figura 4.15: Praia do Saco: (A) Disposição inadequada de resíduos sólidos próximo a lagoa;
(B) Disposição inadequada de resíduos sólidos nas proximidades do mar; (C) e (D) Resíduos
sólidos não acondicionados .................................................................................................... 199
Figura 4.16: Resíduos sólidos orgânicos e restos de construção civil em uma das lagoas na
Praia do Saco .......................................................................................................................... 199
Figura 4.17: Resíduos de construção civil na vegetação na Praia do Saco ........................... 200
Figura 4.18: Resíduos sólidos e mangue queimados na Praia do Saco ................................. 200
Figura 4.19: Congestionamento na Praia do Saco durante o carnaval .................................. 201
Figura 4.20: (A) e (B) Resíduos sólidos inadequadamente dispostos na Praia das Dunas; (C) e
(D) Lixo e vegetação incinerado. ........................................................................................... 205
Figura 4.21: Resíduos sólidos incinerado no campo dunar ................................................... 206
Figura 4.22: Visitantes na Praia das Dunas durante o carnaval ............................................ 207
Figura 4.23: Privatização dos espaços a beira-mar na Praia das Dunas ................................ 209
Figura 4.24: Casa de praia construída no campo dunar ........................................................ 210
Figura 4.25: Casas de veraneio de alto luxo e pista para aeronaves entre um campo dunar e a
praia ........................................................................................................................................ 211

CAPÍTULO 5
Figura 5.1: Governador Marcelo Déda na Capa do Jornal Espanhol “La Vanguardia” ....... 219
Figura 5.2: Reportagem do Jornal Espanhol “La Vanguardia” sobre investimento imobiliário
e turístico no Brasil, com destaque para Sergipe .................................................................... 220
Figura 5.3: Sergipe é destaque na Feira de Turismo Imobiliário, MIPIM, em 2008 ............ 222
Figura 5.4: Fases da implantação do Alphaville Barra dos Coqueiros ................................. 227
Figura 5.5: Marketing territorial do Alphaville Barra dos Coqueiros ................................... 230
Figura 5.6: Implantação da primeira fase do Alphaville Barra dos Coqueiros ..................... 231
Figura 5. 7: Fase inicial de implantação do Condomínio Brisa de Atalaia – Damha Residencial
................................................................................................................................................ 234
Figura 5.8: Marketing territorial do Condomínio Brisa de Atalaia – Damha Residencial ... 235
Figura 5.9: Implantação do Condomínio Vila das Águas, no Povoado Ribuleirinha, em
Estância................................................................................................................................... 237

Figura 5.10: Marketing territorial do Condomínio Vila das Águas ...................................... 238
Figura 5.11: Área de manguezal e de mata de restinga no Alphaville Barra dos Coqueiros 241
Figura 5.12: Alimentos produzidos à base de mangaba ........................................................ 251
Figura 5. 13: Comercialização da mangaba no Povoado Ribuleirinha em frente ao muro do
imobiliário-turístico ................................................................................................................ 252

LISTA DE MAPAS
CAPÍTULO 1
Mapa 1.1: Praia da Costa e Atalaia Nova ................................................................................ 49
Mapa 1.2: Praia das Dunas e Praia do Saco ............................................................................ 50
CAPÍTULO 2
Mapa 2.1: Municípios litorâneos de Sergipe ........................................................................... 56
Mapa 2.2: Crescimento percentual de segunda residência entre 1991 - 2010......................... 82
Mapa 2.3: Crescimento absoluto da segunda residência 1991-2000 ....................................... 83
Mapa 2.4: Crescimento absoluto da segunda residência 2000 - 2010 ..................................... 84

CAPÍTULO 3
Mapa 3.1: Polo Costa dos Coqueirais ................................................................................... 133

LISTA DE TABELAS
CAPÍTULO 1
Tabela 1. 1: Crescimento do Domicílio de uso ocasional no Nordeste do Brasil ................... 32

CAPÍTULO 2
Tabela 2.1: Crescimento da população total do litoral Norte (2000-2010) ............................. 59
Tabela 2.2: Crescimento da população total do litoral Centro Aracaju e Zona de Expansão
(2000-2010) .............................................................................................................................. 62
Tabela 2.3: Crescimento da população total do litoral Sul (2000-2010) ................................. 64
Tabela 2.4: Crescimento absoluto e relativo da segunda residência* entre os anos de 1991, 2000
e 2010 ....................................................................................................................................... 81

CAPÍTULO 3
Tabela 3. 1: Investimento em US$ do PRODETUR/NE I .................................................... 132
Tabela 3.2: Investimentos planejado no PRODETUR Nacional por componente ................ 136
Tabela 3.3: Transferência dos recursos do Ministério do Turismo para o Estado de Sergipe
(2006-2013) ............................................................................................................................ 138
Tabela 3.4: Transferência dos recursos do Ministério do Turismo para o município de Estância
(2006-2013) ............................................................................................................................ 139
Tabela 3.5: Transferência dos recursos do Ministério do Turismo para o município da Barra
dos Coqueiros (2006-2013) .................................................................................................... 139
Tabela 3.6: Investimentos do Programa Sergipe Cidades (2009-2013) ................................ 143

CAPÍTULO 5
Tabela 5.1: Descrição da implantação do Alphaville Barra dos Coqueiros .......................... 228

LISTA DE QUADROS
CAPÍTULO 2
Quadro 2.1: Lógica territorial de ocupação por segunda residência no litoral sergipano ....... 91

CAPÍTULO 4
Quadro 4.1: Conflitos Ambientais na Praia da Costa ........................................................... 192
Quadro 4.2: Conflitos Ambientais na Praia da Atalaia Nova ............................................... 197
Quadro 4. 3: Conflitos Ambientais na Praia do Saco ........................................................... 204
Quadro 4.4: Conflitos ambientais na Praia das Dunas .......................................................... 213

CAPÍTULO 5
Quadro 5.1: Conflitos ambientais da “nova” forma-conteúdo da segunda residência na Barra
dos Coqueiros ......................................................................................................................... 249
Quadro 5.2: O imobiliário-turístico e os conflitos ambientais no litoral de Estância ........... 258

LISTA DE GRÁFICOS
CAPÍTULO 3
Gráfico 3.1: Gráfico dos investimentos do PRODETUR/NE I - Sergipe ............................. 134

CAPÍTULO 4
Gráfico 4.1: Renda Familiar dos veranistas/turistas na Praia da Costa e na Praia da Atalaia
Nova ....................................................................................................................................... 146
Gráfico 4.2: Residência principal dos veranistas/turistas da Praia da Costa e da Praia da Atalaia
Nova ....................................................................................................................................... 146
Gráfico 4.3: Renda Familiar dos veranistas/turistas na Praia do Saco e na Praia das Dunas 147
Gráfico 4.4: Residência principal dos veranistas/turistas da Praia do Saco e da Praia das Dunas
................................................................................................................................................ 148
Gráfico 4.5: Problemas ambientais na Praia da Costa moradores x veranistas/turistas ........ 182
Gráfico 4. 6: Problemas ambientais na Praia da Atalaia Nova moradores x veranistas/turistas
................................................................................................................................................ 195

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 1
1 A PRAIA, O SOL E A CASA: POR UMA GEOGRAFIA DA SEGUNDA
RESIDÊNCIA ......................................................................................................................... 5
1.1 A trajetória socioespacial da segunda residência no litoral ............................................. 5
1.2 Entre a vilegiatura marítima e o turismo imobiliário: o fenômeno territorial da segunda
residência................................................................................................................................ 20
1.3 As repercussões territoriais e os conflitos ambientais do morar temporariamente na praia
................................................................................................................................................ 33
1.4 Os caminhos metodológicos da pesquisa....................................................................... 48
2 A CASA DE PRAIA E O IMOBILIÁRIO-TURÍSTICO NO LITORAL SERGIPANO
................................................................................................................................................ 55
2.1 Litoral sergipano: diferentes usos, múltiplos interesses ................................................ 55
2.2 A territorialização da segunda residência no litoral sergipano ...................................... 69
2.2.1 Os “palácios” e “palacetes” de veraneio: a apropriação simbólico-cultural do litoral
........................................................................................................................................... 69
2.2.2 A casa de praia associada aos loteamentos e aos condomínios fechados: a valorização
e dominação das bordas do mar......................................................................................... 76
2.2.3 O controle territorial do imobiliário-turístico ........................................................... 84
2.2.4 O modelo territorial de expansão da segunda residência no litoral sergipano ......... 87
2.3 De Norte a Sul: as singularidades das praias sergipanas ............................................... 91
2.3.1 A Praia da Costa e a Praia da Atalaia Nova – Barra dos Coqueiros ........................ 92
2.3.2 A Praia das Dunas e a Praia do Saco - Estância ..................................................... 101
3 O OLHAR DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE A SEGUNDA RESIDÊNCIA .. 107
3.1 As estratégias do Plano Diretor no território usado pela segunda residência .............. 109
3.1.1 Plano Diretor da Barra dos Coqueiros .................................................................... 110
3.1.2 O Plano Diretor de Estância ................................................................................... 116
3.2 O Programa Gerenciamento Costeiro em Sergipe – GERCO/SE................................ 120

3.3 O Projeto ORLA .......................................................................................................... 122
3.4 Programa de Desenvolvimento do Turismo em Sergipe – PRODETUR/SE .............. 130
3.5 Investimentos do Ministério do Turismo (2006-2013) ................................................ 136
3.6 O Programa Sergipe Cidades ....................................................................................... 142
4 A “VELHA” CASA DE PRAIA NO LITORAL SERGIPANO ................................. 145
4.1 O usuário da casa de praia ........................................................................................... 145
4.2 O imóvel de temporada: a imagem territorial da casa de praia ................................... 149
4.3 Habitação de lazer e/ou alojamento turístico? ............................................................. 161
4.4 A visão dos moradores permanentes sobre os veranistas e os turistas ........................ 170
4.5 As repercussões territoriais e os conflitos ambientais da segunda residência ............. 177
5 O IMOBILIÁRIO-TURÍSTICO: ENTRE O ESTADO E O MERCADO ................ 214
5.1 O Estado e o mercado: os agentes da produção territorial ........................................... 214
5.2 A captura do imobiliário-turístico................................................................................ 218
5.3 A venda da felicidade: o marketing territorial ............................................................. 226
5.4 Os conflitos ambientais do imobiliário-turístico ......................................................... 239
5.4.1 Diferentes olhares sobre a implantação do imobiliário-turístico na Barra dos
Coqueiros......................................................................................................................... 239
5.4.2 As visões locais sobre o imobiliário-turístico no litoral de Estância...................... 250
5.4.3 A leitura técnica do licenciamento ambiental sobre o imobiliário-turístico no litoral
estanciano ........................................................................................................................ 255
CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................ 259
REFERÊNCIAS ................................................................................................................. 264
APÊNDICES ....................................................................................................................... 278
APÊNDICE A .................................................................................................................... 278
APÊNDICE B .................................................................................................................... 281

1

INTRODUÇÃO
O bailar das ondas sobre a areia e os raios de sol, principalmente nos dias quentes
de verão tropical, parece hoje um convite à praia para a diversão. No Brasil, a partir do século
XX, as praias marítimas aos poucos deixam de significar local de repugnância para se tornarem
sinônimo de luxo e status. As possibilidades de ocupação do espaço litorâneo são inúmeras que
variam do lazer ao labor e abrigo. A apropriação simbólico-cultural das benesses do litoral
desperta no imaginário dos brasileiros a necessidade do contato com a praia para a recreação e
o lazer.
O morar temporariamente em uma casa de praia nas temporadas de verão se
apresenta como o movimento inicial de valorização do litoral para moradia pelas classes mais
abastadas no Brasil. A partir da 2ª Guerra Mundial a classe média também começa a adquirir,
alugar e frequentar uma segunda residência no litoral. O desfrutar das férias do verão em uma
casa na praia construída especificamente para o veraneio, uma segunda residência, propaga-se
na segunda metade do século XX ligada à cultura, à família e à ascensão social. Ao mesmo
tempo o turismo de sol e praia começa a ser gestado no espaço litorâneo brasileiro,
especificamente o nordestino. Assim, além das casas de praia, outras materialidades também
passam a ocupar o espaço litorâneo para o desenvolvimento da atividade turística, são os hotéis,
os restaurantes, a infraestrutura viária, entre outras.
No século XXI, o mercado imobiliário apresenta uma nova forma da segunda
residência no litoral, produto da sinergia entre o turismo e o imobiliário. A busca da
diferenciação presente na base da economia flexível atinge o veraneio e molda a segunda
residência em imobiliários-turísticos. Essa nova forma da segunda residência se diferencia de
condomínios horizontais fechados tradicionais por oferecer diversos serviços turísticos, os
denominados condohotéis e condoresorts. Além da construção civil e do turismo, vários
mercados são movimentados no sentido de tornar singular a segunda residência.
Um conjunto de fatores pode ser atribuído aos investimentos nacionais e
internacionais no Nordeste para a estruturação de imobiliários-turísticos, são eles: a valorização
dos recursos paisagísticos, as terras disponíveis, a mão-de-obra barata, as políticas públicas de
melhorias aeroviárias e rodoviárias, entre outros. Atualmente, o litoral Nordestino se encontra
“amuralhado” e loteado para segunda residência em complexos residenciais de origem
brasileira, portuguesa, espanhola, francesa, entre outras nacionalidades. A expansão de
complexos residenciais de alto luxo para segunda residência dispersa a urbanização e altera a
relação urbano-rural sob o prisma do desenvolvimento socioeconômico.
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O espaço litorâneo do Nordeste brasileiro se encontra marcado por uma diversidade
de cenários, que sinalizam diferentes interesses. As duas formas da segunda residência estão
imbricadas no litoral nordestino. Enquanto a “velha” forma da casa de praia pode ser
interpretada pela a ‘apropriação’ simbólica-cultural dos recursos territoriais e a formação de
vínculos psicossociais com o lugar pelos seus proprietários/usuários, a nova forma da segunda
residência, o imobiliário-turístico, caracteriza-se pela forte ‘dominação’ dos recursos territoriais
e efêmeros laços com o lugar, ou melhor, cria-se um “lugar” fora do lugar, são os bairros
planejados autossuficientes.
A tradicional forma da casa de praia está relacionada ao processo de vilegiatura
marítima moderna herdada da Europa continental. A forma da segunda residência para
vilegiatura marítima está articulada a ideia de villas para morar por pouco tempo com a
finalidade principal de sair da rotina e revigorar o corpo e a alma para melhor desempenhar as
funções do dia-a-dia. A vilegiatura marítima no verão faz nascer o veraneio enquanto uma
modalidade desse processo. O veraneio, em linhas gerais, realiza-se em praias próximas as
residências principais dos vilegiaturistas ou veranistas, como são mais conhecidos os usuários
da segunda residência no Brasil.
Para a segunda residência na forma de imobiliário-turístico, apesar das dificuldades
conceituais, a literatura nacional e internacional entende que os frequentadores dessa forma de
habitação de lazer vivenciam o turismo imobiliário, turismo de segunda residência ou até
mesmo o turismo residencial. Essa nova modalidade do turismo se refere ao imobiliárioturístico como um alojamento turístico particular e também como motivação para o
deslocamento, já que entre os muros são oferecidos os serviços e a principal paisagem a ser
consumida é a artificial produzida com base na realidade externa. O que não significa dizer que
o ambiente praial deixará de ser utilizado. Nas praias próximas aos condomínios são criadas
estruturas para o turista imobiliário desfrutar desse ambiente com o mesmo conforto que na
parte externa, mas na prática privatiza-se a praia com “muros” invisíveis.
Os movimentos da sociedade para a segunda residência redesenham o litoral
nordestino, indicam o nascimento de “novas geografias” no litoral e demandam pesquisas por
uma geografia da segunda residência. As diferentes manifestações da segunda residência, a
tradicional casa de praia e o imobiliário-turístico, provocam, tanto separadas quanto em
coexistência, repercussões territoriais e conflitos ambientais onde se instalam. Nesse sentido,
acredita-se que a segunda residência pode provocar o reordenamento do espaço litorâneo e por
isso, reivindica estudos de diversas ciências, dentre as quais, se destaca a Geografia. Apesar
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disso, a segunda residência ainda não é uma temática recorrente nos estudos de geografia
regional e de geografia do turismo.
Em Sergipe, a segunda residência no litoral apresenta no mínimo duas formasconteúdos de manifestação. A tradicional forma da casa de praia, geralmente localizada na linha
de costa ou nas proximidades do mar e a nova forma, que corresponde aos complexos
residenciais turísticos, o imobiliário-turístico. Diante disso, problematiza-se a pesquisa a partir
da seguinte indagação: como a “velha” e a “nova” forma-conteúdo da segunda residência
(re)(des)organizaram o litoral sergipano na Barra dos Coqueiros (Praia da Costa e na Praia da
Atalaia Nova) e em Estância (Praia das Dunas e Praia do Saco)? A partir dessa problemática as
questões que nortearam essa pesquisa foram: (i) Qual o perfil socioeconômico dos veranistas?
(ii) Como se apresentam as feições arquitetônicas e construtivas da segunda residência no litoral
sergipano? (iii) Até que ponto a segunda residência influencia os conflitos entre os usuários da
segunda residência e os moradores permanentes? (iv) Qual o papel do poder público e do
mercado imobiliário no incremento da demanda de veranistas e turistas imobiliários no litoral
de Sergipe?
Sob essa perspectiva, o objetivo geral dessa pesquisa foi analisar a
(re)(des)organização territorial do espaço litorâneo de Sergipe a partir das manifestações
territoriais da segunda residência no litoral Norte, mais especificamente na Barra dos
Coqueiros, na Praia da Costa e na Praia da Atalaia Nova, e no Sul de Sergipe, em Estância, na
Praia do Saco e na Praia das Dunas. Desse modo, especificamente objetivou-se: (i) identificar
o perfil socioeconômico dos veranistas; (ii) caracterizar as feições arquitetônicas e construtivas
da segunda residência no litoral sergipano; (iii) analisar a relação, a correlação e a contradição
entre os usuários da segunda residência e os moradores permanentes em termo de cooperação
e conflitos; (iv) compreender o papel dos agentes transformadores do espaço litorâneo de
Sergipe, o Estado e o mercado, para fomento da “velha” e da “nova” forma-conteúdo da
segunda residência.
Nesse sentido, a presente pesquisa se desenvolve em cinco capítulos. No primeiro
capítulo intitulado “A praia, o sol e a casa: por uma geografia da segunda residência”
objetivou-se compreender o surgimento da segunda residência e do veraneio a partir da
contemplação da paisagem, da medicalização da praia e do hedonismo à beira-mar e analisar a
propagação simbólico-cultural das práticas marítimas ocidentais nos trópicos, especificamente
no Nordeste brasileiro. Ainda no primeiro capítulo, buscou-se entender o fenômeno territorial
da segunda residência sob a perspectiva da vilegiatura marítima e do turismo imobiliário e
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analisar as repercussões territoriais e os conflitos ambientais do morar temporariamente na praia
abordados por pesquisadores da temática.
No segundo capítulo, “A casa de praia e o imobiliário-turístico no litoral
sergipano”, apresenta-se os diferentes usos e os múltiplos interesses do litoral Sergipe e analisase a territorialização da segunda residência no litoral sergipano desde os “palácios” e
“palacetes” de veraneio no início do século XX, as casas de praia tradicionais, tanto as
espontaneamente construídas quanto as associadas aos loteamentos e aos condomínios
fechados, até o controle territorial do imobiliário-turístico no século XXI. Além disso, descrevese as singularidades das praias estudadas.
O capítulo três, intitula-se “O olhar das políticas públicas sobre a segunda
residência”, propõe-se a analisar os instrumentos de (re)ordenamento territorial do litoral
sergipano e programas e projetos que são diretamente relacionados à segunda residência.
Assim, discutiu-se o Plano Diretor dos municípios de Barra dos Coqueiros e Estância, o
Programa de Gerenciamento Costeiro (GERCO/SE), o Programa de Desenvolvimento do
Turismo de Sergipe (PRODETUR/SE), o Programa Sergipe Cidades e o Projeto Orla. Ademais,
analisou-se os investimentos do Ministérios do Turismo nas praias estudadas entre os anos de
2006 e 2013.
No quarto capítulo, objetivou-se analisar “A ‘velha’ casa de praia no litoral
sergipano”. Para tanto, identificou-se o perfil socioeconômico do usuário da segunda residência
das quatro praias. Da mesma forma analisou-se a imagem territorial das casas de praia estudadas
e os conteúdos “vividos” nos imóveis de temporada. E, por conseguinte, destacou-se a visão
dos moradores permanentes sobre os veranistas e os turistas, as repercussões territoriais e os
conflitos ambientais da segunda residência.
A densidade das análises do capítulo quatro permite entender a urgência do mercado
imobiliário e turístico na reinvenção do veraneio. Nessa perspectiva, o capítulo 5, “O
imobiliário-turístico: entre o Estado e o mercado”, pretendeu analisar o Estado e o mercado
como agentes da produção territorial que possibilita a expansão do mercado de imobiliáriosturísticos e discute a captura dessa “nova” forma-conteúdo da segunda residência pelo poder
público de Sergipe e o marketing territorial do mercado de imobiliário-turístico para atrair mais
usuários do território artificializado para o turismo imobiliário. Por fim, os conflitos ambientais
do imobiliário-turístico são analisados a partir dos moradores permanentes e dos Estudos de
Impacto Ambiental dos empreendimentos.
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1 A PRAIA, O SOL E A CASA: POR UMA GEOGRAFIA DA SEGUNDA RESIDÊNCIA
A trajetória socioespacial da segunda residência no litoral se faz inteligível a partir
da imbricação do tempo no espaço em uma perspectiva cultural. A apropriação ideológica dos
benefícios do ambiente litorâneo contribuiu para uma densa ocupação nesse ambiente. Mas,
conforme as ideias de Milton Santos (2006), a flecha do tempo não cruza o espaço de maneira
linear, cada lugar apresenta particularidades geográficas e históricas. Nesse sentido, esse
capítulo apresenta o desenho geográfico da segunda residência no litoral desde a sua origem
em Roma e ascensão na Renascença italiana até a incorporação da habitação à beira-mar pelos
europeus ocidentais e seus rebatimentos nos trópicos, em especial no Brasil e especificamente
no Nordeste brasileiro. Discute-se em seguida, o fenômeno territorial da segunda residência
com suas diferentes formas e conteúdos. Por fim, analisa-se as repercussões territoriais e os
conflitos ambientais do morar temporariamente na praia em uma leitura a partir das categorias
geográficas.
1.1 A trajetória socioespacial da segunda residência no litoral
O desejo de morar próximo ao mar parece hoje enraizado no imaginário ocidental.
Porém nem sempre foi assim, a apropriação simbólica e cultural do espaço litorâneo passou por
um processo de mudanças que transitou do medo ao culto à saúde e, posteriormente, ao prazer.
Até a primeira metade do século XVIII os ocidentais temiam o mar e repugnavam as praias,
como mostra o historiador Alain Corbin (1989) no seu livro clássico O Território do Vazio: a
praia e o imaginário ocidental. O autor explica que tanto a literatura religiosa quanto a literatura
antiga revelam uma visão negativa do litoral.
A bíblia induz o imaginário ocidental a ter medo do mar através da figura do
Leviatã, o monstro que habita o mar, e ilustra o oceano como um recipiente líquido dos
monstros, um mundo condenado e obscuro que as criaturas malditas se entredevoram. Nos
escritos clássicos, o litoral antigo “é assediado pela irrupção possível do monstro, pela incursão
brutal do estrangeiro, seu equivalente; lugar natural da violência inesperada” (CORBIN, 1989,
p. 24). No entanto, os romanos e os gregos formam exceções entre os ocidentais no que diz
respeito à relação com o mar e a praia. Esses povos já tinham estabelecidos, desde a Antiguidade
clássica, práticas marítimas diversas até mesmo com a finalidade de recreação.
No final do século XVII lança-se um novo olhar sobre litoral e aos poucos a repulsa
será substituída pela apreciação. Na Inglaterra, a oceanografia inicia as pesquisas sobre os
mistérios do oceano. Na França, os poetas de estilo barroco escrevem sobre a sensação de
alegria quando estão à beira-mar. Além desses, outros acontecimentos importantes são
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prenúncios da mudança da visão sobre o mar e as praias, como por exemplo: a) a propagação
pelos teólogos franceses e ingleses da bondade do Criador presente em todos os aspectos da
natureza; b) os relatos sobre as praias da Holanda pelos ingleses que realizam o Grand Tour e
os viajantes franceses; c) a moda de visitar a baía de Nápoles entre os viajantes ingleses do
Grand Tour e os italianos (CORBIN, 1989).
Os sábios religiosos entre 1690 e 1730 rompem com a visão repulsiva dirigida ao
mar e às praias, por meio da chamada teologia natural. Esses sábios explicam que os recursos
naturais fazem parte da bondade de Deus, logo, o oceano e as praias existem para o bem-estar
do homem. A apreciação da natureza propaga-se entre os intelectuais. A partir da primeira
metade do século XVIII a contemplação da natureza afasta-se da representação religiosa. Em
virtude disso, o discurso pregado pela teologia natural estimulou a navegação, encorajou o
comércio e possibilitou as missões (CORBIN, 1989).
A divulgação da visão dos holandeses sobre o litoral pelos viajantes se apresenta
como o primeiro sinal do despertar do Ocidente para o desejo de desfrutar dos benefícios de
estar à beira-mar. As viagens a Holanda tiveram um papel propedêutico na apreciação coletiva
das paisagens à beira-mar. Os visitantes na Holanda eram levados à cidade de Haia onde se
percorria o caminho de Scheveningen para apreciar a salubridade do litoral do mar do Norte.
Os viajantes do século XVIII, ingleses do Grand Tour e franceses, iam a Holanda vivenciar as
“cenas de praia” observadas em pinturas e gravuras (CORBIN, 1989).
As observações realizadas pelos viajantes na baía de Nápoles também contribuíram
para a mudança no olhar. Afinal, segundo Corbin (1989, p. 53) a baía de Nápoles atraiu os
viajantes por oferecer ao olhar “a síntese de todas as ordens de beleza”. A visão do magistrado
de Brosses (1739), descrita por Corbin (1989), sobre Nápoles menciona a admiração por ele
direcionada particularmente as casas de praia à beira-mar. Vale mencionar que a organização
do espaço costeiro em Nápoles faz parte da herança socioespacial deixada pelos romanos.
Desde o final da República romana até os dois primeiros séculos do Império, os homens cultos
praticavam o otium cum dignitate (ócio com dignidade) nas praias de mar, o que envolvia a
estada em uma casa próxima à praia, a villa1 de recreio, onde “os homens ricos e os literários
tinham o costume de afastar-se sempre que lhes era possível das suas ocupações em Roma ao

1

A grafia villa será mantida nesse trabalho como forma de diferenciar a residência de lazer, nesse caso a casa de
praia, do conjunto de casas geminadas construídas, de modo geral, em ruas sem saída (CAMARGO, 2007).
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ócio de suas villas2” (TURNER; ASH, 1991, p. 30). Como se vê, os romanos moravam
temporariamente nas zonas de praia.
Diferente do ócio praticado pelos homens contemporâneos, o ócio para os romanos
significou o afastamento dos magistrados para a leitura, o exercício da inteligência, o preparo
para a ação futura, assim como para a contemplação da natureza. Corbin (1989) destaca que
entre a cidade de Terracina e Nápoles e ao longo das praias da baía formou-se no tempo de
Plínio, o jovem, uma linha quase ininterrupta de villas (CORBIN, 1989). Turner e Ash (1991,
p. 30) assinalam que “toda a costa compreendida entre Cumas e Nápoles terminou por
acomodar tal quantidade de construções que logo as villas começaram a ser construídas
diretamente em cima do mar3”. A prática de morar ocasionalmente à beira-mar por motivo de
ócio pelos romanos foi responsável pela construção no espaço litorâneo de materialidades
humanas que modificaram a paisagem na baía de Nápoles e impressionou principalmente aos
viajantes ingleses do Grand Tour.
Faz-se necessário mencionar que o Grand Tour era uma longa viagem realizada
como complemento da educação dos ingleses, filhos da aristocracia e da pequena fidalguia
desde o século XVII, e da classe média profissional a partir do século XVIII. O movimento da
apreciação da paisagem no final do século XVII modificou o estilo da viagem. A ideia inicial
do Grand Tour estava baseada em observações e registros de galerias, museus e artefatos. A
emergência da apreciação da natureza remodelou o “Grand Tour clássico” para o “Grand Tour
romântico” fundamentado na experiência de vivenciar a paisagem. Vale destacar que o
romantismo contribuiu para a apreciação da paisagem litorânea em novos termos (URRY,
2001).
A partir do século XVIII as descobertas das propriedades terapêuticas da água do
mar e do ar geram na elite uma ‘corrida’ as praias para a cura dos desequilíbrios do corpo e da
alma. Simultâneo à cura, nasce o prazer do contato com o mar e com os demais aspectos dos
espaços litorâneos por meio das atividades recreativas, do morar temporariamente à beira-mar
(vilegiatura marítima) e do turismo. O medo será substituído pelo desejo das bordas, para usar
uma expressão de Boyer (2003). Pouco a pouco a ocupação das praias marítimas (re)desenha a
geografia do litoral Norte da Europa.

“los hombres acaudalados y los literatos tenían por costumbre retirarse siempre que les era posible de la occupatio
de Roma al otium de sus villas (...)” (TURNER; ASH, 1991, p. 30).
3
“la totalidad de la costa comprendida entre Cumas y Nápoles terminó por albergar tal cantidad de construcciones
que muy pronto las villas empezaron a construirse directamente encima del mar” (TURNER; ASH, 1991, p. 30).
2
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O discurso de médicos higienistas sobre as propriedades terapêuticas da água do
mar produz a prática do banho de mar medicinal. Segundo Corbin (1989), a chegada de pessoas
nas praias de mar a procura da cura, também conhecido como talassoterapia, se inicia por volta
de 1750. O objetivo dos curistas, ressalta o autor, era aliviar a melancolia e o spleen4, “esperase do mar que acalme as ansiedades da elite, que restabeleça a harmonia do corpo e da alma,
que estanque a perda de energia vital (...) espera-se dele que corrija os males da civilização
urbana, os efeitos perversos do conforto” (CORBIN, 1989, p. 74, grifo do autor). Nessa época,
os banhos de mar eram realizados na água fria por imersão, conforme prescritos pelos médicos.
Urrry (2001, p. 35) esclarece que havia uma estrutura e um ritual para a realização dos banhos
de mar. Os banhos eram prescritos apenas para tratar estados de saúde grave, “o banho só
deveria ser tomado ‘após devida preparação e conselhos’, conforme escreveu o historiador
Gibbon e, normalmente, o banhista entrava na água inteiramente nu”. A descoberta das virtudes
da água do mar impulsiona a invenção da praia. As novas ações dos europeus frente ao mar
solicitaram a construção de novas infraestruturas.
Os banhos terapêuticos estimularam a formação de balneários marítimos. Corbin
(1989) descreve que nas estações marítimas estavam arquitetados estabelecimentos de banhos
e livrarias-salas de leituras. Além dessas opções de recreação e leitura, os curistas poderiam
realizar à beira-mar o passeio de barco e, sobretudo, o iatismo. Nesse momento, a hospedagem
se dava em alojamentos (lodging houses, espécie de albergues), em casas alugadas ou de
amigos; geralmente as casas tinham as costas voltas para o mar e não haviam habitações
especializadas na apreciação da paisagem à beira-mar. O banho terapêutico contribuiu com a
codificação de condutas na praia. Não se ia à praia para se expor ao sol nem ficar deitado na
areia, ia-se a praia para conversar, andar e às vezes simplesmente para sentar-se e descansar.
O geógrafo espanhol Vera Rebollo et al. (1997, p. 91) explica que “os primeiros
núcleos e implantações vinculados a função balneária aparecem, desde o final do século XVIII
e princípios do XIX, na proximidade dos centros urbanos criados pela revolução industrial” 5.
Os balneários foram inicialmente construídos ao longo das praias do canal da Mancha, do mar
do Norte e do mar Báltico, coordenados respectivamente pela Inglaterra, França e Alemanha
(CORBIN, 1989). Esses países apresentavam uma fluidez territorial para época devido às
infraestruturas de acessibilidade construídas em virtude da Revolução Industrial. Boyer (2003)
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Desarmonia entre o corpo e a alma.
“los primeros núcleos e implantaciones vinculados a la función balnearia aparecen, desde finales del siglo XVIII
y principios del XIX, en la proximidad de los centros urbanos creados por la revolución industrial” (VERA
REBOLLO et al., 1997, p. 91).
5
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esclarece que a estrada de ferro surgiu a partir de 1830 para o transporte de mercadorias pesadas,
e logo, traçaram-se linhas para o transporte de viajantes. Antes disso, cabe destacar o
surgimento da navegação a vapor em 1824.
O “álibi” terapêutico reaviva a vilegiatura marítima anteriormente realizada pelos
romanos em ócio (otium). O termo vilegiatura possivelmente tenha sido originado durante a
renascença italiana, já que a palavra em latim correspondente à permanência em uma villa de
otium é rusticatio (AMBRÓZIO, 2005). Conforme Pereira (2010), a villa de otium tem seu
ápice com os romanos e no Renascimento a vilegiatura retorna como atividade recreativa.
Camargo (2007) acredita que a vilegiatura nasceu na Itália renascentista, em particular na
Toscana, associado especificamente à cidade de Florença. Para os italianos, ainda segundo
Camargo (2007), a vilegiatura faz parte da “arte de viver italiana” herança do otium cum
dignitate dos romanos. O modo de vida da elite italiana influenciou os europeus do Ocidente,
particularmente os ingleses. Todavia, a elite da sociedade européia deu novos contornos a
vilegiatura, já que a incorporação de uma nova prática se faz diferente em cada lugar. A
variabilidade e a singularidade dos espaços europeus de vilegiatura podem ser muito grandes
(CAMARGO, 2007).
A praia ‘medicalizada’ (re)configura-se para a recreação e o prazer a partir do
século XIX (URRY, 2001; TURNER; ASH, 1991). Nesse sentido, Turner e Ash (1991)
esclarecem que os aspectos de cura dos balneários são eclipsados pelos seus aspectos sociais,
por sua própria moda. O historiador Alain Corbin (1989) e o sociólogo Jonh Urry (2001)
exemplificam a transição do uso do litoral da saúde ao prazer na análise da praia de Brighton,
situada no litoral sul da Inglaterra, no canal da Mancha. Nesta localidade foi construído
calçadão, pier, marinas, terraços, esplanadas, entre outras edificações à beira-mar. Camargo
(2007, p. 302) comenta sobre Brighton e a inauguração do urbanismo das modernas cidades
litorâneas:
O cais de pedra, com o seu largo passeio de onde se descortina a paisagem,
passarela de exibição e de moda, a promenade, onde se vê e se é visto e a
avenida beira-mar, que percorre os edifícios acompanhando o recorte sinuoso
das praias, das enseadas ou baías. Avenida onde usualmente se faz o corso de
carros e cavaleiros, e que além de hotéis, lojas, cassinos, salas de concerto,
pavilhões de gosto duvidoso e fantasista, se oferecem como opções nas horas
em que se encerram os banhos e acesso ao mar. Depois há os iates com as
luxuosas embarcações reais e da aristocracia, que antecipam o gosto pelo
esporte, que como tal, ao menos na Grã-Bretanha, já despontam, organizados
no início do século XIX.

Segundo Urry (2001), a primeira praia funcionalizada para o prazer foi Brighton
enquanto Birchington foi a primeira a ter bangalôs. A vilegiatura marítima moderna gestada na
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Inglaterra foi registrada nas praias mais afastadas para a recreação. Reflete-se nesse sentido
sobre a necessidade de exclusividade. Apesar da infraestrutura e da popularidade da praia de
Brighton, as primeiras habitações à beira-mar, o bangalô, são arquitetadas na praia de
Birchington, em Kent na Inglaterra, no Mar do Norte. A referida praia apresentava as condições
desejáveis para a edificação de bangalôs, pois não existiam serviços públicos e havia uma orla
marítima ideal para a construção de casas. Os primeiros bangalôs tiveram aparência “rural” que
contrastava com as edificações urbanas e era possível ter contato direto com a praia. No século
XIX, houve “uma ampla ‘bangalomania’ à beira-mar, de tal modo que, em certo sentido, no
século XX o bangalô tornou-se sinônimo de beira-mar” (URRY, 2001, p. 53). O processo
sociocultural de apropriação do litoral revela as novas formas desse espaço. O habitar
temporariamente no ambiente praial (re)modela a paisagem litorânea inglesa que se constitui
num modelo de ocupação territorial da Europa continental.
A vilegiatura marítima a partir do século XIX se desenha no prazer e passa a ser
apreendida como as temporadas em casas de praia, ou seja, uma opção de moradia secundária
utilizada nos momentos de recreação, a segunda residência. Os períodos de banhos de cura e a
busca do prazer nas praias concentravam-se no outono e inverno. Corbin (1989) destaca que a
vilegiatura marítima se estabelece entre os conjuntos de práticas da família real, os talentos ou
as personalidades da moda e a gentry. A alta aristocracia inglesa com a sua inventividade
reconfigurou a moda de morar à beira-mar, ou “inventou a praia”, a partir do modelo de
vilegiatura balnear das spas6 do interior (CORBIN, 1989). Segundo Hall e Muller (2004, p. 7)
“durante o século XVIII, as segundas residências puderam ser encontradas em cidades spa e
mais tarde em cidades costeiras e muitas vezes foram usadas sazonalmente para escapar da vida
na cidade7”. A Revolução Industrial estimulou a procura da elite por “novos ares”, novos
lugares, as praias.
A água do mar e todos os aspectos do ambiente litorâneo são valorizados. A
emergência do desejo da beira-mar mais que uma nova moda pode ser considerada, em
concordância com Boyer (2003), uma revolução ideológica, visto que “a Cidade, durante
séculos fora considerada – ontologicamente – como o berço de toda a Civilização, o local da
Urbanidade, da Política, ao passo que a segunda metade do século XVIII inverteu os valores:
a Cidade tornou-se a Babilônia moderna que pervertia, poluía, levava à perdição” (BOYER,
2003, p. 54, grifo do autor). As patologias urbanas físicas, psíquicas e sociais fizeram a alta

“Spa: estação de águas termais no interior do país” (CORBIN, 1989, p. 71).
“during the 18th century, second homes could be found in spa towns and later in coastal towns and were often
used on a seasonal basis to escape city life” (HALL; MULLER, 2004, p. 7).
6
7
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aristocracia caminhar em direção ao litoral. A ‘invenção’ da praia para a cura e depois para o
prazer contribuiu para distinção dos nobres ingleses das outras classes sociais. Porém, esta
‘invenção de distinção’ com o tempo foi difundida pela ‘imitação’ das práticas marítimas por
pessoas de alta renda, mas sem títulos de nobreza (BOYER, 2003). O turismo se apresenta no
século XIX como emulação da vilegiatura marítima.
A prática de morar temporariamente em uma casa à beira-mar foi rapidamente
imitada pelas altas camadas da sociedade na Inglaterra, na França e na Alemanha. Boyer (2003)
entende que a imitação acontecia por capilaridade, pois os estratos inferiores copiavam os
comportamentos e os destinos escolhidos pelas famílias reais. Vale ressaltar que a temporada
em casa de praia conferia status, desde o século XVIII. Nos séculos XVIII e XIX as segundas
residências se multiplicaram. A difusão da vilegiatura marítima encontrou dificuldades sociais
ou, na visão de Boyer (2003), uma barreira cultural forte. A vilegiatura marítima era internaliza
pelas pessoas como se fosse uma prática exclusiva da corte e da aristocracia, enfim dos nobres.
No entanto, apesar das poucas viagens, a burguesia e os altos funcionários públicos rompem
aos poucos essa barreira com o turismo, ou seja, com temporadas em balneários marítimos
alojados em hotéis (Figura 1.1).
Figura 1.1: A invenção de distinção e a imitação no turismo nos séculos XVIII e XIX

Fonte: Boyer, 2003
Adaptação: Priscila Pereira Santos
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A população industrial da Inglaterra em meados do século XIX obteve o
direito/conquista a férias semanais em datas comemorativas como, por exemplo, no Natal, na
Páscoa, na semana de Pentecostes. Ainda não havia férias remuneradas, mas com a Revolução
Industrial a renda nacional per capita aumentou significativamente e possibilitou que parte da
população fizessem uma poupança. Na segunda metade do século XIX, as férias semanais
impulsionaram viagens para o litoral, distantes da primeira residência. O tempo livre nas férias
articulado às melhorias nos meios de transporte e na acessibilidade motivou o deslocamento
aos balneários marítimos onde também estavam localizadas as segundas residências da elite,
alojamentos e hotéis (URRY, 2001). É válido mencionar que lazer e recreação possuem
significados diferentes no século XIX. Lazer se refere ao tempo fora do trabalho e recreação
remete as atividades de diversão realizadas pela elite de determinada sociedade.
As praias do Mediterrâneo, distantes do cenário geográfico da Revolução Industrial,
atraíram igualmente os ingleses em busca da cura. No século XIX, estas praias assumiram a
função de hedonismo na qual foram implantadas as segundas residências dos estrangeiros e
diversas infraestruturas que modificaram a paisagem costeira. Outra invenção dos britânicos,
para Boyer (2003), foi a moda da temporada de inverno no sul da França, principalmente na
Riviera. Segundo Turner e Ash (1991, p. 99) “o século XIX assistiu ao desenvolvimento de
uma zona de prazer de grande envergadura, a uma distância considerável dos centros
metropolitanos: se trata da franja que denominamos Riviera Francesa, vertebrada em torno de
Nice, Cannes e Montecarlo8”. Boyer (2003, p. 68) corrobora com Turner e Ash (1991) e diz que
o século XIX “fez de Nice ‘a capital de inverno’ e o século XX consagrou a Côte d´Azur como
a primeira região de turismo”.
Além da França, na década de 1860 a Riviera italiana também se destaca. Em 1861
foi inaugurado o primeiro hotel para os visitantes ingleses e “ao final do século, San Remo já
era um centro cosmopolita de primeira magnitude, rival dos principais centros franceses 9”
(TURNER; ASH, 1991, p. 99). O afluxo de vilegiaturistas e de turistas na Riveira Francesa e
Italiana explica, segundo Vera Rebollo et al. (1997), as transformações urbanas na orla
marítima. Nos espaços litorâneos desses lugares foram construídos calçadões, a primeira
estrada nas vias costeiras, alojamentos e estabelecimentos hoteleiros, entre outras
materialidades geográficas.
“el siglo XIX asistió asimismo al desarrollo de una zona de placer de gran envergadura, a una distancia
considerable de los centros metropolitanos: se trata de la franja que denominamos Riviera Francesa, vertebrada en
torno a Niza, Cannes y Montecarlo” (TURNER; ASH, 1991, p. 99).
9
“a finales de siglo, San Remo era ya un centro cosmopolita de primera magnitud, rival de los principales centros
vacacionales franceses” (TURNER; ASH, 1991, p. 99).
8
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A Riveira Francesa somente se consolida como destino de vilegiatura marítima após
1920. Os norteamericanos se destacam entre os viajantes, e segundo Turner e Ash (1991, p.
107), “de fato, a França respondeu aos elogios com um autêntico entusiasmo pelos
norteamericanos, em particular pela música dos negros norteamericanos 10”. O bronzeado vira
moda na Europa em meados do século XX e as praias passam a ser frequentadas também no
verão. Segundo Turner e Ash (1991), a ‘heliofobia’ desaparece na Rivera Francesa influenciada
pelos estadounidenses. Nesse período, o sol era considerado fonte de saúde e também de atração
sexual. Os referidos autores refletem que “a Riviera veranista dos anos vinte é o ancestral direto
das costas de hoje em dia, e, sobretudo de sua fórmula pré-cozida e simplista de sol, mar, areia
e sexo (que em inglês se conhece como os quatro ‘esses’: Sun, sea, sand and sex)”11 (TURNER;
ASH, 1991, p. 129). Nasce aí o veraneio stricto sensu, ou seja, a vilegiatura marítima no verão.
O Mediterrâneo europeu entra na moda e Aldous Huxley, em 1925, caracteriza a
Riviera Francesa como “uma franja costeira às margens do Mediterrâneo, que se converteu em
um vasto centro de prazer, um vasto subúrbio, sim, o subúrbio periférico da Europa inteira e
das duas Américas, pontuado aqui e acolá por algum outro núcleo urbano12” (TURNER; ASH,
1991, p. 124). Ou melhor, uma “periferia do prazer” na linguagem territorial de Turner e Ash
(1991). O modelo elitista de frequentar a Riviera Francesa se propagou entre os burgueses,
depois entre os pequenos burgueses e em seguida, alcança a classe operária. O que não significa
democratização do espaço praial. Boyer (2003) esclarece que a primeira Guerra Mundial e a
crise de 1929 modificam a estrutura da pirâmide sociocultural, os príncipes são substituídos por
novas estrelas: as do cinema (Hollywood), do teatro, da arte e da grande literatura. São elas
agora que garantem a moda dos lugares.
A imitação se faz mais forte com os avanços dos meios de transporte. Além do
navio e do trem, já existiam linhas de ônibus e os modelos de carro T lançados em série, nos
anos de 1910, por Henry Ford. Em virtude do número de pessoas cada vez maior frequentando
a Rivera Francesa, a partir de 1930 esse destino já estava com o seu território densamente
ocupado e ainda vivenciava uma intensa especulação imobiliária (TURNER; ASH, 1991).
Porém, a vilegiatura marítima e a atividade turística continuam a ser elitista visto que as férias

“en efecto, Francia respondió a estos cumplidos con un auténtico entusiasmo por lo norteamericano, en particular
por la música de los negros norteamericanos” (TURNER; ASH, 1991, p. 107).
11
“la Riviera veraniega de los años veinte es el ancestro directo de las ‘costas’ de hoy en día, y sobre todo de su
fórmula precocinada y simplista de sol, mar, arena y sexo (que en inglés se conoce como los cuatro ‘esses’: Sun,
sea, sand and sex)” (TURNER; ASH, 1991, p. 129).
12
“una franja costera a orillas del Mediterráneo, se ha convertido en un vasto centro de placer, un vasto suburbio,
sí, el suburbio periférico de Europa entera y de las dos Américas, jalonado aquí y allá por algún que otro nucleo
urbano” (TURNER; ASH, 1991, p. 124).
10
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remuneradas só se inscreverem como lei em vários países entre 1935 e 1939 (BOYER, 2003).
Urry (2001) destaca que em 1920 somente 16 a 17% dos trabalhadores industriais ingleses
gozavam de férias remuneradas. A pirâmide sociocultural proposta por Boyer (2003) ilustra a
partir de 1920 o novo cenário da emulação das práticas de lazer (Figura 1.2). Para o autor, a
barreira cultural se torna porosa aos poucos a partir do século XX.
Figura 1. 2: A invenção de distinção e a imitação no turismo no século XX

Fonte: Boyer, 2003
Adaptação: Priscila Pereira Santos

A difusão da vilegiatura marítima alça voos para outros lugares. A prática de morar
temporariamente à beira-mar é incorporada em outras “periferias do prazer”. A geografia da
segunda residência se redesenha. Para Hall e Muller (2004) os novos meios de transporte
influenciaram diretamente na geografia da segunda residência. O uso do avião para voos
comerciais após a II Guerra Mundial proporcionou a “descoberta” de novas “periferias do
prazer” e a “redescoberta” desses destinos pelo turista de sol e praia, ao que parece, “o passado
elitista nos dá frequentemente o cenário do turismo de massa” (BOYER, 2003, p. 19). O turismo
eclode como fenômeno de massa em destinos como: Espanha, Grécia, Bermudas, Bahamas,
Cuba e Havaí. Segundo Turner e Ash (1991), o “boom” do turismo de massa na Espanha e no
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Caribe é digno de destaque. Os viajantes mais ricos e aventureiros começam a se deslocar para
climas mais quentes, onde a distância os mantem afastados da massa “... e em que o
desenvolvimento econômico global, todavia não tinha destruído os tranquilos e atrativos
povoados que tanto subjugam esta classe de turistas13” (TURNER; ASH, 1991, 147). Ao que
tudo indica, a elite busca os lugares mais simples para construir suas casas de praia e a
infraestrutura implementada nesses lugares por causa da quantidade de novos moradores
temporários, possivelmente atraem os turistas. O movimento de “descoberta” e “redescoberta”
se faz constante. No entanto, a história não é linear. Nem sempre os lugares de vilegiatura são
absorvidos como destinos turísticos.
O progresso dos meios de transporte possibilitou a rápida expansão de informações
pelo Ocidente e consequentemente, as práticas marítimas desenvolvidas pelos europeus e
americanos influenciaram a moda dos banhos de mar, da vilegiatura e do turismo em outros
países, inclusive o Brasil. Dantas (2010, p. 17) alerta que as práticas marítimas gestadas no
Ocidente rebatem nos Trópicos de maneira diferente, ou seja, “denotando desdobramentos
representativos de filtragem estabelecida pelo lugar”. Para o autor, no Brasil, o desejo pelo mar
surge com padrões próximos, mas não idênticos ao Ocidente. A “força” do lugar proposta por
Milton Santos (2006) denota o filtro destacado por Dantas (2010) na incorporação de práticas
culturais. Dantas (2010) advoga por uma maritimidade dicotômica: a maritimidade externa e a
interna. A primeira revela-se no modo dos ocidentais de se relacionar com a praia e o mar, e a
segunda refere-se ao olhar das populações tropicais sobre as zonas de praia acrescidas da
interpretação das práticas marítimas ocidentais.
A dinâmica de ocupação do território representa um filtro para entender o processo
da relação dos brasileiros com o mar. Os colonizadores portugueses fundaram a maior parte das
principais cidades coloniais brasileiras num modelo de acrópole. As cidades, mesmo junto ou
próximo ao mar, localizavam-se em pontos elevados topograficamente e apesar de litorâneas
estavam voltadas para o continente. Os espaços marítimos eram estratégicos e a localização das
cidades fazia parte de uma geopolítica de defesa do território. Segundo Moraes (2007, p. 32)
“esse padrão recorrente de conformação territorial é denominado de bacia de drenagem, pois
reproduz um desenho na estruturação da rede de circulação no qual todos os caminhos
demandam um eixo principal, e esse finaliza seu percurso num porto marítimo”. O espaço de

“… y en los que el desarrollo económico global todavía no ha destruido los tranquilos y atractivos pueblecitos
que tanto subyugan a esta clase de turistas” (TURNER; ASH, 1991, 147).
13
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habitação nesse período era nas proximidades dos rios ou em área estuarina. Quem morava
próximo ao mar eram os pescadores e a classe menos abastada. Nesse sentido, pode-se dizer
que as práticas marítimas tradicionais no Brasil se limitavam praticamente à pesca e às
atividades portuárias (DANTAS et al., 2010).
As praias marítimas brasileiras até a primeira metade do século XIX eram
praticamente ignoradas, e a ida à praia não era concebido pela elite local, a não ser quando se
dirigia as regiões portuárias ou para viajar à Europa, e eventualmente para outras cidades do
Brasil, ou ainda, para recepcionar amigos e receber produtos (DANTAS; PEREIRA, 2010). Ao
se referir ao século XIX, Gilberto Freyre (2004, p. 72, grifo nosso) explica que:
a água nobre é hoje a do mar (...). E, entretanto faz pouco mais de um
século que essas praias ilustres eram senão imundície. Faz pouco mais de
um século que nelas só se fazia atirar lixo e o excremento das casas; se enterrar
negro pagão; se deixar bicho morto; se abandonar esteira de bexiguento ou
lençol de doente da peste.

Os banhos de mar de Dom João VI possivelmente despertaram aos poucos as
mudanças no comportamento dos brasileiros. O rei de Portugal pouco depois da chegada da
família real ao Rio de Janeiro, em 1808, banhava-se na praia do caju, em São Cristóvão,
próximo a residência da família real, com a esperança que a água salgada iria curar seus
ferimentos nas pernas (O’ DONNELL, 2013). Já no final do século XIX, observa-se um
movimento da elite para as zonas de praia motivada pelos banhos terapêuticos. De acordo com
Dantas (2010), a elite carioca se aproxima timidamente dos espaços litorâneos com os banhos
de mar terapêutico. As atitudes face ao mar começam a ser modificadas (Figura 1.3).
Figura 1.3: Uso do espaço litorâneo brasileiro pela elite no final do século XIX

Fonte: MMA, 2004 Adaptação: Priscila Pereira Santos
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No Brasil, as praias gradualmente deixam de ser espaços destinados somente a
saúde e passam também a ser espaço de hedonismo e recreação a partir da vilegiatura marítima
e, posteriormente, do turismo litorâneo. O movimento em direção à praia com finalidade de
‘prazer’ começa a ser impulsionado no início do século XX com o desejo da elite de morar
temporariamente à beira-mar. Inicialmente no Rio de Janeiro, em Copacabana, e em seguida
nas outras praias brasileiras. Dantas (2010), baseado em Claval (2004), destaca que no Rio de
Janeiro, após a construção do túnel interligando Botafogo à Copacabana, em 1892, e da via
litorânea em 1904, as praias são ocupadas por segundas residências, com fluxo intenso de
pessoas nos finais de semana e dias quentes.
Dantas e Pereira (2010) propõem a análise da vilegiatura marítima no Brasil em
dois momentos. O primeiro momento se refere à descoberta das zonas de praia pelos
vilegiaturistas na primeira metade do século XX. No segundo momento, os autores destacam o
transbordar da vilegiatura para além dos limites das capitais na segunda metade do século XX
e no início do século XXI. A valorização das zonas de praia e a demanda por espaços de lazer
delineiam nas capitais nordestinas um novo processo de ocupação e ordenamento do espaço
litorâneo.
A segunda residência se espacializa no início do século XX em praticamente todas
as capitais nordestinas. Segundo Pereira (2012), as décadas de 1920 e 1930 reforça o sucesso
da vilegiatura marítima nas capitais, especialmente as nordestinas. Aqui são destacadas as
capitais dos estados da Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Sergipe para entender
o movimento centrífugo da vilegiatura marítima.
Em Salvador, os primeiros loteamentos de segunda residência se localizaram na
cidade balneária de Amaralina em 1923, hoje bairro Amaralina. Outras zonas de praia são
incorporadas pelo veraneio em Salvador, como por exemplo: Rio Vermelho e parte da península
Itapagipe (Praia da Boa Viagem, o Bomfim e o Monte Serrat) e Itapuã (MELLO E SILVA et
al., 2009).
Em Recife, as casas de praia foram construídas inicialmente no setor sul da cidade,
principalmente na praia da Boa Viagem. De acordo com Pereira (2012, p. 7), no século XX o
mar despertou maior interesse que o rio Capibaribe para as elites recifenses:
Essa passagem é significativa, pois Recife à época encabeçava o processo de
modernização do espaço urbano no Nordeste. Os arrabaldes localizados mais
a oeste no século XIX margeavam o Capibaribe e preponderavam como
espaço de moradia e lazer das elites recifenses. Na aurora do século XX, a
ocupação do setor sul (Boa Viagem e Pina) demarca o sucesso do gosto pelo
marítimo na cidade em contraponto aos banhos de rio.
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A construção de segundas residências na orla de Natal, no Rio Grande do Norte, foi
estimulada a partir de 1920 com a facilidade de acesso para as praias Areia Preta e do Meio.
Segundo Kelson Silva (2010, p. 116), no início do século XX registra-se na praia de Areia Preta
“significativa quantidade de residências secundárias de propriedade da elite natalense, que se
apropriando da faixa costeira, no sopé das dunas transformaram esse trecho litorâneo em reduto
de veranistas locais”.
A abertura cultural da sociedade cearense às práticas marítimas modernas nasce da
simbiose entre o sertão e o litoral, visto que a população do Ceará possui laços marcantes com
o sertão (DANTAS, 2010). A mudança no modo de vida da elite interiorana “propiciou a
instalação das classes abastadas na beira-mar, em rendição aos atrativos da vilegiatura marítima
e dos banhos de mar” (DANTAS, 2010, p. 39). Nas primeiras décadas do século XX, Fortaleza
começou a abrigar a construção de segundas residências na Praia de Iracema, e nos anos de
1940, na Praia do Meireles.
Na capital de Sergipe, a vilegiatura se inicia na década de 1920 na estuarina praia
Formosa, hoje bairro 13 de Julho. As práticas marítimas modernas são gestadas a partir da
década de 1940 na praia da Atalaia Velha. O professor Alexandre Felizola Diniz (1963) no
trabalho intitulado Aracaju: síntese de sua geografia urbana descreve da seguinte maneira o
veraneio na capital sergipana: “A Atalaia velha, praia balneária e cidade de veraneio, está
situada no Município de Aracaju (...) atualmente passa a Atalaia por uma melhora sensível: as
casas de veraneio são mais confortáveis e belas, já alcançam à costa, espraiando-se numa grande
velocidade (...)” (DINIZ, 1963, p. 41). As melhorias na infraestrutura viária e o automóvel
contribuíram para a expansão das casas de praia em Aracaju. Além disso, a inauguração do
Aeroporto Santa Maria, em 1958, ampliou a ocupação territorial da praia da Atalaia Velha por
vilegiaturistas e turistas de outros estados. Observa-se que a segunda residência em Aracaju
aumenta a partir da construção de novos objetos de infraestrutura territorial, o que modifica a
configuração territorial litorânea nessa capital.
Segundo Becker (1995), no Brasil a partir de 1950 o fenômeno da segunda
residência aparece articulado ao “‘nacional-desenvolvimentismo’ que foi responsável pela
implantação da indústria automobilística, pela ascensão do rodoviarismo e pela emergência de
novos estratos sociais médios e urbanos que, aos poucos, começariam a incorporar entre os seus
valores sócio-culturais a ideologia do turismo e do lazer” (BECKER, 1995, p. 10). A vilegiatura
marítima vai além dos limites da capital e torna-se prática da classe média a partir da segunda
metade do século XX. Com o tempo, a vilegiatura marítima tem como tendência a incorporação
crescente e gradual da totalidade das zonas de praia e essa abrangência maior resulta de

19

transformações socioeconômicas e tecnológicas e a ampliação da classe média (DANTAS;
PANIZZA; PEREIRA, 2008). Em outros termos, as melhorias na infraestrutura urbana e na
renda da população brasileira se constituem um vetor para o crescimento das segundas
residências nos municípios próximos das capitais costeiras.
A expansão da vilegiatura marítima no Nordeste se espacializa a partir da segunda
metade do século XX, em linhas gerais, para as Regiões Metropolitana, ou seja, “praia e
metrópole se inter-relacionam (re)produzindo um mecanismo de urbanização que pode ser
denominado de metropolização da vilegiatura marítima” (PEREIRA, 2012, p. 1). Concomitante
ao veraneio da elite e da classe média se desenvolve no litoral nordestino o turismo de sol e
praia. O poder público, em suas diferentes escalas, articulado aos organismos internacionais
investem no turismo do Nordeste brasileiro.
A partir de 1990 o espaço litorâneo começa a ser ocupado por infraestruturas
diversas para atender aos turistas. Segundo Dantas (2010, p. 48), “a crença nos benefícios do
turismo provoca no Nordeste um boom turístico, alicerçado por política públicas de valorização
das zonas de praia e centradas nas capitais, transformadas em pontos de recepção e de
distribuição do fluxo turístico”. Os novos usos e os novos usuários do litoral nordestino formam
um amplo quadro de práticas marítimas. Nas capitais, as residências de lazer na praia se
transformam em residências permanentes, a moda de viver à beira-mar se instala. O espaço
litorâneo no Nordeste se redesenha (Figura 1.4).
Figura 1.4: Ocupação dos espaços litorâneos brasileiros no século XX

Fonte: MMA, 2004.Adaptação: Priscila Pereira Santos
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No século XXI o cenário das práticas nos espaços litorâneos nordestinos se torna
mais complexo com uma nova modalidade de turismo: o turismo de segunda residência ou
turismo imobiliário. A vilegiatura marítima e o turismo de sol e praia se imbricam no desenho
desta nova prática. As primeiras manifestações de segunda residência se articulam aos hotéis e
resorts e originam os condohotéis e os condoresorts. A elite se amuralha em condomínios
fechados de segunda residência que oferecem os mesmos serviços de um hotel ou resort.
1.2 Entre a vilegiatura marítima e o turismo imobiliário: o fenômeno territorial da
segunda residência
Na literatura nacional e internacional vários termos são encontrados para nomear
as habitações utilizadas para o lazer: em português, segunda residência, residência secundária,
domicílio de uso ocasional (IBGE), residência turística (TULIK, 2001); em inglês, second
home, vacation home, summer home, cottages, weekend homes, recreational homes (HALL;
MULLER, 2004); em espanhol, segunda casa, segundo hogar, casas vacacionales (LOPÉZ
COLÁS, 2003) e em francês, résidence secondaire, maison de campagne, residence
touristique (BOYER, 1972). Essas locuções são utilizadas para se referir basicamente a mesma
ideia ou noção conceitual. A expressão segunda residência será adotado nesse estudo como um
“guarda-chuva” que abriga as diferentes nomenclaturas desse tipo de domicílio.
Boyer (1972) ao estudar o turismo na França explica que existe uma dificuldade de
definição da segunda residência. E define a residência secundária como uma residência de lazer
que o proprietário usa durante as férias e nos finais de semana14. Segundo o geógrafo espanhol
Lopéz Colás (2003, p. 28), a residência secundária é popularmente conhecida como uma
“residência destinada ao ócio, localizada em um espaço recreacional e ocupado unicamente
uma parte do ano15”. No Brasil, Odette Seabra (1979, p. 01) reflete sobre o fenômeno da segunda
residência em Santos (SP), na sua tese intitulada “A muralha que cerca o mar”, e entende por
segunda residência “a habitação cujo uso é eventual, a qual portanto, não se constitui em suporte
da vida cotidiana”. Para a referida autora, enquanto a primeira residência representa a
necessidade de ter abrigo, a segunda habitação resulta de uma determinação superestrutural e
está relacionada a uma questão ideológica, ou seja, uma “invenção” mercadológica.

“Au sens courant, la résidence secondaire est une résidence de loisir que le propriétaire – résidant habituellement
en ville - utilize pour tout ou partie de ses vacances et pour des week-ends” (BOYER, 1972, p. 124). Tradução
livre: “No sentido usual, a residência secundária é uma residência de lazer que o proprietário – residente
habitualmente na cidade – utiliza por toda ou parte das suas férias e dos finais de semana”.
15
“vivienda destinada al ocio, localizada en un espacio recreacional y ocupada únicamente una parte del año”
(LOPÉZ COLÁS, 2003, p. 28).
14
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O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) propõe desde 1970 na
Sinopse Preliminar do Censo Demográfico várias interpretações do que se pode entender por
segunda residência. Na Sinopse Preliminar do Censo Demográfico de 1991 a definição
operacional sobre esse tipo de domicílio se consolida. Os domicílios brasileiros são
classificados em dois grupos: particulares e coletivos. O primeiro grupo abrange domicílios
fechados, vagos e de uso ocasional. No segundo grupo estão os hotéis, albergues, pensões,
recolhimentos, asilos, orfanatos, conventos, entre outros. Nesse sentido, o IBGE (1991, p. 13,
grifo nosso) considerou domicílio de uso ocasional “o domicílio particular que servia
ocasionalmente de moradia (casa ou apartamento), isto é, os usados para descanso de fim de
semana, férias ou outro fim”. A definição operacional do domicílio de uso ocasional apresenta
uma lacuna conceitual quando expressa que a finalidade do uso pode ser para “descanso” ou
“outro fim” (TULIK, 2001). Desse modo, nem todos os que frequentam a segunda residência
são veranistas ou turistas. No entanto, o IBGE é o único órgão que disponibiliza dados
estatísticos sobre a segunda residência no Brasil. Vale ressaltar que a dificuldade de definição
operacional sobre a segunda residência que ocorreu no Brasil também aconteceu em outros
países.
Na França, o Instituto Nacional de Estatísticas e Estudos Econômicos (INSEE)
começa a contabilizar a segunda residência a partir de 1954, mas somente em 1967 lança uma
definição precisa da segunda residência. Para o INSEE, segundo Boyer (1972, p. 125),
considera-se residência secundária “todo apartamento ou casa (excluindo evidentemente o
domicílio principal) cujas famílias podem dispor a todo o momento, exceto em curtos períodos
de tempo em que é alugado, emprestado ou ocupado por outros membros da família que não
convivem habitualmente16”. Não se considerou, no período da definição, a possibilidade da
segunda residência como investimento e uso por pessoas sem nenhum parentesco.
Na Espanha, os domicílios são categorizados desde 1970. Os censos domiciliares
de 1981 e 1991 apresentam diferentes categorias de domicílios e as definições operacionais são
modificadas para diferenciar com mais precisão os tipos de domicílios. Os dados com os
números de casas e suas principais características são publicados em 1981 pelo Instituto
Nacional de Estatística (INE) que classifica os domicílios da seguinte maneira: principais,
secundários e desocupados. Para o INE (1991), segundo López Colás (2003, p. 6), uma

“Est considéré comme résidence secondaire tout appartement ou maison (à l’ exclusion évidemment du domicile
principal) dont le ménage peut disposer à tout moment, sauf éventuellement durant de courtes périodes pendant
lesquelles il est loué, prêté ou occupé par d’autres membres de la famile avec lesquels le ménage ne vit pas
habituellement” (BOYER, 1972, p. 125).
16
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residência é secundária “quando é utilizada somente parte do ano, de forma sazonal, periódica
ou esporadicamente e não constitui residência habitual de uma ou várias pessoas. Pode ser, por
tanto, uma casa de campo, de praia ou cidade que se use nas férias, verão, finais de semana,
trabalho temporais ou em outras ocasiões17”. No ano de 1991 além do Censo de Domicílio
também foi publicado a “Encuesta Sociodemográfica” (ESD)18” com os dados quantitativos e
qualitativos sobre das residências. Na ESD os domicílios foram classificados em quatro
categorias, são elas: principais, secundárias, desocupadas, outro tipo e não consta. A ESD adere
a interpretação da segunda residência do INE, porém se interessa pelos domicílios que possam
realizar entrevistas. Nesse sentido, a ESD entende por segunda residência, conforme López
Colás (2003, p. 6):
aquela da qual o sujeito (ou família com a qual convive, se é um sujeito
dependente) dispõe para seu uso, tendo-a em propriedade, cedida por seu
proprietário ou alugada permanentemente. Não se consideram propriedades
do sujeito as residências que são alugadas ou cedidas permanentemente a
outras pessoas, nem as residências que o sujeito aluga para seu uso por
temporadas inferiores a um ano19.

Enquanto o INE contabiliza as segundas residências alugadas, emprestadas e
próprias, a ESD só computa as residências secundárias que são propriedades do sujeito
entrevistado. Para Tulik (2001), o conceito operacional da segunda residência não deve está
ligado ao fato de ser própria, alugada, arrendada ou emprestada. Tulik (2001, p. 9) no seu livro
“Turismo e Meios de Hospedagem: casas de temporada” apresenta a segunda residência como
“um alojamento turístico, particular, utilizado temporariamente nos momentos de lazer, por
pessoas que tem domicílio permanente em outro lugar”. A autora ao interpretar a função da
segunda residência como turística sugere então que o processo desenvolvido nesse tipo de
alojamento seja o turismo. Na visão de Pereira (2010, p. 06), a definição de Tulik (2001) sobre
a segunda residência pode ser considerada “radical e linear, à medida que não pontua as
diferenças entre turismo e vilegiatura”. A segunda residência precede o turismo e nem sempre
o representa.

“cuando es utilizada solamente parte del año, de forma estacional, periódica o esporádicamente y no constituye
residencia habitual de una o varias personas. Puede ser, por tanto, una casa de campo, playa o ciudad que se emplee
en vacaciones, varano, fines de semana, trabajos temporales o en otras ocasiones” (INE, 1994, p. 35 apud LÓPEZ
COLÁS, 2003, p. 6).
18
Investigação sociodemográfica (LÓPEZ COLÁS, 2003, p. 6).
19
“aquélla de la que el sujeto (o familia con la que convive, si es un sujeto dependiente) dispone para su uso,
teniéndola en propiedad, cedida por su propietario o alquilada permanentemente. No se consideran como tales las
viviendas propiedad del sujeto que son alquiladas o cedidas permanentemente a otras personas, ni las viviendas
que el sujeto alquile para su uso por temporadas inferiores al año” (INE, 1995, p. 336 apud LÓPEZ COLÁS, 2003,
p. 6).
17
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A partir do século XXI, a casa de praia assume contornos mais sofisticados e
mercadológicos, trata-se da “nova” forma-conteúdo da segunda residência: o imobiliárioturístico. Entre a casa de praia tradicional, elitista e familiar, e o imobiliário-turístico, a segunda
residência no litoral apresenta uma diversidade de uso. Com diferenças entre os processos
sociais vivenciados na “velha” e a “nova” forma-conteúdo da segunda residência. A vilegiatura
marítima, na modalidade veraneio, o turismo de sol e praia, o turismo imobiliário ou de segunda
residência são os principais conteúdos vividos nesses domicílios de uso ocasional. Um dos
elementos que melhor distingue os conteúdos da segunda residência é a intencionalidade do
deslocamento, ou melhor, a intensidade do vínculo territorial.
Pereira (2010) em uma fecunda crítica sobre a importância de diferenciar a
vilegiatura marítima e o turismo na segunda residência entende que a partir da “ascensão do
turismo ao tema científico, os pesquisadores passaram a nomear os processos por derivação,
utilizando as adjetivações para caracterizar fenômenos já existentes” (PEREIRA, 2010, p. 01).
Nesse sentido, salienta-se que veraneio não é turismo, mas os destinos de veraneio podem
também assumir a função de destinos turísticos e vice-versa. Essas práticas marítimas são
coexistentes no espaço litorâneo. As relações socioespaciais estabelecidas no território e a
forma da segunda residência são fatores importantes para distinguir o veranista, o turista de sol
e praia e o turista imobiliário.
Não é a vilegiatura que corresponde a um tipo de turismo, ao contrário,
este último nasce e está em volto numa atmosfera regida pela
diversificação da vilegiatura. Essa situação serve inclusive na percepção de
produção dos lugares para estes fins. No século XIX as estâncias de
vilegiatura e os vilegiaturistas abriram caminho para as primeiras viagens
turísticas; na segunda metade do século XX os turistas e a invenção dos
lugares turísticos promoveram a expansão (tanto em termos quantitativos
como abrangência espacial) dos espaços disponíveis a vilegiatura. As
atividades não se anulam (PEREIRA, 2010, p. 03, grifo nosso).

O veranista se distingue dos outros tipos de usuário da segunda residência por um
conjunto de características: 1) veranear corresponde a heranças culturais, a reunião familiar, ao
status, a diferenciação social e espacial; 2) o veraneio se materializa em uma casa de praia
tradicional. A “velha” forma-conteúdo da segunda residência pode se apresentar em casas/lotes,
dentro ou fora dos muros de um condomínio fechado; 3) o veranista possui o imóvel ou o aluga
por um período superior a 6 meses. Diante desse tempo de frequentação da casa de praia, um
vínculo psicossocial com o lugar é criado. O veranista se torna “fiel” ao lugar de lazer, desenha
um território de veraneio e forma uma identidade territorial através da territorialidade; 4) o
veranista conhece seus vizinhos. Laços de sociabilidade são formados entre o veranista e outro
veranista e/ou entre o veranista e o morador permanente. Segundo Pereira (2010), o veranista
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visa ter prazer ao vivenciar a estadia, o tempo lento, as atividades comuns ao seu gosto. Enfim,
o veranista habita a casa de praia.
A casa de praia tradicional também pode ser utilizada como alojamento turístico. O
aluguel de uma casa de praia aos amantes do sol e da praia, em linhas gerais, possui um custo
menor que o aluguel de uma Unidade Habitacional (UH) na rede hoteleira. Assim, a segunda
residência para os turistas de sol e praia representa um meio de hospedagem extrahoteleiro. E
por que esses usuários da casa de praia são considerados turistas e não veranistas? Primeiro, os
turistas de sol e praia alugam a casa de praia por um final de semana ou feriado prolongado e
tem uma experiência territorial efêmera. Segundo, objetiva-se com a viagem vivenciar os
atrativos paisagísticos e culturais. Por fim, apesar dos turistas se mostrarem sociáveis com a
comunidade receptora, os vínculos formados são, geralmente, superficiais. O turista de sol e
praia aloja-se, hospeda-se, na casa de praia.
Nesse século XXI, a segunda residência passa por um novo momento. A articulação
do setor imobiliário e do setor turístico faz emergir a “nova” forma-conteúdo da segunda
residência. No que tange à forma: o imobiliário-turístico - condoresort e condohotel; no que se
refere ao conteúdo: o turismo imobiliário, turismo de segunda residência ou turismo residencial.
O imobiliário-turístico corresponde a uma das diferentes maneiras de articulação financeira,
operacional e produtiva entre o mercado imobiliário e turístico (SILVA, 2010b, grifo nosso).
Assim, o mercado imobiliário e o mercado do turismo subsidiaram e impulsionaram a formação
de uma nova modalidade ou segmento do turismo. De acordo com Mazón e Aledo (2005, p.
18-19), o turismo residencial pode ser definido como uma “atividade econômica que se dedica
à urbanização, construção e venda de imóveis turísticos-residenciais que compõem o setor
hoteleiro extrahoteleiro (...) e que respondem a novas formas de mobilidade e residencialidade
das sociedades avançadas20”. Sob essa perspectiva, observa-se que a “velha” e a “nova” formaconteúdo da segunda residência encontram-se conjugadas no litoral, ou seja, coexistem (Figura
1.5).

“la actividad económica que se dedica a la urbanización, construcción y venta de viviendas que conforman el
sector extrahotelero (…) y que responden a nuevas fórmulas de movilidad y residencialidad de las sociedades
avanzadas”
20

25

Figura 1.5: A “velha” e a “nova” forma-conteúdo da segunda residência no litoral

‘Elaboração: Priscila Pereira Santos, 2014.
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Ferreira e Silva (2007) consideram a hipótese que a imbricação do imobiliário com
o turismo visou superar dois problemas centrais desses setores. Com o imobiliário-turístico, os
períodos de baixa estação e o problema clássico do longo tempo de produção e amortização dos
imóveis tendem a diminuir. Entre 2001 e 2007, em busca de ativos imobiliários de alta liquidez,
os investidores internacionais impactam os mercados nacionais na Europa e na América Latina
com uma “onda” de projetos, condoresorts, condohotéis, resorts, flats e um mix de produtos
imobiliários que proporcionam rápido retorno do investimento, diferente da demanda de déficit
habitacional (SILVA, 2010a). “A sinergia entre Imobiliário e Turismo cria um ‘agente de duplafunção’, responsável por articular a produção espacial (proprietários fundiários e construção
civil) com outros capitais guiados pela lógica do Turismo como fator diferencial” (SILVA;
FERREIRA, 2007, p. 116). O produto imobiliário-turístico tem sua base de lucro na criação e
no giro dos ativos financeiros, diferente de um condomínio fechado tradicional que lucra na
comercialização final do produto (SILVA; FERREIRA, 2007).
Ferreira e Silva (2007) em intensa análise e longos estudos sobre o imobiliárioturístico apresentam um conjunto de elementos econômicos que explicam em uma primeira
aproximação o aumento dos investimentos no imobiliário-turístico: 1) a variação no mix de
produtos, permite formar diferentes tipos de empreendimentos, que não são necessariamente
concorrentes, mas sim complementares; 2) o imobiliário-turístico precisa de grandes glebas
com recursos ambientais de qualidades, no entanto, não necessita estar próximo a praia. Isso
proporciona a ampliação da oferta e 3) o imobiliário-turístico se apresenta como uma fonte de
renda permanente. As administradoras de imóveis gerenciam o aluguel do imobiliário-turístico
em períodos variados e diminuem os efeitos da sazonalidade do setor turístico.
O capital flexível dá o tom a esse novo momento da segunda residência com novas
relações de posse e facilidade de aquisição. O imobiliário-turístico pode ser comprado pelo
sistema fractional, alugado por time-share ou a partir do interesse do proprietário. O sistema
fractional refere-se a compra fracionada do imobiliário-turístico. Em linhas gerais, a aquisição
do imóvel é realizada em dez ou doze frações. Quem adquire uma segunda residência por esse
sistema tem o direito de uso do imóvel proporcional a fração adquirida. Os coproprietários
dividem os custos da manutenção. Nesse sistema, a decoração e a mobília da casa já estão
incluídas no valor negociado (REVISTA VIDA IMOBILIÁRIA BRASIL, 2009).
No time-share, divide-se em 52 frações o direito de uso do imobiliário-turístico.
Diferente do sistema fractional, no time-share o usuário do imóvel não tem a posse. O
proprietário se apresenta como um investidor que adquiriu o imóvel somente para alugar.
“Nesse tipo de negócio, do ponto de vista do investidor, faz-se um aporte inicial de capital para
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compra de uma unidade que será alugada por temporadas” (BRASIL, 2008, p. 06). O valor
dessas frações corresponde ao uso por aproximadamente dez anos de um condoresort ou
condohotel, são como diárias antecipadas. Ademais, o imobiliário-turístico pode ser alugado a
partir do interesse dos seus proprietários. Nesse sentido, as administradoras dos condomínios
residenciais turísticos passaram a oferecer o serviço de gerenciamento do aluguel, é o mercado
imobiliário que se reinventa. Os financiamentos se mostram como um elemento significativo
para ampliar o mercado à classe média alta.
Esse novo formato de segunda residência tem como diferencial a oferta de produtos
e serviços de hotéis e resorts. Para tanto, além da construção civil e do turismo, vários mercados
são movimentados no sentido de tornar singular a segunda residência. Silva (2010b, p. 186)
verifica uma tendência dos empreendimentos de grande porte é os projetos high-end (de alta
qualidade), “destinados a um alto padrão de consumo e com serviços complexos incluídos –
serviços nem sempre disponíveis na metrópole – como parques aquáticos, clínicas médicas e
estéticas”. Nesses complexos residenciais turísticos estão incluídos os serviços de recepção,
camareira, lavanderia, portaria, manutenção, enfim, de governança em geral. Além de áreas
comerciais diversas.
A prática espontânea de veranear em uma casa de praia transformou-se em uma
nova atividade econômica e ganhou novos significados. A superposição inovadora entre
Imobiliário e Turismo torna imperativa a expressão “Turismo Imobiliário” (FERREIRA;
SILVA, 2010). O turismo imobiliário se apresenta como uma reinvenção da segunda residência
e do veraneio pelo mercado imobiliário e também como uma forma de reestruturar esse mercado
sem a necessidade direta do financiamento público.
No Brasil, Cruz (2009, p. 162) entende que “‘Turismo Imobiliário’ é a expressão
que se vem utilizando para fazer referência a intensificação do processo de urbanização da costa
brasileira pelo crescimento imobiliário de segunda residência21”. Segundo Aledo Tur (2008), o
objeto do turismo imobiliário não é atrair turistas e ofertar serviços. A atividade central desse
tipo de turismo é a produção de solo urbano, a construção e a venda de segunda residência.
Conforme o referido autor, a implantação do imobiliário-turístico apresenta quatro operações
elementares, são elas: 1) a compra da terra; 2) a transformação em solo urbano; 3) a construção
de casas e urbanização e 4) a venda do imóvel.

“Turismo imobiliário” es la expresión que se viene utilizando para hacer referencia a la intensificación del
proceso de urbanización de la costa brasileña por los desarrollos inmobiliarios de segundas residencias (CRUZ,
2009, p. 162).
21
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Cruz (2009) ressalta que no caso brasileiro, a estabilidade econômica atingida na
década de 1990 favoreceu o desenvolvimento do setor turístico e do setor imobiliário e do
turismo imobiliário. Além disso destaca a referida autora que esse período se caracterizou pela
consolidação do neoliberalismo, como paradigma político e econômico, e também por
importantes investimentos governamentais para o desenvolvimento do turismo. É digno de
registro que até a década de 1990, o padrão de ocupação e de produção da casa de praia
tradicional baseava-se na capacidade de renda que circulava nas áreas metropolitanas, o que
funcionava como uma barreira para a expansão do mercado imobiliário. O circuito da segunda
residência e da hotelaria convencional eram nitidamente separados (SILVA, 2010).
O litoral nordestino brasileiro atrai cada vez mais investimentos privados para a
implantação do imobiliário-turístico. A “força” dos investimentos portugueses e espanhóis se
destacam no litoral do Nordeste brasileiro. Ao que parece o “tsunami urbanizador”, para usar a
expressão de Gaja i Díaz (2008), da segunda residência se expandiu do Sul de Portugal e
Espanha para o Brasil. Segundo Silva e Ferreira (2012, p. 135), no início do século XXI “um
movimento de ‘exportação de paraísos’ (BUADES, 2006) começou a se fortalecer,
principalmente por investimentos de empresas portuguesas e espanholas no ramo imobiliário e
turístico, em direção da América Latina, África e Ásia”. Os europeus, principalmente os
portugueses e os espanhóis, descobriram o litoral nordestino uma nova opção de investimento
e lazer nas suas férias de verão. A proliferação de complexos residenciais turísticos na costa do
Nordeste visa satisfazer as demandas procedentes de ultramar, salienta Cruz (2009). Para Silva
(2010a), as extensas áreas disponíveis no litoral e a proximidade com a Europa são aspectos
importantes na elucidação do investimento estrangeiro no Nordeste do Brasil.
A urbanização turística derivada da tradicional casa de praia, dos empreendimentos
de hospedagem e do imobiliário-turístico no litoral nordestino se mostra marcada por três
momentos importantes, como apontam Ferreira e Silva (2007). No primeiro momento, os
principais entraves da urbanização foram desobstruídos pelos investimentos públicos. O Estado
por meio das políticas públicas regionais de turismo dotou de infraestrutura básica e turística
os principais destinos turísticos do Nordeste. A segunda fase corresponde à visão do mercado
imobiliário e turístico, nacional e internacional, sobre as potencialidades do litoral do Nordeste
e consequentemente, a alocação de capital para a produção de diferentes produtos imobiliários
associados ao turismo. A terceira fase, iniciada no século XXI, condiz com a volta dos Planos
e Planejamentos relacionados ao diálogo direto entre essa nova dinâmica do turismo e a
realidade desafiadora dos problemas sociais e econômicos do Nordeste. É válido registrar que
esses três momentos apresentados podem ocorrer de modo articulado, fragmentado ou
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sincrônico (FERREIRA; SILVA, 2007). Desse modo, a “velha” e a “nova” forma-conteúdo da
segunda residência no litoral são elementos chaves na interpretação do cenário socioeconômico
e da configuração territorial do Nordeste brasileiro.
O entrelaçar da casa de praia tradicional ao imobiliário-turístico no litoral
nordestino vai além dos limites municipais e amplia alcance do fenômeno territorial da segunda
residência. É válido mencionar que o meio técnico-científico-informacional, para usar a
expressão de Santos (2006), e as melhorias nos meios de comunicação e transporte reduziu o
tempo de deslocamento, intensificou a formação de territórios-rede, e contribuiu para que a
segunda residência se localizasse a uma maior distância da residência principal. Silva (2010b,
p. 126) explica que “a escala não será mais intraurbana ou concentrada em pontos do território
(seja pelo turismo ou imobiliário) e, sim, abarcará toda a linha de praia estadual, uma vez que
a tipologia dos projetos passará a exigir áreas acima de dois hectares”. Nessa perspectiva, o
litoral nordestino passa a vivenciar profundas modificações a partir da formação desses novos
arranjos urbanísticos. Ferreira e Silva (2010) refletem que a segunda residência no Nordeste
possui um duplo caráter inovador: primeiro, as novas práticas e estratégias do mercado
imobiliário; e segundo, as expressivas mudanças de escala de atuação e capitalização do
mercado imobiliário.
Os estudos de Lundgren (1974) sobre a expansão da segunda residência no Canadá
produziu um modelo espacial com três fases, que evidencia as mudanças nas relações espaciais
entre o centro urbano emissor e as áreas de concentração da segunda residência. O referido
modelo apresenta semelhanças com a urbanização dispersa por segunda residência vivenciada
no litoral nordestino ao longo do tempo. Observa-se na primeira fase o surgimento de um núcleo
de segundas residências em torno do centro urbano, geralmente localizado em espaços com
atrativos naturais, como lago, rio ou praia. No segundo momento, a segunda residência se
expande à medida que a área urbana cresce. O núcleo de segunda residência assume contornos
urbanos mais expressivos. “Lundgren sugere que a expansão para dentro é de caráter mais
urbano, enquanto o impulso para fora ainda retém as características do desenvolvimento
característico das casas de veraneio ou de férias” (PEARCE, 2003, p. 331).
A terceira fase corresponde ao momento que a maior parte das segundas residências
se tornam a residência principal com a expansão da área metropolitana e a passam a coexistir
no núcleo de lazer, primeira e segunda residência. Enquanto isso, um novo núcleo de segundas
residências começa a ser formado. Pearce (2003) observa que a expansão da segunda residência
proposta por Lundgren (1974) na terceira fase resulta em um conjunto de fatores: o
desenvolvimento de rodovias, o aumento do número de carros, a maior disponibilidade de
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tempo para o lazer, o desejo das autoridades locais de aumentar os impostos e a ação dos
investimentos imobiliários (Figura 1.6).
Figura 1.6: Modelo de Lundgren para Expansão Urbana da Segunda Residência

Adaptação: Priscila Pereira Santos
Fonte: Melo e Silva et.al. (2009).

Nessa nova lógica de valorização espacial, em virtude da necessidade de extensas
áreas com recursos territoriais de qualidade, a expansão do imobiliário-turístico se afasta do
núcleo urbano principal das capitais do Nordeste e ocupa trechos da zona costeira integrados
por rodovias com acesso fácil ao aeroporto internacional, em linhas gerais, com uma distância
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menor que 100 km (SILVA, 2010a). Os municípios litorâneos que anteriormente não
despertavam o interesse do capital incorporador começa a ser disputado pelo mercado
imobiliário. Assim, observa-se o “imbricamento social-econômico-urbano de complexidade
antes não observada no Nordeste brasileiro, isto é, ‘urbanizações extensivas’ all inclusive e
direcionadas por lógicas globais” (FERREIRA; SILVA, 2010, p. 128). Essa urbanização
extensiva, dispersa, difusa e fragmentada provoca mudanças e transformações na configuração
territorial do litoral nordestino que afetam diretamente o modo de vida das comunidades
litorâneas.
As políticas públicas de turismo, notadamente o PRODETUR/NE, contribuíram de
maneira significativa na expansão do imobiliário-turístico. No entanto, Silva (2010b) alerta que
além da atuação estatal na esfera Federal e Estadual, o Estado na esfera municipal também
participou diretamente para atrair investimentos do capital incorporador. Segundo Silva
(2010b), Planos Diretores recentemente elaborados transformaram a zona rural de alguns
municípios litorâneos em zona urbana. Nesse sentido, Silva (2010b, p. 179) destaca que “um
intenso processo de valorização fundiária – de maneira quase silenciosa – se processou no
Nordeste brasileiro, lançando dezenas de milhares de lotes “urbanizados” onde antes habitavam
pequenas comunidades rurais (agricultores, pescadores, quilombolas, entre outras)”. O uso do
solo anteriormente mensurado em hectares (ha) passa a ser parcelado em lotes por metros
quadrados (m²). É digno de registro que o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR),
pago ao Governo Federal, é cobrado por hectare, um hectare equivale a 10.000 m². Porém, o
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), pago ao Governo Municipal,
calcula-se em m². Na prática, a chegada do imobiliário-turístico pode significar a “expulsão”
das comunidades litorâneas.
A “nova” forma-conteúdo da segunda residência no litoral nordestino que parece
soprar os ventos do dito progresso se apresenta como um fenômeno territorial em crescimento.
Entre o início do século XXI e o primeiro decênio, a segunda residência no litoral nordestino
aumentou pouco mais que 74%. O Estado do Rio Grande do Norte, Piauí e Paraíba se destacam
no crescimento percentual no período de 2000 e 2010, com respectivamente, 99,4%, 89,8% e
85%. Apesar do expressivo crescimento nos referidos estados, a maior concentração da segunda
residência está na Bahia com aproximadamente 35% do total (Tabela 1.1).

32
Tabela 1. 1: Crescimento do Domicílio de uso ocasional no Nordeste do Brasil
Crescimento
Domicílio de Domicílio de
Relativo dos
uso
uso
domicílios de
NORDESTE
ocasional
ocasional
uso ocasional
2000
2010
2000-2010
%
BAHIA
193 062
333 793
72,8
SERGIPE
31 034
46 942
51,2
ALAGOAS
26 599
44 014
65,4
PERNAMBUCO
85 291
143 567
68,3
PARAÍBA
38 583
71 409
85,0
RIO GRANDE DO NORTE
33 321
66 448
99,4
CEARÁ
64 620
113 146
75,0
PIAUÍ
38 136
72 394
89,8
MARANHÃO
41 552
74 550
79,4
552 198
966 263
74,9
TOTAL
Elaboração: Priscila Pereira Santos a partir dos dados do IBGE (2000; 2010)

O acelerado crescimento do imobiliário-turístico no Nordeste provoca a
organização das incorporadoras para que o investimento tenha alta liquidez. Nessa perspectiva,
cria-se em 2002 a Associação para o Desenvolvimento do Imobiliário e Turístico do Nordeste
(ADIT), hoje denominada ADIT Brasil. A referida associação além de objetivar conectar os
empresários brasileiros e estrangeiros e fazer do Brasil um dos principais destinos de
investimentos do imobiliário-turístico também visa “capacitar, orientar e educar os empresários
sobre o desenvolvimento de comunidades planejadas, empreendimentos imobiliário-turísticos
e de uso misto22”. Segundo informações da ADIT, o imobiliário-turístico é um tipo de
empreendimento diferente da incorporação imobiliária tradicional e exige preparo dos
empresários brasileiros para evitar erros. Diante disso, são realizados fóruns, congressos, entre
outros eventos, com destaque para o Salão Imobiliário de Lisboa e Madrid.
A segunda residência no litoral se apresenta como um fenômeno territorial e
multidimensional que causa diversas repercussões territoriais e conflitos ambientais. Entre a
casa de praia tradicional e o imobiliário-turístico são desenhados territórios de veraneio, de
turismo de sol e praia e de turismo imobiliário que convivem concomitantemente com o
território de sobrevivência dos autóctones, o território de gestão costeira do poder público e
território da produção econômica dos agentes privados. Essa teia arquitetada pelas relações de
poder modifica a dinâmica socioespacial do espaço litorâneo e os significados do lugar para os
moradores permanentes.

22

Informação disponível no site da ADIT <www.adit.com.br>
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1.3 As repercussões territoriais e os conflitos ambientais do morar temporariamente na
praia
As relações sociais imbricadas às materialidades (re)constroem o espaço
geográfico. As formas obtem função e significado, que podem ser modificados conforme o
movimento da sociedade. A funcionalização do espaço litorâneo para o lazer se materializa em
diversos objetos geográficos, mas aqui nos interessa a segunda residência. Essa habitação de
lazer se geograficiza no espaço como símbolo da apropriação cultural das benesses à beira-mar
e apresenta ao longo do tempo diferentes funções que resignificam o espaço geográfico.
À luz da reflexão do professor Milton Santos (2006, p. 39), compreende-se o espaço
geográfico como “um conjunto indissociável, solidário e também contraditório, de sistemas de
objetos e sistemas de ações”. Santos (2006) adverte que os objetos e as ações não podem ser
considerados isoladamente, mas sim como o quadro único no qual a História se passa. Essa
interpretação do espaço geográfico permite transitar do passado ao futuro da segunda residência
no litoral através do presente.
A segunda residência se manifesta no espaço litorâneo com diferentes formas e
distintos conteúdos. Santos (2006), baseado em Ledrut (1984), explica que “a forma e o
conteúdo somente existem separadamente como ‘verdades parciais’, abstrações de que somente
reencontram seu valor quando vistos em conjunto”. A ideia de forma-conteúdo articula o
processo e o resultado, a função e a forma, o passado e o futuro, o objeto e o sujeito, o natural
e o social (SANTOS, 2006). Nesse sentido, o olhar lançado aqui sobre a segunda residência
refere-se a sua forma-conteúdo. Seja como casa de praia ou imobiliário-turístico, para lazer,
investimento ou turismo, a forma-conteúdo da segunda residência modifica a organização
espacial. Segundo Souza (2013), a organização do espaço geográfico está relacionado com à
divisão espacial do trabalho, com a arrumação espacial da infraestrutura básica e social, com o
padrão de segregação e autossegração residencial, entre outros elementos.
A análise das formas-conteúdos da segunda residência no litoral será conduzida
pelas categorias geográficas: território e lugar. O espaço geográfico será apreendido como
conceito-matriz com diferentes dimensões das relações sociais que derivam os conceitos e as
categorias de análise geográfica, conforme propõe Raffestin (1993) e Souza (2013). A dimensão
política – le politique, como adverte Souza (2013) - do espaço geográfico será representada
pelo território e a dimensão cultural pela categoria lugar. Acredita-se que na interpretação da
segunda residência no espaço litorâneo as categorias geográficas território e lugar são
interpendentes e complementares.
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O território se coloca como uma das categorias de análise geográfica que se destaca
por apresentar uma diversidade de compreensões e significados, que variam conforme os
paradigmas do pensamento geográfico, o escopo do estudo e o objeto de pesquisa. Santos (2002,
p. 9) salienta que “nada considerado essencial hoje se faz no mundo que não seja a partir do
conhecimento do que é Território”. A segunda residência se territorializa no espaço litorâneo e
materializa o território por meio da casa de praia e de outros marcos territoriais que traduzem
de modo elementar a palavra território: terra pertencente a alguém, derivada do latim terra e
torium (CORRÊA, 1994).
O território contém, na visão de Haesbaert (2012, grifo nosso), três vertentes
básicas: jurídico-política, no qual é visto como um espaço delimitado e controlado sobre o
qual se exerce um determinado poder político, especialmente de caráter administrativo,
governamental e que atua no âmbito público da esfera de ação do Estado; cultural, o território
é o produto da apropriação feita individual ou coletivamente através do imaginário e/ou
identidade social sobre o espaço geográfico; econômica, o território é visto como produto
espacial do embate entre classes sociais e da relação capital-trabalho. Nesse sentido, o território
pode ser entendido sob a perspectiva do controle, da delimitação, do acesso, da dominação
econômica e identitária, da significação, do uso e da ocupação de um determinado espaço.
A abrangência e a complexidade da categoria território são amplas e convidam a
reflexões interdisciplinares e abertas. O território quando compreendido como espaço de
governança se apresenta como múltiplo e pluriescalar, correspondente na maioria das vezes à
nação e ao país, e às regionalizações administrativas em termos de estados e outros recortes
regionais e locais. Para além do espaço de governança, formam-se outros territórios também
muldimensionais e multiescalares que respondem pelo âmbito do poder público ou do
estritamente privado, a exemplo da casa, do bairro, de empresas e da segunda residência que
aqui nos interessa mais de perto.
Em uma primeira aproximação, a definição de território é oriunda do exercício das
relações de poder e a projeção dessas relações no espaço (RAFFESTIN, 1993; SOUZA, 2011,
2013; HAESBAERT, 2007, 2012). O território faz parte do espaço, mas não é o espaço.
Segundo Raffestin (1993), o território é produzido a partir do espaço. Produção essa que
envolve uma teia de relações sociais inscritas num campo de poder, “uma vez que o espaço
territorializado é um instrumento de exercício de poder” (SOUZA, 2013, p. 87). Na visão de
Souza (2011), o território se coloca como a expressão espacial do poder exercido socialmente,
ou em outros termos, a ligação do conceito de espaço e poder. Para Haesbaert (2007), o território
pode ser entendido a partir da complexa imbricação de múltiplas relações de poder, tanto no
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que se refere ao poder político, no sentido explícito de dominação, quanto no que diz respeito
ao poder simbólico, de apropriação, ou Poder e poder, como sugere Raffestin (1993), ou poder
explícito e infrapoder nas palavras de Souza (2013).
Apesar de não ser nem uma categoria temporal nem uma categoria espacial, como
ressalta Raffestin (1993), o poder também está presente na interpretação espaço-temporal do
fenômeno da segunda residência no litoral, visto que o poder está contido em toda relação.
Arendt (2004) chama a atenção para um aspecto importante na efetivação do poder: o grupo.
Para a referida autora “o ‘poder’ corresponde à habilidade humana de não apenas agir, mas de
agir em uníssono, em comum acordo”, então o exercício do poder só faz sentido em grupo
(ARENDT, 2004, p. 27). No que tange a segunda residência, destaca-se o grupo dos veranistas,
dos turistas de sol e praia, dos turistas imobiliários e da comunidade litorânea. Esses sujeitos
sociais agem no controle, na dominação e na defesa dos seus territórios.
Santos et al. (2011, p. 16) propõe um caminho para responder “à questão crucial de
saber como e por que se dão as relações entre a sociedade como ator e o território como agido
e, ao contrário, entre o território como ator e a sociedade como objeto da ação”: a análise do
território usado. Essa proposta epistemológica na visão da professora Maria Adélia de Souza
(2004) permite aos estudiosos da ciência geográfica captar o movimento do mundo: a geografia
do movimento, o tempo das coexistências. Para Santos et al. (2011, p. 3), o território usado
“constitui-se como um todo complexo onde se tece uma trama de relações complementares e
conflitantes. Daí o vigor do conceito, convidando a pensar processualmente as relações
estabelecidas entre o lugar, a formação socioespacial e o mundo”. Santos (1999) advoga contra
a “coisificação” do território:
O território não é apenas o conjunto dos sistemas naturais e de sistemas de
coisas superpostas. O território tem que ser entendido como o território usado,
não o território em si. O território usado é o chão mais a identidade. A
identidade é o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é
o fundamento do trabalho, o lugar da residência, das trocas materiais e
espirituais e do exercício da vida (SANTOS, 1999, p. 08, grifo nosso).

O território não deve ser confundido com a materialidade, mas isso não quer dizer
“que seja possível compreender e, mais ainda, investigar territórios concretos sem que o
substrato espacial material do espaço social seja devidamente considerado” (SOUZA, 2013, p.
95). Raffestin (1993, p. 152) destaca que “as ‘imagens’ territoriais revelam as relações de
produção e consequentemente as relações de poder, e é decifrando-as que se chega à estrutura
profunda”. As “imagens” territoriais da segunda residência no litoral se mostram como um dos
caminhos do desvelar dos atores hegemônicos e dos atores hegemonizados, o primeiro usa o
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território como recurso enquanto que para o segundo o território é usado para a sobrevivência
(SANTOS et al., 2011).
Os veranistas, os turistas e a comunidade litorânea no exercício da vida vinculamse ao território através da territorialidade, ou seja, “um conjunto de relações que se originam
num sistema tridimensional sociedade-espaço-tempo (...) se manifesta em todas as escalas
espaciais e sociais; ela é consubstancial a todas as relações e seria possível dizer que, de certa
forma, é a ‘face vivida’ da ‘face agida’ do poder” (RAFFESTIN, 1993, p. 160-162). Na
concepção de Souza (2011, p. 99, grifo do autor), a territorialidade corresponde a “certo tipo de
interação entre homem e espaço, à qual é sempre uma interação entre seres humanos
mediatizada pelo espaço”. A territorialidade, conforme aponta Saquet (2009), se apresenta
como um fenômeno social ligado principalmente ao lugar e à região e se refere a tentativa de
um grupo ou de um indivíduo de obter o controle das pessoas e das relações sociais no território.
Knafou (1996, grifo nosso) entende que nos lugares turísticos há dois tipos de
territorialidades que se destacam: a territorialidade sedentária dos moradores permanentes e
a territorialidade nômade dos veranistas e turistas. Mas a territorialidade sedentária de hoje
pode ser a territorialidade nômade de amanhã e vice-versa. Nesse sentido, Haesbaert (2012)
defende a multiterritorialidade, o complexo movimento de territorialização, ou melhor, a
convivência com múltiplos territórios.
E por quais motivos determinada parcela da sociedade ocidental deseja
territorializar o espaço litorâneo e manter o controle sobre ele? Souza (2013) entende que as
motivações estão, em linhas gerais, vinculadas ao substrato espacial material e aos significados
culturais atribuídos aos objetos geográficos, ou seja, às imagens do lugar. A cultura e a
economia “podem ser de vital importância para que se compreenda a gênese de um território
ou as razões do interesse por mantê-lo” ressalta Souza (2013, p. 88). Raffestin (1993) alerta
que para compreender a territorialidade deve considerar o lugar que ela se manifesta e as
repercussões territoriais que ela implica.
Yázigi (2001) em tom lírico entende que a praia é o leitmotiv do deslocamento para
o litoral. Nesse lírica espacial, para usar a expressão do referido autor, observa-se que a
dinâmica territorial da segunda residência no litoral traz consigo relações de intersubjetividades
que nos conduz a reflexão sobre as relações afetivas com o espaço litorâneo: o lugar da segunda
residência. Como sugere Yázigi (2001), baseado em Jonh Barrow, sem poesia a explicação da
realidade se faz incompleta, mas a “evocação de uma poética do espaço significa uma atenção
redobrada na reorganização espacial” destaca o autor (YÁZIGI, 2001, p. 44). A combinação
das subjetividades com as intersubjetividades faz de cada lugar, um lugar singular.
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Apesar do mar, da areia e do sol, dos amantes da prazer à beira-mar e dos nativos,
cada litoral é único, ímpar, ou para Yázigi (2001) possui “alma”, embora haja semelhanças com
outros litorais. “Ainda que dois lugares possam ter os mesmos ingredientes, a disposição de
suas formas pela comunidade produz algo necessariamente diferente. É quando a ordem dos
fatores altera o produto” (YÁZIGI, 2001, p. 45). Entre o particular e o singular, cada lugar
constitui-se o mundo à sua maneira do qual “lhe vem solicitações e ordens precisas de ações
condicionadas, mas é também o teatro insubstituível das paixões humanas, responsáveis,
através da ação comunicativa, pelas mais diversas manifestações da espontaneidade e da
criatividade” (SANTOS, 2006, p. 218). Mas em primeiro plano, “o lugar está para a dimensão
cultural-simbólica, assim como o território está para a dimensão política” (SOUZA, 2013, p.
115). O movimento dos sujeitos sociais para determinado lugar próximo ao mar se faz por
inúmeras razões, com destaque para o vínculo afetivo com o lugar, denominado por Tuan
(1980) de topofilia.
À beira-mar cada sujeito vive e percebe o lugar ao seu modo, dotando-o de
significado, os “sentidos de lugar” e as “imagens de lugar”. Segundo Souza (2013), somente há
lugar pela e na topofilia (ou “topofobia”), pois “sem os sentimentos e as imagens que se
produzem e reproduzem na comunicação e nos discursos, o que há é o substrato material e não
o lugar” (SOUZA, 2013, p. 118). O conceito de lugar, ainda de acordo com Souza (2013), está
diretamente relacionado às identidades, a intersubjetividade e as trocas simbólicas, o que não
implica dizer, adverte o autor, que a dimensão do poder não deve ser levada em conta, visto que
os lugares são “menos ou mais claramente, e menos ou mais fortemente, quase sempre
territórios” (SOUZA, 2013, p. 122). Santos (2006) salienta que o lugar é à base da vida comum
em que se entrelaçam a cooperação e os conflitos.
A comunhão do lugar com o mundo, ressalta Santos (2006), torna cada lugar
demasiadamente diferente dos demais. Santos et al. (2011) ressaltam que os atores hegemônicos
e os hegemonizados “não possuem o mesmo poder de comando, levando a uma multiplicidade
de ações, fruto do convívio dos atores hegemônicos com os hegemonizados. Dessa combinação
temos o arranjo singular dos lugares” (SANTOS et al., 2011, p. 15). No entanto, para entender
ou estudar o lugar deve-se considerar, orienta Yázigi (2001), a extensão dos seus sistemas.
Para Relph (2014),
Lugar não é meramente aquilo que possui raízes, conhecer e ser
reconhecido no bairro; não é apenas a distinção e apreciação de fragmentos de
geografia. O núcleo do significado de lugar se estende, penso eu, em suas
ligações inextricáveis com o ser, com a nossa própria existência. Lugar é um
microcosmo. É onde cada um de nós se relaciona com o mundo e onde o
mundo se relaciona conosco. O que acontece aqui, neste lugar, é parte de um
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processo em que o mundo inteiro está de alguma forma implicado. Isso é
muito existencial e ontológico. Mas é também econômico e social, pois em
toda parte estamos presos em maior ou menor grau nas forças neoliberais
e da globalização (RELPH, 2014, p. 31, grifo nosso).

No movimento dos sujeitos para o exercício da vida o local ao mesmo tempo que
se opõe ao global também se confunde com ele. No lugar se superpõem dialeticamente os
tempos externos, o eixo das sucessões, e os tempos internos, o eixo das coexistências, reflete
Santos (2006). Nesse sentido, “a história concreta do nosso tempo repõe a questão do lugar
numa posição central” (SANTOS, 2006, p. 213). Mas é de fundamental importância realizar
uma abordagem crítica sobre o lugar, menciona Relph (2014). A resistência as mudanças
impostas e a promoção do local podem se transformar em formas de exclusão e opressão.
Todavia, é igualmente importante compreender que através do lugar os sujeitos se conectam
com o mundo, e que essa relação pode provocar mudanças mútuas. Em termos geográficos,
segundo Oliveira (2014), as dimensões significativas do lugar são analisadas a partir da
experiência, do habitar, do falar e dos ritmos, enfim, das transformações.
A difusão da segunda residência no litoral brasileiro cresce de modo acelerado.
Uma “onda” de imobiliários-turísticos estão em instalação em lugares até então
inexpressivamente ocupados. Diante disso, cabe falar do que Milton Santos (2006) chamou de
“Guerra dos Lugares”. Para atrair o mercado imobiliário os lugares, com destaque para as ações
do Estado, realçam a qualidade dos seus recursos materiais e imateriais. A “imagem do lugar”
age como um imã para seduzir as incorporadoras imobiliárias no primeiro momento e,
posteriormente, os compradores do imobiliário-turístico. Assim, “novos” e “velhos”
significados, “novas” e “velhas” formas-conteúdos da segunda residência se hibridizam no
lugar.
Nos lugares da coexistência da “velha” e da “nova” forma-conteúdo da segunda
residência no litoral, o visitante e o nativo vivenciam e percebem aspectos diferentes do meio
ambiente. Apesar de não ser a causa direta da topofilia, o meio ambiente estimula as sensações
dos sujeitos sociais e fornece forma às suas alegrias e ideais (TUAN, 1980). Nesse sentido,
Tuan (1980) observa que é fácil entender a atração dos seres humanos pela praia:
Para começar, sua forma tem dupla atração: por um lado, as reentrâncias das
praias e dos vales sugerem segurança; por outro lado, o horizonte aberto para
o mar sugere aventura. Além disso, o corpo humano, que normalmente
desfruta apenas do ar e da terra, entra em contato com a água e a areia. A praia
também é banhada pelo brilho direto e refletido da luz do sol, porém a areia
cede à pressão, penetrando entre os dedos do pé e a água recebe e ampara o
corpo (TUAN, 1980, p. 131).
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Mas a “praia” do veranistas e do turista não é a mesma “praia” para o pescador,
para a marisqueira, para a catadora de mangaba, enfim, para o povo do mar. A praia pode
assumir diversas funções na vida dos sujeitos, lazer para uns e lugar da sobrevivência e abrigo
para outros. Desse modo, verifica-se que os territórios da segunda residência são formados nas
justaposição, superposição e contraposição do território das comunidades litorâneas. As
diferentes visões e interesses sobre o território podem ocasionar conflitos entre os atores sociais
que usam a mesma base material ou entre atores de territórios diferentes.
Segundo Nascimento (2001, p. 94), “os conflitos são os meios pelos quais os atores
sociais dirimem suas divergências, interesses antagônicos ou pontos de vista conflitantes,
possibilitando que a sociedade alcance uma certa unidade”. Silva (2005) nos recorda que os
conflitos fazem parte da formação da sociedade. Os conflitos, esclarece Theodoro et al. (2005),
estão presentes na constituição dos hominídeos, no centro das grandes religiões, na vida de
Cristo, nas artes, nas tragédias gregas, entre outros eventos. Nesse sentido, “para alguns
analistas, a vida humana em seu cotidiano é um permanente conflito entre as pulsões de vida e
de morte” e a origem da vida se constitui em um conflito (THEODORO et al., 2005, p. 52).
Mas os conflitos não deve ter uma conotação negativa, eles nascem para diminuir as
divergências. Caso contrário, os conflitos se transformam em confrontos.
Os conflitos são formados por um conjunto de elementos que os caracterizam,
dentre os quais se destacam: natureza (econômica, política, social, ambiental, cultural,
doméstica, geracional, de gênero, entre tantas outras); atores sociais diversos com interesses
distintos; campo material do conflito; objeto em disputa que pode ser material ou simbólico,
divisível ou indivisível, laico ou profano, real ou irreal; lógica ou dinâmica de
desenvolvimento; mediadores; e tipologia variada, segundo o critério que se utilize
(NASCIMENTO, 2001, grifo nosso).
O foco da análise da segunda residência no litoral está centrado nos conflitos de
natureza ambiental. Do local ao global os conflitos ambientais apresentam viés econômico,
social, cultural e político (THEODORO et al., 2005). Little (2001, p.107) define os conflitos
socioambientais como “disputas entre grupos sociais derivadas dos distintos tipos de relação
que eles mantem com seu meio natural”. Para Acselrad (2004, p. 26, grifo nosso),
os conflitos de natureza ambiental envolvem grupos sociais com modos
diferenciados de apropriação, uso e significação do território, tendo origem
quando pelo menos um dos grupos tem a continuidade das formas sociais de
apropriação do meio que desenvolvem ameaçada por impactos indesejáveis –
transmitidos pelo solo, água, ar ou sistemas vivos – decorrentes do exercício
das práticas de outros grupos.
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Na análise do conflito, orienta Little (2001), a primeira pergunta que se deve fazer
é: o que realmente está em jogo? A partir dessa constatação deve iniciar a análise dos conflitos
através de uma contextualização ambiental, geográfica e história. Segundo Little (2001), três
procedimentos básicos devem ser realizados para analisar os conflitos de natureza ambiental:
(i) identificar e analisar os principais atores sociais envolvidos no conflito; (ii) identificar e
analisar os principais agentes naturais envolvidos no conflito e (iii) analisar sintética e
globalmente o conflito específico.
Little (2001) propõe o estudo do conflito a partir de três tipos: (i) conflito para o
controle dos recursos ambientais; (ii) conflito gerado a partir os problemas ambientais
decorrentes da ação antrópica; (iii) conflito oriundo da desvalorização da cultura e dos modos
de vida de determinada comunidade. Little (2001) alerta que esse esquema de classificação não
deve ser visto com rigidez, portanto deve ser utilizado de modo flexível. Theodoro et al. (2005,
p. 61) ressaltam que “a complexidade dos conflitos gerados em torno do uso de um determinado
recurso, principalmente quando envolve relações de poderes desiguais é um desafio constante,
pois cada caso apresenta especificidades próprias, tanto espaciais quanto temporais”.
Os conflitos ambientais, segundo Acselrad (2004), devem ser analisados na
conjugação dos dois espaços de poder existentes na sociedade: o espaço de apropriação material
e o espaço de apropriação simbólica dos recursos do território. O primeiro espaço “é o espaço
da distribuição, entre os sujeitos sociais, do poder sobre os diferentes tipos de ‘capital’”
(ACSELRAD, 2004, p. 23). Acredita-se que dominação dos recursos ambientais também seja
um termo adequado para o primeiro espaço. No segundo espaço “se confrontam as
representações, valores, esquemas de percepção e ideias que organizam as visões de mundo e
legitimam os modos de distribuição de poder verificados no primeiro espaço” (ACSELRAD,
2004, p. 23). O segundo espaço corresponde ao arranjo socioespacial afetivo das materialidades.
Sob essa perspectiva, a interpretação do território e do lugar se faz “essencial para
se discutir os conflitos, posto que os mesmos podem configurar-se tanto através de uma luta
direta no espaço de distribuição do poder sobre a base material, como uma luta simbólica em
torno das categorias de legitimação das práticas” (ACSELRAD, 2004, p. 24). Assim, o fio de
Ariadne para a análise das manifestações territoriais da segunda residência no litoral transita
entre o material e o imaterial, entre a subjetividade e a intersubjetividade, enfim, entre a razão
e a emoção. Dito isso, convida-se o leitor a se envolver do global ao local nas diferentes
realidades de conflitos ocasionados pela segunda residência.
Na Suécia, Finlândia, Reino Unido, Nova Zelândia e Estados Unidos os
desdobramentos territoriais da segunda residência foram estudados por Muller, Hall e Keen
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(2004). Os autores destacam que os turistas de segunda como os novos consumidores do
ambiente rural podem ocasionar conflitos com a população local pelo uso dos recursos
ambientais. Muller, Hall e Keen (2004) chamam a atenção para o aumento da população
temporária e o intenso consumo do meio ambiente. O turismo de segunda residência, segundo
Muller, Hall e Keen (2004, p. 18), “também leva ao aumento dos custos no fornecimento, por
exemplo, infraestruturas e serviços adicionais23”. Nesse sentido e baseado em Deller et al.
(1997), Muller, Hall e Keen (2004) advertem que a receita gerada pela segunda residência nos
EUA cobre somente a demanda dos serviços públicos requerida por este tipo de habitação.
Além disto, os autores argumentam que o desenvolvimento da segunda residência na zona rural
pode interferir no modo de vida dos moradores locais e significar a ‘gentrificação’ rural, o que
implica no confronto entre o modo de vida tradicional rural com a urbanidade no modo de vida
rural24.
No México, Hiernaux-Nicolás (2005) entende que o turismo residencial em escala
local causa mais prejuízos que benefícios para a população permanente. Segundo HiernauxNicolás (2005), o turismo residencial demanda a construção de infraestruturas urbanas para
uma população que só frequenta a sua segunda residência uma ou duas vezes no ano, como por
exemplo, em Acapulco ou Cancún, e isto significa altos gastos públicos. Além disso, existe a
necessidade de manutenção, de vigilância e de conservação da imagem nas áreas residenciais,
como parte da paisagem turística geral do destino, “se multiplicam os custos e as cargas para
as autoridades locais, com frequência pouco retribuídas pelos impostos locais (particularmente
baixos no México) e a escassa geração de empregos (e ademais temporários)25” (HIERNAUXNICOLÁS, 2005, p. 19). Os impostos pagos pelo uso do solo pelos proprietários de segunda
residência são pouco satisfatórios para compensar as inúmeras solicitações de infraestrutura
urbana advindas da prática do turismo residencial no México.
López Colás (2003) em sua tese de doutorado intitulada La residencia secundaria
en España: estudio territorial de su uso y tenencia entende que segunda residência se converte
em um fator de organização espacial a partir dos impactos territoriais que produz. Segundo
López Colás (2003), o grande consumo do solo tanto no que diz respeito à qualidade quanto no

“Second home tourism also leads to increased costs in providing, for example, additional infrastructure and
services” (MULLER; HALL; KEEN, 2004, p. 18).
24
“Second home development can also be perceived as a form of rural gentrification, which implies the clash of
traditional rural lifestyles with urban images of rural life” (MULLER, 1999 apud MULLER, HALL; KEEN, 2004,
p. 21).
25
“se multiplican los costos y las cargas para las autoridades locales, com frecuencia poco retribuidas por los
impuestos locales (particularmente bajos en México) y la escasa generación de empleos (y además temporales)”
(HIERNAUX-NICOLAS, 2005, p. 19).
23
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que se refere à quantidade se apresenta como o efeito territorial mais grave da segunda
residência. Em linhas gerais, explica o autor, a expansão da segunda residência se apresenta
vinculada a extensão da cidade no campo. Nesse sentido, a relação dos moradores permanentes
com os proprietários de segunda residência pode ser cordial e amável ou conflitante, pois “os
residentes secundários podem ser percebidos ou comportar-se como ‘conquistadores’26”.
(LÓPEZ COLÁS, 2003, p. 61). Para Lopéz Colás (2003), na perspectiva espacial a segunda
residência se apresenta como um elemento fundamental na concepção do ordenamento
territorial, haja vista sua representação na hierarquia urbana e seu caráter multidimensional.
Na Espanha, a concentração da segunda residência se encontra no litoral e
especialmente o Mediterrâneo. López Colás (2003, p. 67) adverte que “em muitos destes
espaços o desenvolvimento acelerado de tais habitações e de outras formas de alojamento
turístico tem desembocado em graves atentados ao meio natural e em processo de destruições
e privatização do litoral27”, o que dificulta e até mesmo impede o acesso do público a estes
espaços. Gili i Fernández (2003) corrobora com López Colás (2003) sobre os impactos
territoriais e ambientais da segunda residência na costa espanhola. Na visão de Gili i Fernández
(2003, p. 03), os quilômetros de edificações ao lado do mar que se justapõem desde a Costa
Brava até Andaluzia impactam de tal do modo que as soluções para os problemas ambientais
não se apresentam nada fácil “em somente 40 anos uma grande parte do litoral está tão afetado
que é praticamente irrecuperável28”.
Viñas Delgado (2008) ao estudar a segunda residência na Cantabria, no Norte da
Espanha, sintetiza que de modo geral os efeitos socioeconômicos positivos da segunda
residência são: incremento da renda per capita e do nível de vida da população local, melhorias
nas infraestruturas e nos serviços, e a geração de empregos. No que tange aos impactos
negativos, o autor menciona que o caráter temporal dos postos de trabalho, o aumento do preço
da terra, a concentração dos benefícios por uma minoria da população local e a dificuldade de
integração dos moradores temporários com os moradores permanentes, são o que possivelmente
causa tensões e conflitos. Ademais, a segunda residência provoca a transformação nos usos do

“los residentes secundarios pueden ser percibidos o comportase como ‘conquistadores’” (LÓPEZ COLÁS, 2003,
p. 61).
27
“En muchos de estos espacios el desarrollo acelerado de tales vivienda y de otras formas de alojamiento turístico
ha desembocado en graves atentados al medio natural y en procesos de destrucción y privatización del litoral”
(LÓPEZ COLÁS, 2003, p. 67)
28
“En sólo 40 años, una gran parte del litoral se ha visto ya tan afectado que es prácticamente irrecuperable” (GILI
i FERNÁNDEZ, 2003, p. 03).
26
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território, a degradação ambiental e paisagística, a privatização da paisagem e o consumo
abusivo de água e solo.
Na América do Sul, especificamente na Argentina, Cecilia (2011) ao estudar o
urbano-turístico, aqui denominado imobiliário-turístico, em Mar del Plata, mostra que este tipo
de turismo se apresenta ancorado na qualidade ambiental e na exclusividade dos recursos
territoriais. Contraditoriamente, a implantação desses empreendimentos turísticos degrada o
meio ambiente por meio do desmonte de dunas, da retirada da vegetação original, da extração
de areia, da mudança do perfil geomorfológico costeiro, da projeção de sombra na praia pelas
construções e do aumento da erosão costeira. Cecilia (2011) alerta que as externalidades
ambientais do imobiliário-turístico no Mar del Plata são assumidas por quem não tem
participação nos lucros, com destaque para os moradores locais.
No Brasil, a ocupação territorial por segunda residência na Baixada Santista parece
ter pioneirismo nos trabalhos de Diva Medeiros (1965) sobre o Guarujá e Bertioga. Segundo
Medeiros (1965, p. 115) Guarujá foi planejada para o veraneio, ou seja, “é um centro
essencialmente balneário, de luxo. É a cidade-expectativa, onde tudo gira em torno do turismo
de fim-de-semana ou temporada”. O Guarujá também é uma cidade de contrastes, já que de um
lado observa-se uma sequência de arranha-céus construídos a partir de 1940 e do outro lado, de
pescadores caiçaras, nordestinos e japoneses que foram desterritorializados das proximidades
do mar e reterritorializados para o sopé do Morro Icanhema. A autora destaca que diante do
crescimento da população de veranistas foi necessária à procura de novos mananciais para o
abastecimento de água que se traduz em um problema urbano.
Bertioga, segundo Medeiros (1965), começa a ser ocupada em 1940 a partir das
melhorias nas vias de acesso. Medeiros (1965, p. 161) relata que “uma febre de loteamentos
alastrou-se por esta área da Baixada Santista e a retalhou em faixas imensas”. Mas antes de ter
a função de balneário, Bertioga era um núcleo de pescadores “com cerca de duas dúzias de
casas defronte ao porto da barca e três pequenas casas de comércio”. O aumento da população
no período de férias ocasionava problemas urbanos, principalmente no que se refere à luz e a
água.
Atualmente, Bertioga passa pelo novo momento da segunda residência, o
imobiliário-turístico. Segundo Cruz (2009), o referido balneário tem vivenciado um intenso
processo de transformação territorial:
o desenvolvimento do imobiliário-turístico chamado ‘Riviera de São
Lourenço’, o maior do país, e provavelmente da América Latina, é um
exemplo emblemático deste processo. Capaz de acolher uma população
flutuante de até 60.000 pessoas (quase o dobro da população oficial do
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município de Bertioga), a Riviera de São Lourenço ocupa uma área, a bordo
do mar, de cerca de nove milhões de metros quadrados destinados ao chamado
turismo residencial (CRUZ, 2009, p. 169).

Ainda na Baixa Santista, Odete Seabra (1979) destaca que a valorização da orla de
Santos foi norteada pela segunda residência. O resultado da expansão da segunda residência em
Santos, segundo Seabra (1979), merece duas considerações: (i) a nível de forma, pela
quantidade de edifícios justapostos desenhando a ‘muralha que cerca o mar’ falta espaço para
circulação; (ii) a nível de conteúdo, a qualidade de vida da população permanente e temporária
fica comprometida.
Na Praia Grande, também na Baixada Santista, Vieira (2008) identificou
repercussões territoriais positivas relacionadas à segunda residência, como por exemplo:
melhorias no acesso aos grandes centros urbanos, geração de emprego, benfeitorias na
infraestrutura local, entre outros. Quanto aos efeitos negativos, Vieira (2008) destaca que a falta
de água nas temporadas de férias e feriados prolongados se apresenta como um sério problema
tanto para os moradores permanentes quanto para os próprios veranistas. Além disto, o
congestionamento na entrada e saída da cidade nas altas temporadas, os problemas com a
segurança, a sujeira na praia e a diminuição da balneabilidade das praias são problemas
acarretados pelo turismo de segunda residência na Praia Grande.
Diante do crescimento de turistas estrangeiros de segunda residência no Brasil, o
Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR) realizou em conjunto com a Escola Brasileira
de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas (EBAPE/FGV) um
estudo no ano de 2008 intitulado Mercado de Turistas Estrangeiros de Segunda Residência no
Brasil com o apoio institucional da Associação para o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico
(ADIT) no Nordeste, atualmente ADIT Brasil, e colaboração da Associação de Dirigentes de
Empresas do Mercado Imobiliário (ADEMI). O estudo enumera uma série de problemas
ambientais causados pela construção de complexos residenciais turísticos para a segunda
residência cujos reflexos serão sentidos nas localidades, são eles: despejo inadequado de esgoto
e lixo nas praias, rios, lagoas e lagos, assim como óleo, lixo e aterros ilegais que geram danos
à saúde da população; perda da qualidade cênica da paisagem e redução das atividades
pesqueiras e da balneabilidade das praias (BRASIL, 2008).
A implantação do imobiliário-turístico e o uso de recursos territoriais para o
empreendimento envolve muitas vezes “aterros, modificam o habitat e os hábitos dos animais,
alteram o sistema de drenagem, geram erosão de dunas e praias” (BRASIL, 2008, p. 08). Nos
espaços litorâneos brasileiros diversos grupos com diferentes territorialidades interagem e
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disputam o poder para dominar os recursos territoriais e desenvolver suas atividades.
Possivelmente as atividades tradicionais voltadas para o extrativismo e a pesca, que
caracterizam ao longo do tempo a identidade territorial local, entram em rota de colisão com
novas funções socioeconômicas voltadas para a atividade de lazer e construção civil.
O litoral nordestino, que aqui nos interessa mais de perto, passa a vivenciar intensas
modificações a partir da expansão e formação de arranjos urbanísticos de segunda residência.
Assis (2009, p. 51) alerta que “as segundas residências estão, na sua essência, associadas à
expansão do urbano e à formação de áreas residenciais segregadas”. Para Coriolano (2007), a
segunda residência caracteriza-se como uma das ocupações do litoral que mais repercute no
território e provoca diversos problemas socioambientais.
Limonad (2007) destaca que a expansão geográfica indiscriminada das atividades
de turismo-veraneio somada à multiplicação de condomínios de segunda residência na zona
costeira do Nordeste brasileiro coloca em risco a diversidade de um dos mais ricos conjuntos
de ecossistemas costeiros tropicais do mundo. Silva (2010b) corrobora com Limonad (2007) e
entende que a nova dinâmica do Nordeste brasileiro, em geral nas áreas rurais, pode prejudicar
os elementos naturais que impulsionaram ou contribuíram para o turismo imobiliário,
mostrando deseconomias para a população local, além da perda insubstituível da flora e da
fauna.
A urbanização dispersa pode ser apreendida como a maior repercussão territorial
da segunda residência no litoral Nordestino. Conforme Limonad (2010), “essas formas de
dispersão da urbanização tem por base as relações sociais de produção ora impostas para a
sobrevivência e reprodução do capitalismo na atual etapa de acumulação flexível”. Assim, as
comunidades rurais que moram nas proximidades do mar correm o risco de desterritorialização
para que sejam implantadas as casas de praia e os imobiliários-turísticos. O rural tende a se
transformar em zona de expansão urbana, ganhar novos conteúdos sociais e se metamorfosear.
Coriolano (2007) aponta que no Nordeste brasileiro a principal mercadoria
imobiliária são as terras litorâneas. A segregação das populações tradicionais acontece como
efeito do reordenamento ocasionado pela ocupação de veraneio-turismo que se apropria dos
lugares considerados mais belos e atrativos e ocasiona a redução de espaços destinados à
agricultura e ao extrativismo. Desse modo, “o desenvolvimento da atividade turística e da
vilegiatura no Nordeste contribuem na geração da nova lógica de urbanização na zona costeira,
além de acirrar os processos de segregação no espaço das metrópoles” (DANTAS; FERREIRA,
2010, p. 11).
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Os pescadores, as marisqueiras, as catadoras de mangaba, entre tantas outras
comunidades tradicionais rurais, reterritorializam-se em espaços cada vez mais distantes do
mar. Silva (2010b, p. 188) alerta que esta dinâmica aumenta o processo de exclusão
socioterritorial e que se o “processo de sobrevalorização dos imóveis continuar, a política
pública de construção de moradias tornar-se-á inviável”. É válido registrar que a
reterritorialização desses nativos para locais litorâneos-interioranos pode trazer prejuízos à
preservação histórica e cultural das comunidades.
Limonad (2007, p. 20) alerta que “os habitantes dos pequenos povoados, ao serem
tirados do isolamento em que viviam defrontaram-se com exigências para as quais não estavam
preparados”. Esta autora no seu estudo sobre os mega-resorts no litoral no Norte da Bahia
explica que os moradores da comunidade local sonham em conseguir bons empregos e melhorar
de vida com a implantação desses empreendimentos. No entanto, o alto nível de qualificação
exigido se contrapõe ao baixo índice de escolaridade dos residentes. A opção que resta é a
inserção em postos de baixa qualificação nos imobiliários-turísticos ou a exclusão
socioespacial.
A ocupação das casas de praia e dos imobiliários-turísticos em extensões de terra
que inclusive chegam à beira mar dificulta o acesso das pessoas à praia e provoca a perda na
qualidade da paisagem cênica. Os espaços públicos são privatizados em alguns trechos do litoral
nordestino pelas casas de praia e o imobiliário-turístico. Kelson Silva (2010) nos seus estudos
sobre o espaço público e a segunda residência no litoral potiguar verificou que em Nísia Floresta
as principais formas de privatização das praias são: os decks, os piquetes, as muretas, as
correntes, as cercas, os acessos estreitos e/ou a ausência de vias devido a justaposição de casas
de praias.
Como se vê, a intensidade do uso do território para a segunda residência nos fornece
um conjunto de possibilidades de análise com várias dimensões. A figura 07 sintetiza algumas
das repercussões territoriais aqui mencionadas. O convite agora é para conhecer a densidade da
dinâmica territorial da segunda residência no litoral sergipano. Mas antes disso, os caminhos
metodológicos que conduziu a pesquisa são abordados.
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Figura 1.7: Repercussões territoriais da segunda residência no litoral

Elaboração: Priscila Pereira Santos, 2014
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1.4 Os caminhos metodológicos da pesquisa
A segunda residência no litoral se apresenta como um fenômeno amplo e complexo.
Desse modo, acredita-se que a abordagem qualitativa se mostrou mais adequada para interpretar
tal fenômeno. Nas palavras de Demo (1998), qualidade indica a essência das coisas. A pesquisa
qualitativa procura “uma compreensão interpretativa das experiências dos indivíduos dentro do
contexto social em que vivem em seu comportamento perante a sociedade e a natureza, quando
agrega significado às ações” (FERREIRA; PESSÔA, 2012, p. 258). Nessa perspectiva, sujeito
e objeto devem ser analisados juntos. Segundo Pádua (1996), no enfoque qualitativo as
motivações, as crenças, os valores e as representações sociais são considerados para entender o
significado do fenômeno e os processos sociais.
A delimitação espacial e temporal mostra-se de fundamental importância na
pesquisa qualitativa. O recorte espacial “diz respeito aos limites do espaço a ser estudado e onde
localizam-se o tema selecionado (...) o recorte temporal, por sua vez, refere-se ao momento do
tempo no qual situam-se o nosso tema espacialmente recortado” (CORRÊA, 2003, p. 12). A
análise do fenômeno da segunda residência no litoral sergipano foi realizada em dois
municípios. No litoral Norte, na Barra dos Coqueiros, na Praia da Atalaia Nova e a Praia da
Costa (Mapa 1.1 e 1.2). E no litoral Sul, em Estância, nas Praias do Saco e das Dunas. O recorte
temporal corresponde ao período entre os anos de 2000 e 2013.
Procurou-se compreender a espacialização da segunda residência no litoral Norte e
Sul de Sergipe a partir da comparação das quatro praias propostas para análise. Milton Santos
explica que “a espacialização não é o resultado do movimento apenas da sociedade, porque
depende do espaço para se realizar. No seu movimento permanente, em sua busca incessante
de geografização, a sociedade está subordinada à lei do espaço preexistente” (SANTOS, 2008,
p. 80). Segundo Gil (2010), a comparação visa ressaltar as semelhanças e as diferenças na
manifestação de um mesmo fenômeno. No que tange o nível da pesquisa, objetivou-se explicar
a razão da manifestação da segunda residência nas localidades selecionadas tanto na “velha”
quanto na sua “nova” forma-conteúdo. Para Gil (2010), as pesquisas explicativas buscam o
porquê das coisas e por isso, aprofundam o conhecimento da realidade.
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Mapa 1.1: Praia da Costa e Atalaia Nova
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Mapa 1.2: Praia das Dunas e Praia do Saco
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Os procedimentos metodológicos utilizados no desenvolvimento da pesquisa foram
os seguintes: pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e pesquisa de campo. Durante os
trabalhos de campo foram realizadas observações simples, observações sistemáticas, registros
fotográficos, entrevistas semiestruturadas e por pautas. A pesquisa quantitativa também foi
utilizada para complementar os dados qualitativos, visto que a articulação entre a pesquisa
quantitativa e qualitativa permite que o pesquisador obtenha maior confiança nos dados
coletados.
A realização do levantamento bibliográfico se fez presente em todas as etapas do
estudo proposto. A pesquisa bibliográfica, na visão de Marconi e Lakatos (2008) é “um
apanhado geral sobre os principais trabalhos já realizados, revestidos de importância, por serem
capazes de fornecer dados atuais e relevantes relacionados com o tema”. A pesquisa em
desenvolvimento apoiou-se em livros, monografias, dissertações, teses, artigos científicos e
referências online. No Brasil, destacaram-se alguns estudiosos sobre a segunda residência e o
imobiliário turístico: Diva B. Medeiros (1965); Odette Seabra (1979); Mauren Roque (1990);
Olga Tulik (1995; 2001); Luiz Ignarra (1999); Eustógio Dantas (2010); Lenilton Assis (2003;
2006; 2009); Rita Cruz (2005; 2007, 2009); Esther Limonad (2008, 2010); Imário Vieira
(2008); Kelson Silva (2010, 2012); Maria Aparecida Fonseca (2005; 2012). Na literatura
internacional, sobressaíram-se as produções de Julián López Colás (2003), Michael Hall e
Dieter Muller (2004), Daniel Hiernaux-Nicolás (2005), Raquel Huete e Alejandro Mantecón
(2010) e Rigonat Cecilia (2012).
O encontro entre o que se conhece pelas bibliografias produzidas e o que se desejou
conhecer da realidade da segunda residência no litoral sergipano se elucidou nas pesquisas de
campo. Os trabalhos de campo na Barra dos Coqueiros e em Estância trouxeram informações e
conhecimento sobre as manifestações da segunda residência no litoral sergipano. Inicialmente,
observações simples e registros fotográficos foram realizados. Segundo Gil (2010), nesse tipo
de observação o pesquisador permanece alheio ao fenômeno que estuda e observa de maneira
espontânea os fatos que ocorrem. As fotografias, na visão de Corrêa (2003, p. 9), “constituem
elementos muito importantes em um trabalho geográfico, às vezes muito comunicando mais
facilmente uma ideia que um longo texto”. O geógrafo francês Paul Claval (2011, p. 62) salienta
que “a geografia é uma ciência da observação. Aquele que a prática ama andar, olhar ao redor,
cheirar os odores e sentir a atmosfera; é também um homem de contato, sempre pronto a
interrogar as pessoas e a escutá-las”.
As observações sistemáticas e os registros fotográficos foram realizados entre
dezembro de 2013 e maio de 2014. A observação sistemática indica que “o observador sabe o
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que procura e o que carece de importância em determinada situação” (MARCONI, LAKATOS,
2008, p. 276). O roteiro de observação se baseou nos prováveis problemas ambientais e nos
conflitos de diversas naturezas. As alterações na paisagem e as relações socioespaciais foram
observadas a partir de alguns aspectos, como por exemplo: as condições da vegetação, o
desmonte das dunas, a disposição inadequada dos resíduos sólidos, a ocupação irregular por
segundas residências em área de preservação, na restinga e nos lagoas intradunares, a ocupação
na linha de costa por segunda residência e privatização do espaço público, as condições das vias
e rodovias, o padrão arquitetônico das casas dos veranistas e dos moradores locais, entre outros.
Na pesquisa de campo foram aplicadas entrevistas semiestruturadas aos veranistas,
aos turistas de sol e praia, aos moradores locais e os representantes de comunidades tradicionais.
Gil (2010, p. 117) entende que a entrevista “é uma forma de diálogo assimétrico, em que uma
das partes busca coletar dados e a outra se apresenta como fonte de informação”. As entrevistas
foram realizadas nos meses de dezembro de 2013 e janeiro, fevereiro e março de 2014, durante
os finais de semana e feriados prolongados. O roteiro de entrevista com o veranista e a
comunidade local foi testado com êxito em novembro de 2013, na Praia da Costa, Barra dos
Coqueiros. A validação do instrumento de pesquisa consistiu em uma avaliação da clareza e
objetividade das perguntas, assim como do tempo da entrevista.
O roteiro de entrevista com os veranistas e os turistas de sol e praia tiveram
perguntas abertas e fechadas em cinco grupos de questões: 1) os veranistas/turistas no litoral
sergipano; 2) a segunda residência no litoral sergipano; 3) o uso da segunda residência; 4) o
veranista/turista e a comunidade receptora; 5) os conflitos ambientais da segunda residência
(Apêndice A).
Aos moradores permanentes foram realizadas perguntas abertas e fechadas em
entrevista semiestruturada com três temas. No primeiro bloco, buscou-se entender a relação do
sujeito com o lugar. Os moradores permanentes foram indagados quanto ao tempo que reside
na localidade, a distância da casa para a praia, se já morou em outro local mais próximo a praia
e por que se mudou. Essas perguntas permitiram identificar e fundamentar um possível processo
de segregação socioespacial. Na segunda parte, a relação da comunidade receptora e a segunda
residência foram analisadas a partir de questões que retrataram os benefícios e os prejuízos
socioespaciais que o morador acredita que a segunda residência traz para o lugar. Por último,
foi solicitado ao morador que explicite os possíveis problemas/conflitos ambientais provocados
pela segunda residência (Apêndice B).
É válido mencionar que a relação do turista imobiliário e a formação do “novo”
território da segunda residência está em implantação. Por não haver turistas imobiliários no uso
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do território durante o período das entrevistas, as repercussões territoriais do imobiliárioturístico foram desnudadas a partir da visão dos moradores permanentes e da pesquisadora.
Nessa pesquisa, os veranistas, os turistas de sol e praia, os turistas imobiliários e os
moradores permanentes e os integrantes das comunidades tradicionais são denominados
sujeitos, por entendê-los enquanto seres que pensam e atuam no espaço. É válido mencionar
que etimologicamente “sujeito” deriva do latim subjectu que significa “posto debaixo”, isto é,
aquele que está submetido ou subordinado a algo. No caso proposto para pesquisa, os sujeitos
estão submetidos à (re)produção do espaço litorâneo para o lazer.
Quanto à amostra dos sujeitos pesquisados, o estudo se deu por saturação, isto é, “o
pesquisador fecha o grupo quando, após as informações coletadas com um certo número de
sujeitos, novas entrevistas passam a apresentar uma quantidade de repetições em seu conteúdo”
(TURATO, 2003, p. 363). Na Barra dos Coqueiros, 27 usuários da segunda residência e 14
moradores permanentes foram entrevistados na Atalaia Nova e 25 veranistas/turistas e 16
moradores permanentes na Praia da Costa. Em Estância, 24 usuários de segunda residência
foram entrevistados e 06 moradores permanentes na Praia do Saco e 25 veranistas/turistas na
Praia das Dunas. É necessário mencionar que os únicos moradores permanentes na Praia das
Dunas são os caseiros e em virtude disso, não houve entrevistados como moradores
permanentes.
O Estado e o mercado se apresentam no espaço como forças de ação capazes de
transformá-lo (SANTOS, 2008). Nessa pesquisa, o Estado e o mercado imobiliário são
interpretados enquanto agentes transformadores do espaço litorâneo de Sergipe e serão
analisados através pesquisa documental e entrevista por pautas. Conforme Godoy (1995, p. 21),
“o exame de materiais de natureza diversa, que ainda não receberam um tratamento analítico,
ou que podem ser reexaminados, buscando-se novas e/ou interpretações complementares,
constitui o que estamos denominando pesquisa documental”. Desse modo, as diversas políticas
públicas direcionadas as melhorias na infraestrutura dos espaços litorâneos de Sergipe, e o
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) dos imobiliários-turísticos em implantação foram
analisados.
A análise da Sinopse do Censo de Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) também foi realizada. Os dados estatísticos disponibilizados pelo IBGE
permitem o conhecimento do crescimento das segundas residências (domicílio de uso
ocasional) na área de estudo. O IBGE não utiliza a expressão segunda residência, mas o que
pode ser entendido como tal aparece registrada pela primeira vez no recenseamento
demográfico de 1970, incluídas entre os domicílios fechados. Esses domicílios eram
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considerados como aqueles “que serviam ocasionalmente de moradia (casa de praia ou campo,
normalmente usada para descanso de fim de semana ou férias) e cujos moradores não estavam
presentes na data do censo” (IBGE, 1970, sem página). Em 1980, o IBGE modifica o termo
utilizado para denominar as segundas residências substituindo domicílios fechados para
domicílios particulares de uso ocasional. Para o IBGE (1980, sem página), esses domicílios
“serviam ocasionalmente de moradia (casa ou apartamento), normalmente usados para fim de
semana ou férias, cujos moradores não estavam presentes na data do censo”. Em 1991, o IBGE
reformula o conceito de domicílio particular de uso ocasional utilizado em 1980 passando a
contabilizar as segundas residências que “na data de referência do censo, estivessem presentes
seus ocupantes” (IBGE, 1991, p. 113).
As entrevistas com os representantes do governo estadual e municipal foram
realizadas por pautas, isto é, entrevista estruturada por pontos de interesse (GIL, 2010). Quatro
secretarias estaduais foram selecionadas para a aplicação das entrevistas, a saber: Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Urbano (SEDURB); Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Econômico e da Ciência e Tecnologia de Sergipe (SEDETEC); Secretaria de Estado do Turismo
(SETUR) e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH).
Além das secretarias estaduais também foram entrevistadas os gestores da prefeitura municipal
de Estância. É imprescindível mencionar que para explicar os conflitos ambientais nas bordas
do mar também foi entrevistado um dos representantes da Superintendência do Patrimônio da
União no Estado de Sergipe (SPU/SE).
A análise do mercado imobiliário foi realizada a partir da participação no Salão
Imobiliário de Sergipe no ano de 2013 e entrevista informal com promotores imobiliários, “o
que se pretende com entrevistas desse tipo é a obtenção de uma visão geral do problema” (GIL,
2010, p. 111). O Estado e o Mercado Imobiliário são tratados nessa pesquisa como ‘agentes’
pela sua ampla capacidade de ação sobre o território. Esse par dialético modifica a configuração
do lugar por que “ambos são mediadores entre o externo e o interno, entre o novo e o velho”
(SANTOS, 2008, p. 108).
A análise e a interpretação dos dados coletados foram realizadas à luz das categorias
geográfica: território e lugar e das seguintes sub-categorias: territorialidades; configuração
territorial; repercussões territoriais e conflitos ambientais. A análise dos dados envolveu três
etapas: classificação e organização das informações coletadas; estabelecimento das relações
existentes entre os dados e o tratamento estatístico dos dados. No que tange a organização dos
dados, foram sistematizados em gráficos, tabelas, quadros e mapas.
Por último, a redação final foi elaborada.
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2 A CASA DE PRAIA E O IMOBILIÁRIO-TURÍSTICO NO LITORAL SERGIPANO
O espaço litorâneo de Sergipe apresenta uma combinação de elementos e processos
ambientais, sociais, econômicos, políticos, culturais, enfim, territoriais, que o torna único,
singular. Dessa unicidade, observam-se vários arranjos socioespaciais que particularizam o
litoral sergipano de Norte a Sul. Mas entender o movimento conjunto do todo e das partes do
referido litoral se coloca como uma tarefa árdua e pressupõe a cisão, como aponta Santos
(2006). Nesse sentido, apresenta-se o cenário geográfico da segunda residência a partir da
análise do movimento da sociedade sergipana no litoral sob o prisma do sistema físico, do
sistema político-administrativo e do sistema socioeconômico como representação da totalidade.
O presente capítulo pretende refletir sobre a configuração territorial do litoral
sergipano, ou seja, a respeito dos elementos naturais e artificiais que caracterizam esse litoral,
o processo de territorialização da segunda residência e as singularidades presentes nas praias
sergipanas, especificamente nas localidades estudadas: Praia da Costa, Atalaia Nova, Praia das
Dunas e Praia do Saco. As particularidades presentes no referido litoral são aqui analisadas a
partir dos municípios costeiros, em outros termos, os municípios defrontantes com o mar.
2.1 Litoral sergipano: diferentes usos, múltiplos interesses
O litoral sergipano delineia-se em 163 km de linha de costa, limitado ao Norte com
o rio São Francisco e ao Sul pelo o complexo estuarino Piauí/Real. Por uma questão políticoadministrativa, o litoral foi setorizado na década de 1990 em litoral Norte, litoral Centro e litoral
Sul, como uma das ações do Programa de Gerenciamento Costeiro (GERCO/SE). Esses setores
do litoral sergipano são formados por municípios costeiros, estuarinos e sub-litorâneos. Ao total
verificam-se 23 municípios entre o litoral Norte, o litoral Centro e o litoral Sul. Dezessete
municípios fazem parte do litoral Norte de Sergipe, são eles: Barra dos Coqueiros, Pirambu,
Pacatuba, Nossa Senhora do Socorro, Laranjeiras, Riachuelo, Maruim, Santo Amaro das
Brotas, Rosário do Catete, General Maynard, Carmópolis, Japaratuba, Japoatã, Ilha das Flores,
Brejo Grande, Neópolis, Santana do São Francisco. O litoral Centro está composto somente
pelo município de Aracaju, capital do Estado. O Litoral Sul apresenta cinco municípios, a saber:
São Cristóvão, Itaporanga d’Ajuda, Estância, Santa Luzia do Itanhy e Indiaroba. Esses
ambientes se mostram com diferentes combinações naturais e sociais, que arquitetam distintas
configurações territoriais. É imprescindível mencionar que na costa sergipana a rodovia SE100 articula os municípios costeiros e conduz a sociedade às proximidades do mar (Mapa 2.1).
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Mapa 2.1: Municípios litorâneos de Sergipe

57

O ambiente praial, junto com os terraços marinhos, os cordões litorâneos, as dunas
e os estuários formam os principais domínios naturais da configuração territorial do litoral
sergipano. Esses domínios formam em conjunto a unidade geomorfológica planície costeira.
Segundo Carvalho e Fontes (2006, p. 19), a planície costeira do litoral sergipano ocupa uma
faixa “descontínua, assimétrica e alongada no sentido NE-SE ao longo do litoral e tem maior
expressão areal na dependência do recuo dos tabuleiros costeiros”. Articulada às planícies
costeiras estão os tabuleiros costeiros “dissecados em colinas de topos convexos e planos,
eventualmente aguçados” (CARVALHO; FONTES, 2006, p. 18). A estrutura geológica
encontrada indica formações da Era Quaternária, do período Pleistocênico e Holocênico. Em
outros termos, a geologia e a geomorfologia do litoral sergipano mostram a recente formação
desses ambientes e indicam a fragilidade e a vulnerabilidade desse espaço. É sob esse substrato
espacial que a segunda residência está assentada.
De Norte a Sul constata-se que entre os terraços marinhos holocênicos e os terraços
marinhos pleistocênicos há zonas topográficas mais baixas onde o lençol freático emerge e
forma lagoas. Encaixadas entre os cordões litorâneos as lagoas são alimentadas pelo lençol
freático e pela água da chuva (WANDERLEY; SANTOS, 2007). No litoral Norte, observa-se
uma quantidade de lagoas maior que no litoral Sul, principalmente no período chuvoso. No
litoral Sul, verifica-se um alinhamento de lagoas “devido à presença do lençol freático ou
simplesmente baixios com evidência de colmatagem no período de estiagem, constituindo-se
em zonas úmidas depressionais fechadas” (FONTES; CORREIA; COSTA, 2012, p. 327). As
lagoas do litoral Sul tem uma extensão maior que as do litoral Norte e são em sua maioria
perenes.
O clima quente e úmido conjugado aos domínios naturais e aos diferentes tipos de
solo desenham cenários que assumem diversas funções para a sociedade sergipana, aqui nos
interessado mais de perto o território usado para a segunda residência. O solo formado por
“minerais, não hidromórficos, onde dominam o latossolo vermelho-amarelo de baixa fertilidade
natural, o argissolo vermelho-amarelo (...) e o neossolo quartzarênico” são considerados
“pobres” já que geralmente são porosos e ácidos com pouca fertilidade e textura variável, com
dominância arenosa (CARVALHO; FONTES, 2006, p. 18). Ademais, verifica-se a presença do
gleissolo sálico ou solo de mangue.
O ecossistema manguezal e a vegetação de mangue, assim como a vegetação de
restinga também fazem parte da estrutura territorial do litoral sergipano e são importantes na
base alimentar das comunidades litorâneas. No manguezal estão os peixes, os crustáceos e os
moluscos consumidos tanto por quem vive próximo ao mar e aos estuários quanto por quem
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visita ou mora temporariamente, como por exemplo os veranistas. Fontes (1997) destaca que
os manguezais atuam por meio de sua vegetação na bioestabilidade da planície costeira. A
vegetação de mangue apresenta em sua diversidade, o mangue-vermelho (Rizophora mangle),
o mangue-branco (Laguncularia racemosa, Avicennia germinans), o mangue-preto (Avicennia
schaueriana) e o mangue-amarelo (Conocarpus Erectus) (ALMEIDA, 2010).
A mata de restinga do litoral sergipano, também denominada Floresta Esclerófica
Litorânea, teve suas principais espécies classificadas por Leite et al. (1976 apud
WANDERLEY, 1998) são elas: o cajueiro bravo (Anacardium occidentale); o murici
(Byrsonima sp); a maçaranduba (Manilkara salzmanni); a piaçava (Atallea sp); o dicuri
(Syagros coronata); a angelim (Andira humilis); a amescla (Protium heptaphylum); o cabeça
de frade (Melocactus bahiensis), o faxeiro (Cereus fernambucensis), a mangaba (Hancornia
speciosa), entre outros. A mangabeira, árvore que produz a mangaba, é árvore símbolo do
Estado de Sergipe tendo em vista o significado cultural e econômico do fruto para as
comunidades litorâneas, conforme o Decreto Nº 12.723/1992.
O litoral sergipano ao longo da sua história geográfica (re)constrói-se a partir da
coexistência de diferentes usos do solo e diversas atividades econômicas. Por uma questão
geopolítica de defesa, a sociedade sergipana, em uma maioria, constituiu-se distante do litoral.
Entretanto, no século XIX, a política econômica reorganizou a sociedade sergipana com a
mudança da capital para o estuário do rio Sergipe próximo da costa. Assim, a capital deixa de
ser São Cristóvão, município de fundo de vale, e passa a ser, em 1855, Aracaju, município
estuarino e costeiro. O aprimoramento da técnica e a apropriação simbólico-cultural das
benesses do ambiente praial, entre outros fatores, fomentaram para que o “vazio” do espaço
litorâneo se transformasse gradativamente em um espaço com múltiplos interesses e inúmeros
territórios a partir de Aracaju. Santos (2006), entende por técnicas o conjunto dos meios
instrumentais e sociais que possibilita ao homem produzir e, ao mesmo tempo, criar o espaço.
Mas é imprescindível salientar que a produção e criação do espaço geográfico depende do
espaço preexistente. Desse modo, verifica-se que apesar do espaço litorâneo de Sergipe ser uno
apresenta diferenças que o torna múltiplo nos seus três setores geográficos, conforme analisase a seguir.
No litoral Norte, dos dezessetes municípios desse setor, quatro são costeiros: Brejo
Grande, Pacatuba, Pirambu e Barra dos Coqueiros. Nesses municípios, constata-se um
crescimento de 24% da população total entre os anos de 2000 e 2010, especialmente no
município da Barra dos Coqueiros, de acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia
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e Estatística (IBGE). No referido município, observa-se um incremento de 40% da população
total nesse período de dez anos (Tabela 2.1).
Tabela 2.1: Crescimento da população total do litoral Norte (2000-2010)
Crescimento
Crescimento
relativo da
População População absoluto da
população
Total
Total
Litoral Norte
população
total
2000
2010
total
2000-2010
2000-2010
%
Brejo Grande
7.102
7.742
640
9
Pacatuba
11.536
13.137
1.601
13,8
Pirambu
7.255
8.369
1.114
15,3
Barra dos Coqueiros
17.807
24.976
7.196
40,2
43.700
54.224
10.524
24
População Litoral Norte
Fonte: Censo Demográfico do IBGE (2000; 2010)

Com o advento da ponte sobre o rio Sergipe, Aracaju foi interligada a Barra dos
Coqueiros em 2006. Fonseca, Vilar e Santos (2010) advertem que a ponte Aracaju-Barra está
longe de ser somente uma construção, uma materialidade que objetiva ligar as margens opostas
do rio Sergipe. A ponte Aracaju-Barra constitui-se em um elemento complexo articulado a
processos com igual teor de complexidade capazes de provocar conflitos e metamorfoses
territoriais (Figura 2.1). A ponte, articulada às políticas públicas, se apresenta como um
importante vetor de ocupação, visto que impulsiona o crescimento urbano do município tanto
por primeira quanto por segunda residência.
A implantação de condomínios fechados de alto luxo na Barra dos Coqueiros faz
com que o município se sobressaia dos demais municípios do litoral Norte. O Alphaville Barra
dos Coqueiros e o Condomínio Brisa de Atalaia são exemplos desses condomínios de alto
padrão. Esses condomínios apresentam formato de complexos residenciais turísticos ou o
imobiliário-turístico. A presença do Terminal Portuário Marítimo Inácio Barbosa e do Parque
Eólico Barra dos Coqueiros são também elementos estruturantes do espaço litorâneo do
município que o torna diferenciado no litoral Norte.
No litoral Norte destaca-se também a presença da indústria de exploração de
petróleo e gás natural, a Petróleo Brasileiro S/A (PETROBRAS). A referida indústria atua no
litoral Norte, principalmente na Planície costeira-deltaica do Rio São Francisco (ALVES,
2010). Max Santos (2008) adverte que diante desse tipo de exploração deve-se ficar em alerta
para possíveis problemas de contaminação ambiental. Nesse sentido, faz-se imprescindível
medidas preventivas.
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Ademais, observam-se outras atividades econômicas desenvolvidas ao mesmo
tempo no litoral Norte, entre o rio São Francisco, Japaratuba e Sergipe, como por exemplo, a
agricultura, a coleta da mangaba, a aquicultura (piscicultura e carcinicultura), a apicultura, a
produção de artesanatos e o turismo. Alves (2010) verifica que o mangue desse setor do litoral
sofre degradação devido à expansão imobiliária e o aumento da carcinicultura. Esses usos
territoriais interferem no padrão hidrodinâmico do manguezal. Vieira (2010, p. 245, grifo
nosso) na sua tese sobre os conflitos ambientais no litoral Norte conclui que:
a atividade comercial da carcinicultura tem provocado a retirada da
vegetação denominada mata ciliar de áreas de mangue e apicum em
várias localidades dos rios São Francisco e Japaratuba. Essa ação provoca
o solapamento das margens, contribuindo para o assoreamento dos rios, com
tendências a formação de ilhas, uma vez que os sedimentos das margens são
carreados para o leito, chegando a encobrir áreas de mangues. Por outro lado,
os resíduos químicos utilizados nas lavagens dos viveiros de camarões são
jogados no próprio rio sem nenhum cuidado especial, contribuindo dessa
forma para a matança indiscriminada da fauna e da flora.

O uso do território para diferentes atividades econômicas nesse setor do litoral
repercute em uma série de problemas ambientais. A vegetação de restinga tem sido retirada,
segundo Alves (2010), para o cultivo do coco-da-baía e o extrativismo da madeira, assim como
para implantação do imobiliário-turístico. A disposição inadequada de resíduos sólidos e a
poluição dos recursos hídricos também constituem-se em problemas ambientais. Desse modo,
a flora e a fauna sofrem ameaça de extinção. Esses impactos negativos afetam diretamente o
modo de vida das comunidades litorâneas, tal como a comunidade tradicional das catadoras de
mangaba. As mulheres catadoras de mangaba lutam pelo respeito ao seu modo de vida e
conservação dos frutos da restinga.
A dinâmica territorial do litoral Norte tende a ser maior com a pavimentação da
rodovia costeira estadual SE-100 Norte. Fonseca, Vilar e Santos (2010) alertam que a ocupação
rarefeita no trecho de Pirambu até Brejo Grande se deve à falta de pavimentação na SE-100.
Segundo o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) sobre a pavimentação da rodovia SE-100,
com as melhorias objetiva-se, além de reduzir as distâncias entre o litoral Norte e Sul, “fornecer
melhores condições de tráfego de fluxo turístico bem como viabilizar o escoamento dos
produtos oriundos das comunidades que serão atendidas pela rodovia e sua vizinhança”
(RIMA/SE-100, p. 10). Acredita-se que a facilidade de acesso aos municípios do litoral Norte
pode vir a incrementar o número de segundas residências e movimentar o turismo.
Os 86,41 km da rodovia estadual SE-100 sem pavimentação estão projetados para
serem pavimentados em cinco lotes. Os dois primeiros lotes com melhorias e alargamentos em
alguns pontos e os três lotes restantes no modelo de estrada parque. O referido modelo se faz
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necessário porque a rodovia se encontra inserida numa Unidade de Conservação de Proteção
Integral. Nesse sentido, deve-se conciliar “sua utilização com a preservação dos ecossistemas
locais, a valorização da paisagem, e dos valores culturais e, ainda que fomentem a educação
ambiental, o turismo consciente, o lazer e o desenvolvimento socioeconômico da região que
está inserida” (RIMA/SE-100, sem ano, p. 10). É digno de registro que o Ministério do Turismo
repassou ao governo do Estado de Sergipe, representado pela Secretaria de Estado da
Infraestrutura, no ano de 2000 o montante de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) para a
implantação e pavimentação da rodovia SE-100 Norte, conforme o Portal da Transparência29.
Mas até o momento, catorze anos depois, as obras de pavimentação ainda não foram realizadas.
Diferente do litoral Norte que vivencia uma urbanização ainda incipiente, o litoral
Centro apresenta urbanização consolidada e uma urbanização crescente dispersa, fragmentada,
enfim, difusa. No litoral Centro, concentram-se as informações, o comércio, os serviços, as
atividades industriais e as administrativas. Aracaju exerce uma centralidade macrocéfala no
litoral e também em todo o território sergipano (VILAR, 2010). Mas Aracaju “transbordou” em
municípios vizinhos e nesse sentido, observa-se uma reorganização territorial. A reestruturação
da costa sergipana conduz Vilar (2013) a propor uma nova regionalização do litoral de Sergipe.
Na visão esclarecida desse geógrafo sergipano, o litoral deve ser analisado na perspectiva da
“força” da metrópole. Aracaju ao irradiar funcionalidades para São Cristóvão, Nossa Senhora
do Socorro e Barra dos Coqueiros forma junto com esses municípios o litoral metropolitano.
Na zona rural de Aracaju a produção de coco-da-baía se destacava entre os cultivos
desde a primeira metade do século XX. Mas a partir da década de 1970 a valorização da terra é
tão grande que a produção agrícola tornou-se inviável (FRANÇA, 1998). Chácaras, sítios e
casas de veraneio “vão se adentrando e penetrando em áreas antes tradicionalmente dedicadas
ao cultivo de coco-da-baía, de pesca artesanal ou à agricultura de subsistência” (MACHADO,
1989, p. 93). A cocoicultura e as comunidades litorâneas aos poucos começam a se afastar das
proximidades do mar para que a segunda residência se espacialize.
A partir da década de 1980, iniciou-se em Aracaju um processo de urbanização mais
acentuado que nos anos anteriores. No bairro Atalaia, a orla marítima começa a ser estruturada
para atender as atividades de lazer e turismo, com hotéis, bares, restaurantes, entre outros
equipamentos turísticos. Nesse período, a zona rural aracajuana foi delimitada como Zona de
Expansão Urbana (ZEU) pela Lei Nº 873/82. O mercado imobiliário, atraído, entre outros
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fatores, pelas melhorias no acesso, passa a investir na implantação de condomínios fechados de
segunda residência na ZEU.
No litoral Centro, verifica-se o maior crescimento absoluto da população entre 2000
e 2010. Contudo, enquanto Aracaju cresce 20 % entre 2000 e 2010, a Zona de Expansão Urbana
(ZEU) obteve no mesmo período um incremento populacional maior que 198% (Tabela 2.2).
Atualmente, a primeira e a segunda residência estão imbricadas na ZEU.
Tabela 2.2: Crescimento da população total do litoral Centro Aracaju e Zona de Expansão (2000-2010)
Crescimento
relativo da
Litoral Centro
população total
2000-2010
%
451.746
543.250
91.504
20,2
Aracaju*
9.337
27.899
18.562
198,8
Zona de Expansão
461.083
571.149
110.066
23,8
População Litoral Centro
Fonte: Censo Demográfico do IBGE (2000; 2010); França e Rezende (2010; 2011)
* Resultado da população total sem contabilizar a Zona de Expansão Urbana de Aracaju
População População
Total
Total
2000
2010

Crescimento
absoluto da
população total
2000-2010

Mesmo com o aumento da população urbana o modo de vida rural se faz sentir na
ZEU. Em outros termos, há heranças socioterritoriais, as denominadas rugosidades. Ainda
existem formas onde prevalecem os conteúdos iniciais que marcam essa zona rurbanizada,
assim como também existem antigas formas com novos conteúdos, como por exemplo, os sítios
e chácaras de veraneio que hoje também são utilizados como espaço de eventos.
A valorização dos terrenos à beira mar e a pressão imobiliária faz de Aracaju o setor
litorâneo de Sergipe mais ocupado na zona de pós-praia. É digno de registro que no tocante a
atividade turística, Aracaju é o município no qual o modelo sol e praia tem como alavanca
principal a Orla de Atalaia reestruturada no início do século XXI. A referida orla tem uma
extensão de aproximadamente 6 km e concentra o trade turístico de Sergipe. A posição
estratégica dos novos objetos geográficos na orla aracajuana pode ser entendida como uma
maneira de atrair e manter o turista concentrado nesse espaço.
No ano de 2010, após a inauguração da ponte que interliga Aracaju com Itaporanga
D´Ajuda, verifica-se um crescimento acentuado da população da Zona de Expansão de Aracaju
e do litoral Sul sergipano. A dinâmica socioeconômica da Zona de Expansão passa por
significativas mudanças ambientais, paisagísticas e territoriais. Os problemas ambientais na
ZEU se manifestam em uma maior intensidade da ocupação do solo, “no aumento do
incremento demográfico e do fluxo viário, nas formas como a comunidade se relaciona direta
ou indiretamente com o rio, no aumento da pressão sobre os domínios ambientais da planície
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costeira e nas características próprias do meio social” (VILAR, 2010, p. 71). É válido mencionar
também o incremento da visitação turística na Aruana e na orlinha Pôr do Sol, no Mosqueiro
(Figura 2.1).
Figura 2.1: (A) Ponte Aracaju-Itaporanga D´Ajuda sobre o rio Vaza-Barris; (B) Orla da Aruana; (C)
Orla Pôr do Sol

Fonte: Trabalho de campo, 2013/2014

Apesar de uma maior dinâmica territorial na ZEU, a infraestrutura básica não
acompanha o ritmo da urbanização e do turismo na Zona de Expansão. Oliveira (2012) destaca
que apesar da Zona de Expansão fazer parte no Plano Diretor do Município da Área de Interesse
Urbanístico e de Preservação Ambiental, observa-se o crescimento da urbanização dispersa sem
infraestrutura básica e sem serviços urbanos compatíveis com o nível de ocupação, o que é
incondizente com o discurso da conservação e preservação ambiental. O esgotamento sanitário
ainda é realizado por fossa sumidouro, o que pode causar a contaminação do lençol freático,
diante das características arenosas do solo, sua elevada permoporosidade e a sua baixa
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profundidade (WANDERLEY; WANDERLEY, 2003). A proximidade do poço artesanal com
a fossa sumidouro pode representar um risco a saúde da população. A contaminação da água
pode vir a causar doenças de veiculação hídrica.
Diferente do litoral Norte e do litoral Centro, um outro cenário se observa no litoral
Sul. Nos municípios mais próximos de Aracaju verifica-se o crescimento acentuado da
população absoluta. Em São Cristóvão, a população total aumentou mais de 14 mil pessoas
entre 2000 e 2010 enquanto que em Itaporanga D´Ajuda e Estância o crescimento absoluto foi
em média 5 mil pessoas no mesmo período (Tabela 2.3).

Tabela 2.3: Crescimento da população total do litoral Sul (2000-2010)

Litoral Sul

População
Total
2000

População
Total
2010

São Cristóvão
64.647
78.864
Itaporanga d´Ajuda
25.482
30.419
Estância
59.002
64.409
Indiaroba
13.152
15.831
Santa Luzia do Itanhy
12.918
12.969
175.201
202.492
População Litoral Sul
Fonte: Censo Demográfico do IBGE (2000; 2010)

Crescimento
absoluto da
população total
2000-2010
14.271
4.937
5.407
2.679
51
27.291

Crescimento
relativo da
população total
2000-2010
%
21,9
19,3
9,1
20,3
0,3
15,5

A tendência é que a população aumente em todo o litoral Sul, notadamente após a
construção da ponte que interliga o litoral Centro ao litoral Sul, Aracaju-Itaporanga D´Ajuda,
inaugurada em 2010, e da ponte que comunica Estância com Indiaroba em operação desde 2013.
A construção da ponte em um primeiro momento significa a ligação do litoral sergipano pela
rodovia costeira SE-100 e também a interligação rodoviária do litoral Sul de Sergipe com o
Norte da Bahia (Figura 2.2 e 2.3).
Diante da fluidez territorial materializada nas pontes e oriunda da imbricação de
processos políticos, econômicos e sociais, já se observam mudanças na configuração e na
dinâmica territorial do litoral Sul sergipano. Vilar e Vieira (2010) alertam que a nova
configuração territorial produzida pelo veraneio, pelo turismo e pela carcinicultura aumenta os
conflitos ambientais e de uso do solo. Cabe acrescentar à reflexão desses geógrafos sergipanos,
a implantação recente de condomínios fechados de segunda residência em forma de imobiliárioturístico.
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Figura 2.2: Ponte Aracaju-Itaporanga D´Ajuda

Fonte: Trabalho de campo, 2013/2014
Figura 2.3: Ponte Estância- Indiaroba

Fonte: Trabalho de campo, 2013/2014
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No litoral Sul, os domínios ambientais da planície costeira, as baixadas litorâneas,
os terraços fluviais, as lagoas, as várzeas, as planícies aluvionais e as lagoas, entre outros
domínios, desenham um cenário geográfico de elevada fragilidade ambiental (WANDERLEY;
SANTOS, 2007). As dunas desse setor geográfico “compõem a faixa de terraços pós-praianos
disputada pela segunda residência nas praias da Caueira, Abaís, Dunas, Santa Izabel, Saco e
Ponta do Saco” (WANDERLEY; SANTOS, 2007, p. 14). Nas praias do litoral Sul, verifica-se
a construção de casas de praia na linha de costa. Nesse sentido, Oliveira e Melo e Souza (2010,
p. 244) explicam que “a interação entre o indicador fonte de alimentação praia-duna e o
referente à presença de barreiras à contribuição eólica (casas de veraneio) demostra que as
alterações no padrão de circulação eólica afetam a maior parte das áreas de dunas”.
A agricultura, a pesca, o turismo e a carcinicultura são atividades econômicas que
coexistem com o veraneio no litoral sergipano. Vilar e Vieira (2010) mencionam que o espaço
rural do litoral Sul vivencia na última década uma expressiva ocupação pelo turismo e pela
carcinicultura. Verifica-se a instalação de alojamento turísticos, bares, restaurantes e outras
infraestruturas básicas e turísticas, principalmente em Itaporanga D´Ajuda e Estância. No que
tange à carcinicultura, Wanderley e Santos (2007) esclarecem que pouco mais de 30% dos
empreendimentos de carcinicultura estão localizados no Litoral Sul de Sergipe, espacializados
entre os estuários dos rios Vaza-Barris, Piauí e Real. Segundo as autoras, em Estância estão
localizados os maiores empreendimentos instalados e projetados, enquanto São Cristóvão tem
numerosos empreendimentos de pequeno porte. Wanderley e Santos (2007) retratam que a
proposta de integração de mercados turístico no eixo “Bahia-Sergipe-Nordeste-Sudeste” coloca
o turismo como uma atividade concorrente da carcinicultura.
O uso do solo para as atividades econômicas em questão causa repercussões
territoriais que representam prejuízos ambientais, históricos e culturais. A diminuição dos
recursos naturais, entre outros fatores, direciona os moradores que viviam da pesca, da coleta
de mariscos e frutos, a servirem como caseiros, diaristas e atividades relacionadas ao lazer. A
substituição de atividades tradicionais por atividades turísticas pode significar a perda da
identidade territorial da comunidade litorânea de Sergipe tanto litoral Sul quanto do litoral
Norte.
O território usado, tanto no litoral Centro quanto no litoral Norte e Sul, apresenta
problemas ambientais ocasionados pelos diferentes usos e atividades mencionados, com
destaque para a segunda residência, o turismo e o veraneio. Nesse sentido, Unidades de
Conservação (UC´s) de Proteção Integral e de Uso Sustentável foram e são criadas para proteger
e conservar o meio ambiente, com algumas restrições de uso nesses espaços. Segundo o Sistema
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Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), entende-se por proteção integral “manutenção
dos ecossistemas livres de alterações causadas por interferência humana, admitido apenas o uso
indireto dos seus atributos naturais” (BRASIL, 2000). As UC’s de uso sustentável são as que
permitem a “exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos
ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais
atributos ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável” (BRASIL, 2000).
A maior parte das UC’s no litoral sergipano são de Uso Sustentável.
No litoral Norte há UC’s públicas e particulares. A Reserva Biológica de Santa
Izabel, de Proteção Integral e a Área de Proteção Ambiental (APA) Litoral Norte, de Uso
Sustentável, são de gestão Federal e Estadual, respectivamente. Já a Reserva Particular do
Patrimônio Natural (RPPN) ‘Dona Benta e Seu Caboclo’ e ‘Lagoa Encantada do Morro da
Lucrécia’, em Pirambu, são particulares. A Reserva Biológica de Santa Izabel foi criada pelo
governo federal, em 1988, para proteger a fauna local, especialmente as tartarugas marinhas
(BRASIL, 1988). A Área de Proteção Ambiental (APA) Litoral Norte foi criada pelo governo
estadual em 2004 para proteger e conservar os ecossistemas “ou processos essenciais à
biodiversidade, à manutenção de atributos ecológicos, e à melhoria da qualidade de vida da
população” (SERGIPE, 2004). Mas nenhuma dessas UC´s localizam-se na Barra dos
Coqueiros, ou seja, as segundas residências na Praia da Costa e na Atalaia Nova não fazem
parte de unidades de conservação.
No litoral Sul, as casas de praia analisadas tanto na Praia das Dunas quanto na
localidade do Saco situam-se em uma Área de Proteção Ambiental (APA). Na perspectiva de
proteger o patrimônio natural do Litoral Sul foi criada em 1993 a Área de Proteção Ambiental
(APA) Litoral Sul. Para criar a APA Litoral Sul foi considerado, segundo o Decreto Nº
13.468/1993, a implantação da SE-100 e a fragilidade e vulnerabilidade dos manguezais, das
áreas estuarinas, das dunas, das restingas, entre outros ecossistemas (SERGIPE, 1993).
A APA Litoral Sul delimita-se entre os municípios de Itaporanga d´Ajuda, Estância,
Santa Luzia do Itanhy e Indiaroba. Na sua tese de doutorado sobre o litoral Sul de Sergipe,
Wanderley (1998) aponta as principais tendências da ocupação na APA litoral Sul, entre as
quais se destacam: o adensamento da ocupação populacional por primeira e principalmente por
segunda residência ao longo do eixo da rodovia SE-100; a ocupação da linha de costa por casas
de praia entre Abaís e a Praia do Saco, em Estância, e Praia da Caueira, em Itaporanga d´Ajuda;
a contaminação da água das lagoas em virtude da ocupação às suas margens e da construção de
bares sem infraestrutura básica; desmonte total de dunas para a construção de segunda
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residência; e o loteamento das propriedades nos intervalos ainda não parcelados, frontais às
praias na retaguarda da rodovia SE-100.
A apropriação, privatização e comercialização de terras nas depressões
interdunares, em espaços de pós-praia e áreas de apicum (schorre) e manguezal propriamente
dito para a construção de casas de veraneio na APA Litoral Sul é uma forma de ocupação
incompatível com os objetivos de preservação e conservação dos recursos naturais de uma
unidade de uso sustentável, pois repercute na transformação da paisagem e na degradação de
recursos naturais, uma vez que é necessário eliminar parcial e totalmente a vegetação original
e destruir dunas, contribuindo assim para a redução da qualidade visual do lugar.
Em síntese, articulado no sistema físico, político-administrativo e socioeconômico,
o litoral sergipano apresenta diferentes usos e múltiplos interesses. No litoral Norte, Centro e
Sul de Sergipe utiliza-se o espaço para o assentamento das moradias, permanentes ou não, para
a economia, para o lazer e a cultura, para conservar os recursos ambientais e também como
suporte de infraestrutura de transporte, saneamento, energia e comunicação. No uso econômico
verificam-se atividades extrativistas (geológicas e biológicas); agropecuárias; industriais; de
comércio e de comunicação; aquícolas com a pesca e a carcinicultura; e o turismo. Os usos e as
atividades econômicas no espaço litorâneo de Sergipe entremeiam o urbano no rural e o rural
no urbano formando territórios que conflitam diante dos múltiplos interesses e modificam a
relação dos atores sociais com o lugar.
É nessa configuração territorial frágil e vulnerável que a segunda residência é
construída. Seja na tradicional e familiar casa de praia ou nos excludentes e segregadores
complexos residenciais turísticos, a implantação da segunda residência depende e recebe
influência do espaço preexistente, mas ao mesmo tempo reconfigura a base natural e provoca
uma nova organização socioespacial nesse espaço cada dia mais valorizado e valorado.
Mas quando e por que a sociedade sergipana começou a caminhar em direção à
praia e construir suas habitações de lazer? O processo histórico da espacialização da segunda
residência no litoral sergipano apresenta particularidades que fazem hoje esse litoral ter um
valor natural e mercadológico diferente dos demais estados do Nordeste.
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2.2 A territorialização da segunda residência no litoral sergipano
Ao longo do tempo, a segunda residência territorializa o espaço litorâneo de Sergipe
com variadas formas e conteúdos. Além da tradicional casa de praia, hoje a segunda residência
também se mostra sobre a forma-conteúdo do imobiliário-turístico. Uma “onda” de complexos
residenciais turísticos, ou seja, de condomínios fechados com serviços residenciais e turísticos
estão em implantação nas bordas sergipanas do mar. Os “velhos” e os “novos” usos do território
pela segunda residência coexistem no litoral sergipano e ocasionam repercussões territoriais
variadas. O território usado para o lazer e para o turismo é também usado pelas comunidades
litorâneas para a sobrevivência e conservação da identidade. Diante dos múltiplos usos do
território e das diversas territorialidades observa-se uma problemática territorial de tensões e
conflitos e de resistências das comunidades tradicionais. Ao mesmo tempo, verifica-se a
cooperação entre os moradores permanentes, os veranistas e os turistas. A história territorial da
segunda residência no litoral de Sergipe se apresenta como um importante caminho na
compreensão das transformações geográficas da zona costeira.
Os caminhos da espacialização e das transformações territoriais ocasionadas pela
segunda residência no litoral sergipano, grosso modo, apresentam três momentos marcantes: os
“palácios” e “palacetes de veraneio” (1940-1970); a casa de praia associada aos loteamentos e
aos condomínios fechados (1980-2000) e o controle territorial do imobiliário-turístico da
atualidade. Segundo o professor Milton Santos (2008, p. 80), “a espacialização é um momento
da inserção territorial dos processos sociais”. O leitmotiv das inserções territoriais a serem
abordadas fazem parte dos seguintes processos: apropriação simbólico-cultural do litoral;
valorização e dominação das bordas do mar e o controle territorial do Estado e do Mercado.
2.2.1 Os “palácios” e “palacetes” de veraneio: a apropriação simbólico-cultural do litoral
A apropriação simbólico-cultural do litoral para a recreação e o lazer e a ocupação
territorial pela segunda residência na zona costeira sergipana tem seus primeiros vestígios
históricos no século XX em Aracaju. Mas a formação territorial de Sergipe e da sua sociedade
inicia-se em São Cristóvão, a primeira capital sergipana. São Cristóvão foi construída em forma
de acrópole, num terreno elevado, protegido e estratégico. Esse modelo territorial de ocupação
obedecia à geopolítica de defesa articulada pelos portugueses que durante o processo de
colonização construíam cidades-fortaleza. A cidade de São Cristóvão, típica do período
colonial, é um exemplo de ocupação territorial dos fundos dos vales. Até a segunda metade do
século XIX a estratégia territorial foi a proteção de São Cristóvão para a consolidação de um
núcleo de povoamento (PORTO, 1991). A costa era inexpressivamente ocupada, e por que não
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dizer, “vazia”. A ideia do “território do vazio”, recorrente na literatura, pode ser usada também
para interpretar o litoral sergipano (CORBIN, 1989).
Entre o século XVIII e XIX a efervescência da produção açucareira demandou uma
reestruturação logística dos canais de escoamento da cana-de-açúcar. A cidade de São Cristóvão
foi transferida para a cidade-porto de Aracaju, resultado de uma nova lógica que necessitava de
nexos territoriais que conectasse os fundos dos vales com o mundo. Aracaju é esse elo que de
contato entre a hinterland açucareiro e os consumidores (VILAR, 2006). Segundo Fortes (1955,
p. 15), “Sergipe, com cinco grandes rios e quatro barras razoáveis, não possuía portos
importantes. Eram portos ainda do tempo em que preponderava a cidade-fortaleza, muito rio
acima”. Na visão de Fernando Porto (1991, p. 15), “o progresso da Província reclamava um fim
a esta talassofobia que durava desde os tempos da colônia”. A nova capital também delineia um
novo modelo territorial de ocupação em Sergipe. Modelo esse que aproxima a sociedade
sergipana do mar.
Vilar e Araújo (2010) ressaltam que grande parte do litoral sergipano enfrentou
problemas de comunicação que dificultaram sua ocupação territorial. Nesse sentido, é válido
registrar a construção de canais artificiais de conexão fluvial no século XIX e no início do
século XX, que permitiram a interligação entre as bacias hidrográficas do rio Japaratuba e do
rio Sergipe por meio do Canal do Pomonga, e das bacias hidrográficas do rio Sergipe e do rio
Vaza-Barris através do Canal de Santa Maria. Segundo Fonseca, Vilar e Santos (2010, p. 48),
esses canais fluviais facilitavam “a comunicação entre as áreas nucleares do espaço litorâneo
sergipano e, ao mesmo tempo, ajudava a formar uma lógica territorial com características
próprias”. Fonseca, Vilar e Santos (2010) destacam que uma armadura territorial foi criada para
subsidiar a atividade agroexportadora de Sergipe. Vale salientar que o litoral e os espaços sublitorâneos se apresentam de fundamental importância para a atividade agrícola de Sergipe,
embora com diferentes atores e produtos econômicos ao longo do tempo.
A cidade de Aracaju cresceu inicialmente paralela ao rio Sergipe. O espaço mais
próximo ao rio foi ocupado por pessoas que tinham alto poder aquisitivo. Esse espaço era
vislumbrado como o mais nobre pelas suas condições ambientais e pela proximidade com o
transporte fluvial e marítimo. Pelo porto estuarino de Aracaju, além das mercadorias enviadas
e recebidas, chegavam também às notícias pelos navios semanais vindo da Bahia, do Recife e
do Rio de Janeiro (FORTES, 1955). Nesse sentido, Porto (1991, p. 13) ressalta que “pelo mar
saía o açúcar, sustentáculo da economia da Província. Pelo mar vinham, em troca, as
mercadorias ‘do reino’ e também as notícias”. Provavelmente, a notícia do hedonismo da
habitação de lazer próximo à praia que se manifestava entre os nobres no Rio de Janeiro tenha
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estimulado a construção dos “palácios”, dos “palacetes” e dos bungalows (bangalôs) na Praia
Formosa, em pleno curso inferior do Rio Sergipe.
No início do século XX, a cidade de Aracaju começa a se expandir devido às
melhorias na infraestrutura. O surgimento dos bondes de atração animal em 1910, as lâmpadas
elétricas em 1913 e o serviço de esgoto no ano de 1914, por exemplo, possibilitam a formação
inicial de bairros. No tocante à habitação, as casas de Aracaju, em linhas gerais, seguiam
padrões arquitetônicos orientados pelas Posturas. Porém, as residências da classe mais abastada
eram “caracterizadas até 1920 pelo sutil ‘Palacete’ com características ‘fin de siècle’ do agrado
da burguesia nacional em todas as cidades brasileiras” (FORTES, 1955, p. 39). Segundo Diniz
(1963), esses “Palacetes” neoclássicos são frutos de importação, de origem francesa. A
característica marcante desses “Palacetes” é uma fachada com grande quantidade de
ornamentos.
Afastado da zona urbana de Aracaju, as famílias de classe alta construíram na Praia
Formosa, no início do século XX, no antigo bairro Fundição, atualmente denominado 13 de
Julho, “palácios”, “palacetes” e bungalows. Essas primeiras formas arquitetônicas e
construtivas da segunda residência foram utilizadas no momento embrionário do veraneio em
Sergipe. Nas palavras de Santana (1983), a Praia Formosa era o final da urbanidade de Aracaju,
o limite dos bondes. Ocupada apenas por poucos pescadores, a Praia Formosa era de difícil
acesso, e situava-se “distante o suficiente para dificultar o acesso dos que não possuem animais,
automóveis ou embarcações para seu transporte” (SILVA, 2002, p. 136). Mário Cabral (2001)
recorda que:
A fundição era um bairro distante, parecia no fim do mundo. Era, antigamente,
a praia balneária da cidade. O interessante é que cada veranista fazia dentro
da água, um banheiro de palha de coqueiro para se banhar a salvo dos olhares
públicos. E ainda assim ia ao banho de mar muito bem vestido: os homens de
calças cortadas e camisa de meia e as mulheres com roupas de baeta azul,
longas e veneráveis (CABRAL, 2001, p.178, grifo nosso).

A Praia Formosa no início do século XX era lugar de veraneio da classe mais
favorecida. Nessa época, “a classe alta procurava sair do aglomerado urbano, construindo assim
este palacete mais afastado, para ser a casa de veraneio da família sendo este o reduto familiar,
o espelho da família, refletindo numa maneira mais abrangente, a sociedade da qual os
Rollemberg fazem parte” (SOUZA; FONTES; GRAÇA, 2010, p. 17). O empresário Adolpho
Rollemberg obteve em 1917 da Intendência Municipal autorização para iniciar a construção do
seu Palacete na Praia Formosa. No ano de 1919 o Palacete estava pronto e foi destinado ao
veraneio da família (SOUZA; FONTES; GRAÇA, 2010). É digno de registro que o referido

72

palacete foi tombado pelo Patrimônio Histórico e Cultural de Sergipe pelo Decreto Nº 1.118/89.
Em 2008, o imóvel foi adquirido pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) secção Sergipe,
e após a reforma instalou-se a sede da OAB/SE (Figura 2.4).
Figura 2.4: Palacete da família Rollemberg, atual sede da OAB Sergipe após reforma

Fonte:http://sergipeemfotos.blogspot.com.br/2013/11/antigo-casarao-na-avenida-ivo-doprado.html

Com a chegada dos bondes elétricos em Aracaju, no ano de 1926, o acesso à Praia
Formosa foi facilitado e já havia quem pensasse em morar na praia, já que “com um transporte
seguro e barato como o bonde é mais fácil veranear e até mesmo morar perto da Praia Formosa”
(SILVA, 2002, p. 137). Na visão do engenheiro e professor Fernando Porto em entrevista
concedida a socióloga Inaê Silva, em 30 de janeiro de 1997, o bonde elétrico favoreceu a
formação urbana da Praia Formosa (SILVA, 2002). Aos poucos a Praia Formosa passa a ser
também o espaço de lazer da classe média. É válido mencionar que após 1920 o padrão
arquitetônico francês dos “palacetes” começa a ser mesclado pelo estilo “Bungalow” e outros
estilos importados. Mas para Fortes (1955), os “Bungalows” aracajuanos eram uma versão
grosseira dos “Bungalows” ingleses.
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Nos anos de 1940, segundo Melins (2007), no verão, época das férias escolares e
das festas de final de ano, as famílias de classe média alugavam casas para veranear na Praia
Formosa. Mas lembra Melins (2007, p. 258): “além dos veranistas e moradores, centenas de
pessoas da cidade iam para lá tomar banho de mar ou se bronzearem nas areias alvas”. Mesmo
com o aumento de pessoas na Praia Formosa o acesso a essa praia ainda era difícil, e Melins
(2007) recorda em seu livro de memórias que “raramente passava um automóvel. O ônibus
Paciência que fazia a linha Centro/Praia Formosa, quando não estava quebrado, aparecia por lá,
somente quatro ou cinco vezes no dia” (MELINS, 2007, p. 258). É válido mencionar que os
primeiros automóveis de Aracaju datam o final da década de 1920 (MELINS, 2007).
Mais difícil ainda era chegar à praia marítima da Vila de Atalaia. Segundo a
socióloga Inaê Silva entre o final do século XIX e a primeira metade do século XX, a Atalaia
ainda não tinha despertado o interesse da classe alta; “os homens de dinheiro ainda não se
interessam pela região, Atalaia é terra de ninguém” (SILVA, 2002, p. 135). As pessoas que
viviam nas proximidades do mar eram produtores rurais pobres, “uma gente humilde, de
tradição marcadamente rural que, espalhada até o Robalo, povoa de forma dispersa as terras
que ficam ‘lá pras bandas do oceano’” (SILVA, 2002, p. 135). Melins (2007) relembra que
alguns desbravadores antevendo a procura pela Praia de Atalaia construíram casas de palhas
para alugar aos futuros veranistas.
A construção da ponte sobre o rio Poxim no final dos anos de 1930, seguido da
inauguração no final de 1940 de uma estrada para a Atalaia a partir da Praia Formosa, motivou
a ocupação costeira. A construção do Palácio de Veraneio do Governador em 1940 na Atalaia,
pelo engenheiro alemão Hermann Otto Von Altenesch, estimulou a construção de outros
“Palácios de Veraneio” da elite nas proximidades da costa (Figura 2.5 e 2.6).
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Figura 2.5: Palácio de Veraneio do Governador na Praia de Atalaia, Aracaju, Sergipe

Fonte: Diniz, 2009
Figura 2.6: Fachada do Palácio de Veraneio do Governador em 2012

Fonte: http://www.casacivil.se.gov.br/palacios/palacio-do-veraneio
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Nas suas reminiscências, Mário Cabral (2001, p. 79) descreve a Atalaia do final da
década de 1940 da seguinte maneira: “a vila fica em frente a um braço de mar, largo e tranquilo
(...) Bangalôs, palácios, palacetes, casas de verão emprestam ao ambiente um aspecto de
apurado bom gosto”. Segundo Diniz (2009), dizia-se nesse período que veranear na praia de
Atalaia garantia saúde para o ano inteiro, devido ao ar puro e aos banhos de mar. Melins (2007)
relembra que:
De ano para ano aumentava o número de veranistas, e as casas de palhas iam
sendo substituídas por construções de alvenaria, porém o período de
desenvolvimento e urbanização da Atalaia deve muito ao Sr. Godofredo Diniz,
quando à frente da administração municipal de Aracaju. Melhorou estradas,
cuidou do saneamento básico, abriu ruas e fez uma praça e, ao seu redor, foram
edificados bangalôs, boas e confortáveis casas com varandas, o palacete do
Sr. Hercílio Britto e o Palácio de Veraneio do Governo do Estado. (...) o
bairro foi crescendo. Com estradas melhores, embora ainda em piçarra, outros
ônibus passaram a fazer regularmente linha para Atalaia. Abriram novas ruas.
Tornou-se bem habitado. Os primeiros bares em frente ao mar, feitos de
palhas, foram aparecendo (...) (MELINS, 2007, p. 269-271, grifo nosso).

O professor José Alexandre Felizola Diniz (1963) ao se referir a Atalaia, hoje
conhecida como Atalaia Velha, como a cidade de veraneio de Aracaju explica que a
espacialização da segunda residência próxima à costa espraiou-se em uma velocidade
“proporcional ao desenvolvimento de Aracaju, e motivadas, em parte pela construção do
aeroporto Santa Maria, em suas proximidades, o que muito valorizou seus terrenos” (DINIZ,
1963, p. 41). A valorização dos terrenos litorâneos acelerou o crescimento urbano. Nesse
momento, a segunda residência se destaca como um importante vetor de ocupação.
A nova lógica de ocupação territorial paralela à zona costeira aumenta com a
expansão urbana a partir de 1970. Nesse sentido, França (1988) alerta que a produção de cocoda-baía estava ameaçada com a valorização das áreas litorâneas e da abertura de estradas. Para
essa geógrafa sergipana, as estradas abertas para o escoamento da produção, contribuíram
significativamente para diminuir os coqueirais, pois facilitavam o acesso para a orla marítima
e conduziram a troca de uso da terra para o lazer e o turismo. Para Machado (1989, p. 97), “a
conversão do uso inicia-se, geralmente, pelo desmembramento da propriedade em pequenas
chácaras que passam a ter um caráter de segunda residência em fins de semana, períodos de
férias ou veraneio”. Os sítios e as chácaras de segunda residência constituem mais uma forma
da materialização do veraneio no litoral de Aracaju.
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2.2.2 A casa de praia associada aos loteamentos e aos condomínios fechados: a valorização
e dominação das bordas do mar
Os investimentos públicos direcionados à infraestrutura viária influenciaram direta
e indiretamente o mercado imobiliário na implantação de condomínios fechados de segunda
residência. Segundo Machado (1989, p. 97), “a derruba indiscriminada dos coqueiros e a sua
substituição por outras formas de uso do solo, dá-se a partir de obras públicas expressivas ou
de empreendimentos privados, incentivados ou viabilizados pelo próprio Estado, destacandose aí os loteamentos”. Assim, verifica-se na década de 1980 o parcelamento do solo na zona
rural de Aracaju, transformada em 1982 em zona de expansão urbana por força da Lei Nº
873/1982 que delimitou os bairros de Aracaju. O rural passa a ser urbano, ou em outros termos,
o litoral vivencia a rurbanização. A construção das casas de praia aproxima a classe alta e média
da beira-mar e distancia os pescadores e os moradores da Atalaia do seu modo de vida.
Segundo Vilar (2010, p. 67), em virtude do asfaltamento da rodovia dos Náufragos
(SE - 050) houve um incremento demográfico acompanhado do crescimento dos loteamentos.
Além disso, “a abertura de várias estradas vicinais ligando esta rodovia à costa, atraiu um
número cada vez maior de banhistas para as praias dessa área provocando, principalmente, forte
especulação imobiliária”. França (2005) salienta que os pescadores e os pequenos agricultores
que moravam na localidade em virtude da valorização imobiliária vendem suas terras aos
incorporadores. Desse modo, outro estilo construtivo começa a fazer parte da paisagem costeira
de Atalaia: os condomínios fechados em lotes ou em casas, em implantação no Mosqueiro. Já
nos anos 1990 a construção da Rodovia José Sarney (SE-100), via costeira, facilitou a
comunicação com o litoral Sul. Ademais, impulsionou o turismo e a implantação de
empreendimentos imobiliários na Aruana e em outras localidades da zona de expansão.
A produção do espaço rodoviário, dentre outros fatores, possibilitou o crescimento
tentacular da urbanização por segunda residência, uma forma de urbanização dispersa em
relação a urbanização compacta de Aracaju. Os tentáculos da expansão urbana por segunda
residência se difundem a partir de Aracaju para o restante do litoral sergipano. Nesse contexto,
Ewerton Machado (1989, p. 93) ressalta que “nos tentáculos desse movimento de expansão, as
estruturas precedentes vão sendo abruptamente desmanteladas por interesses geralmente
externos às comunidades” e causam com a urbanização litorânea por segunda residência
mudanças territoriais e paisagísticas. O território dos veranistas ora se justapõe ora se sobrepõe
ao território dos autóctones, no movimento de (re)configuração territorial e do
(re)estabelecimento de diversas relações socioespaciais.
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A Praia da Atalaia Nova, na Barra dos Coqueiros, é um exemplo na Grande Aracaju
da mudança do uso da terra para o lazer. Segundo Anselmo Machado (1990, p. 56), o espaço
geográfico na Atalaia Nova “a partir dos anos setenta começou a ser produzido de forma mais
forte, visto que foi marcado pela mudança de função deste povoado, que passou de uma aldeia
de pescadores, para uma área, principalmente, de lazer e turismo”. Machado (1990) destaca que
a queda de produção de pesca artesanal, o reconhecimento da Atalaia Nova como lugar turístico,
as ações de incentivo do governo estadual para o turismo, a mudança nas condições de vida dos
moradores, o surgimento de novas formas de comércio e a valorização imobiliária são fatores
que marcam essa época.
Entre 1980 e 1990 outras materialidades começam a fazer parte do cenário
geográfico do veraneio da Barra dos Coqueiros. A construção do terminal hidroviário na sede
municipal, o atracadouro na Atalaia Nova e a implantação da rodovia SE – 100 (litoral Norte)
facilitaram a acesso dos veranistas e turistas às Praias da Atalaia Nova e da Costa. As pessoas
eram transportadas em balsas ou pequenas embarcações denominadas localmente de tototós.
Machado (1989) retrata ainda que a chegada de dois hotéis (um na Praia da Costa,
tipo 4 estrelas e outro na Atalaia Nova) e a construção de inúmeras casas de segunda residência
reforçam a atração da praia da Costa e da Atalaia Nova para o lazer e substitui o caráter bucólico
do lugarejo por uma movimentação desordenada. Ademais, é válido mencionar a instalação na
Atalaia Nova do que Machado (1990) denomina de clube de veraneio, o Litoral Nordeste Clube.
Ao sul do litoral sergipano, se destaca a Praia do Saco e sua continuidade, a Praia
das Dunas, no Povoado Saco do Rio Real. Segundo Wanderley (1998), a linha de costa das
praias de Estância antes inóspitas das propriedades de cocoicultura e agropecuária começam no
final da década de 1970 a ser alvo dos interessados em construir casas de praia. Após a
construção da rodovia BR-101 e SE-470 no final da década de 1970 “os produtores rurais
vislumbraram maior valorização dos terrenos, principalmente no Município de Estância, que já
abrigava um incipiente reduto veranista no Povoado Saco do Rio Real” (WANDERLEY,
1998, p. 250, grifo nosso).
O loteamento dos espaços próximo à praia das propriedades de cocoicultura e
agropecuária, de acordo com Wanderley (1998), foram negociados
entre proprietários locais e pessoas de Aracaju e de outros municípios, com
fins especulativos, ocorrendo ao mesmo tempo a apropriação de porções
desinteressadas para os produtores tradicionais, por parte de moradores de
Estância e Itaporanga D´Ajuda, cercando terrenos da União e requerendo a
condições de ocupantes. Muitos dos atuais loteadores e condutores dos
negócios imobiliários surgiram dessa estratégia informal de ocupação, e são
em sua maioria naturais da terra, por vezes pessoas de aparência simples e
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pouco capitalizada, como o conhecido Zeca de Lóia e Zé do Baião, a que
costumam tratar com pessoas interessadas na aquisição de lotes frontais
à praia (WANDERLEY, 1998, p. 250, grifo nosso).

A partir de 1980 no loteamento do Zeca de Lóia, hoje conhecido como Praia das
Dunas, veranistas de Aracaju iniciam a construção das primeiras casas de praia. A Praia do
Saco que nas memórias do ex-prefeito e escritor Raymundo Silveira Souza (2009) era a
coqueluche da classe média de Estância entre 1920 e 1940, começa a ser também com a
melhoria no acesso ao ‘paraíso’ da elite sergipana. “De um apagado e pequeno reduto de
veranistas excêntricos dos anos 70, de algum modo aventureiros no confronto com o mar bravio
da barra dos rios Piauí/Real, a Praia do Saco, transformou-se em recanto da elite econômica e
política não mais da região, mas do próprio Estado de Sergipe” (WANDERLEY, 1988, p. 252).
As casas de praia se espacializaram paralelas à linha de costa na reentrância semicircular das
águas do mar, que nomeia a praia por parecer um “saco”, no sentido sul a margem do rio Vaza
Barris e norte a margem do complexo dos rios Real/Piauí.
O estanciano Dorival de Carvalho Costa, conhecido como Dr. Dori, escreveu no dia
21 de março de 1984 em um jornal de Estância sobre a decadência na década de 1940 e o apogeu
da Praia do Saco após a BR-101 e SE-470, diz ele:
Na década de 1940, o ‘Saco’ conheceu um bom movimento turístico,
disputando as preferências dos estancianos e de outros Municípios com a praia
de Mangue Seco, que lhe fica defronte, já, porém, no Estado da Bahia.
A viagem para lá era difícil e demorada. Saía-se daqui às três ou quatro horas
da madrugada, para se chegar entre três e cinco horas da tarde. No largo, entre
o Saco e o Mangue Seco a viagem, muitas vezes, era muito perigosa, mais
indo-se para aquele do que para este. Os bons canoeiros foram embora,
morrem ou se aposentaram. Por estas e outras razões, o afluxo turístico já na
década seguinte, começou a diminuir e praticamente se extinguiu.
Já com a melhoria na estrada de Abaís, o Saco começou a reviver, pois a
ele se podia chegar pela orla marítima, num percurso cerca de 12 km.
Casas começaram a ser construídas. Os seus terrenos passaram a ter mais
valor e, hoje, com a estrada até lá, já estão caros demais.
Hoje com diversas residências novas, perdeu a tranquilidade que se desejava
para ela e se tornou alvo da procura de todos. E o Saco está constantemente
cheio, cheio demais, pois é, na verdade, uma praia pequena.
O Saco, do governo, no momento, precisa de mais energia elétrica e água
encanada. Seria muito bom uma nova estrada para o Saco – 25 km – e
asfaltada, como se comentou na cidade que o Governador iria construir. Como
não acreditamos, achamos muito bom apenas a energia elétrica e água tratada
(COSTA, 2006, p. 383-384, grifo nosso).

Apesar das deficiências na infraestrutura básica, a Praia do Saco passou a atrair
cada vez mais veranistas e visitantes. Porém, segundo Wanderley (1998), diferente da Praia da
Atalaia Nova e da Costa, na Barra dos Coqueiros, na Praia do Saco e na Praia das Dunas, em
Estância, houve uma resistência dos proprietários das casas de praia com a instalação de
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equipamentos turísticos. Muitos deles, representantes do poder político e econômico, “se
articularam com as forças políticas municipais no sentido de impedir a instalação de hotéis,
bares e restaurantes” (WANDERLEY, 1998, p. 258). O turismo começa a surgir na década de
1980 e 1990 na retaguarda da Praia do Saco distantes das casas de praia e com maior
expressividade na praia do Abaís onde os moradores da classe média iniciam a construção da
segunda residência.
É válido mencionar que tanto ao Norte quanto ao Sul do litoral Sergipano observase uma diferenciação do espaço praial quanto às classes sociais que ocupam o território a partir
da segunda residência. Enquanto no litoral Norte, na Praia da Atalaia Nova são construídas as
casas de praia da elite em sua maior parte aracajuana, na Praia da Costa os padrões construtivos
revelam uma espécie de emulação da segunda residência pela classe média. Processo
semelhante acontece em Estância, onde na Praia do Saco e a Praia das Dunas estão às casas de
praia da classe alta e na Praia do Abaís foram construídas as segundas residências da classe
média.
O século XXI marca um novo tempo na história territorial da segunda residência.
O hiato geográfico, para usar as palavras de Vilar (2010), que havia entre as margens dos rios
foi conectado por pontes que articulam toda a SE-100. No ano de 2006, as margens do rio
Sergipe que separa Aracaju e Barra dos Coqueiros foi ligada pela ponte construtor João Alves.
Já em 2010, as margens do rio Vaza-Barris que separa Aracaju de Itaporanga D´Ajuda foram
interligadas pela ponte Joel Silveira. O caminho entre Estância e Indiaroba se encurtou em 2013
por causa da ponte Gilberto Amado. É digno de registro que a integração regional do litoral Sul
de Sergipe com o Norte da Bahia tende a incrementar o número de segunda residência e de
veranistas oriundos de outros estados assim como a aumentar o fluxo turístico da Bahia para
Sergipe e vice-versa. O modelo turístico de sol e praia parece ganhar força na interligação entre
o litoral Norte da Bahia e o Sul de Sergipe.
As pontes e as vias costeiras comunicam o litoral sergipano e ao mesmo tempo
constroem uma rede geográfica que conecta os territórios da segunda residência. Nesse sentido,
Raffestin (1993, p. 204) esclarece que “a rede faz e desfaz as prisões do espaço tornado
território: tanto libera quanto aprisiona. É porque ela é um ‘instrumento’, por excelência, do
poder”. Nesse ‘território-rede’ verifica-se diferenciações espaciais com coesão funcional sob a
perspectiva da segunda residência e envolve a integração entre as múltiplas dimensões do
espaço, tal como analisa Haesbaert (1999) quando discute região, diversidade territorial e
globalização. Nessa perspectiva, é válido mencionar que a ligação do litoral sergipano faz parte
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de uma política macrorregional que tem como objetivo interligar grande parte do litoral
Nordeste Oriental, com destaque para Bahia, Sergipe e Alagoas (VILAR; ARAÚJO, 2010).
A tríade geográfica, industrialização, urbanização e turismo, que intensificam as
formas de ocupação, permite falar na reestruturação territorial do litoral sergipano (VILAR;
ARAÚJO, 2010). Os investimentos em infraestrutura básica e turística do litoral sergipano,
entre outros fatores, tende a estimular o crescimento dos vetores de ocupação, com destaque
para a segunda residência. Entre 1991 e 2010, segundo os dados do IBGE, houve um incremento
de 154,1% de segunda residência nos municípios costeiros do litoral de Sergipe. Observa-se
nesse período o crescimento de 92,1% de casas de praia no litoral Norte, principalmente, nos
municípios de Pirambu e Pacatuba, 251,8% no litoral Centro, 112,3% no litoral Sul, com
destaque para Itaporanga D´Ajuda, Estância e Indiaroba (Tabela 2.4; Mapa 2.2).
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Tabela 2.4: Crescimento absoluto e relativo da segunda residência* entre os anos de 1991, 2000 e 2010
Municípios
Costeiros

N° de
Segunda
Residência

N° de
Segunda
Residência

Crescimento
Absoluto da 2ª
Residência

1991

2000

1991-2000

Crescimento
Absoluto da 2ª
Residência

Crescimento %
da 2ª
Residência

Crescimento
Absoluto da
2ª Residência

Crescimento %

da 2ª Residência

N° de
Segunda
Residência

1991-2000

2010

2000-2010

2000-2010

1991-2010

1991-2010

Crescimento %

da 2ª
Residência

LITORAL NORTE
Barra dos Coqueiros

757

1.030

273

36,0

1.267

237

23,0

510

67,0

Pirambu

320

577

257

80,3

871

294

51,0

551

72,1

Pacatuba

260

328

68

26,1

520

192

58,5

260

100,0

Brejo Grande

214

190

-24

-11,2

322

132

69,5

108

50,4

TOTAL

1.551

2.125

574

37,0

2.980

855

40,2

1429

92,1

8.268

3.880

88,4

5.918

251,8

LITORAL CENTRO
Aracaju

2.350

4.388

2038

86,7
LITORAL SUL

São Cristóvão

1.242

1.143

-99

-7,9

1.465

322

28,2

223

17,9

Itaporanga d'Ajuda

513

921

408

79,5

1.689

768

83,4

1176

229,2

Estância

916

1.661

745

81,3

2.614

953

57,4

1698

185,3

Santa Luzia do Itanhy

167

251

84

50,2

285

34

13,5

118

70,6

Indiaroba

349

332

-17

-4,8

714

382

115,0

365

104,5

TOTAL

3187

4308

1121

35

6767

2459

57,0

3580

112,3

TOTAL LITORAL

7.088

10.821

3.733

52,6

18.015

7.194

66,4

10.927

154,1

Fonte: Sinopse do Censo Demográfico do IBGE de 1991, 2000 e 2010
* Para o IBGE a segunda residência denomina-se Domicílio de Uso Ocasional
Domicílio particular permanente de uso ocasional - É o domicílio particular permanente que servia ocasionalmente de moradia na data de referência, ou seja,
era o domicilio usado para descanso de fins de semana, férias ou outro fim, mesmo que, na data de referência, seus ocupantes ocasionais estivessem presentes
(IBGE, 2010, sem página).
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Mapa 2.2: Crescimento percentual de segunda residência entre 1991 - 2010

Fonte: IBGE,1991 – 2010
Organização: Priscila Pereira Santos

No litoral Norte, no intervalo de nove anos a Barra dos Coqueiros obteve o maior
crescimento absoluto do número de segunda residência de 757 em 1991 passou a ter a 1.030
casas de praia em 2000. No entanto, o município de Pirambu apresentou um aumento relativo
de 80% das casas de veraneio superior à Barra dos Coqueiros com 23%. A implantação da
rodovia da SE-100 no sentido Pirambu e a ligação com a BR-101 tornou o acesso viário para
o referido município mais fácil e possivelmente se evidencia como um dos fatores para o
crescimento da segunda residência.
No litoral Sul, no período de 1991 a 2000 se destaca o município de Estância com
o maior crescimento absoluto e relativo do número de segunda residência, 745 casas de praia
foram construídas nesses nove anos, o que corresponde a 81%. Em 1991 haviam 916 e no ano
2000 foram contabilizadas 1.661 habitações de lazer (Mapa 2.3).
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Mapa 2.3: Crescimento absoluto da segunda residência 1991-2000

Fonte: IBGE, 1991 – 2000
Organização: Priscila Pereira Santos

Na porção Norte do litoral sergipano, verifica-se que após a ponte Aracaju-Barra
dos Coqueiros inaugurada em 2006, a segunda residência obteve um crescimento relativo
entre 2000 e 2010 de 23% no município de Barra dos Coqueiros. O IBGE contabilizou o
acréscimo de 510 domicílios de uso ocasional na Barra dos Coqueiros entre 2000 e 2010.
Enquanto que os municípios de Pirambu, Pacatuba e Brejo Grande apresentou um incremento
acima de 50%. Devido à proximidade com a capital sergipana observa-se na Atalaia Nova e
na Praia da Costa que algumas segundas residências foram transformadas em primeira
residência. As benfeitorias no sistema viário a caminho das praias e a disponibilidade e
regularidade dos transportes coletivos como ônibus e táxis lotações que transitam entre o
centro de Aracaju, a sede municipal da Barra dos Coqueiros e as Praias da Costa e Atalaia
Nova faz da Barra dos Coqueiros praticamente um bairro de Aracaju.
No litoral Sul, entre 2000 e 2010, apesar de Estância ter tido o maior crescimento
absoluto de segunda residência, 953 casas de praia, o município de Indiaroba mais que
duplicou a quantidade de casas de veraneio com 115% e em Itaporanga D´Ajuda o incremento
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de segunda residência foi maior que 80%. Apesar desse elevado crescimento, em números
absolutos Estância tem a maior quantidade de casas de praia do litoral Sul. Enquanto Indiaroba
apresenta 714 segundas residências e 1.689 em 2010, Estância dispõe de 2.614 casas de praia
(MAPA 2.4).
Mapa 2.4: Crescimento absoluto da segunda residência 2000 - 2010

Fonte: IBGE, 2000 – 2010
Organização: Priscila Pereira Santos

2.2.3 O controle territorial do imobiliário-turístico
Nesse século XXI, a fluidez territorial dá o tom ao controle do território litorâneo
de Sergipe. As incorporadoras regionais, nacionais e internacionais implantam imobiliáriosturísticos nos espaços litorâneos com baixa densidade populacional e que apresentam recursos
ambientais de qualidade, como por exemplo, o município da Barra dos Coqueiros e de
Estância. Após a inauguração das pontes já começa a ser implantado imobiliário-turístico de
grande porte na Barra dos Coqueiros e de médio porte no município de Estância. O
entrelaçamento da casa de praia tradicional, o “velho” território do veraneio, e o imobiliário-

85

turístico, o “novo” território da segunda residência, desenha um novo momento do veraneio e
do turismo no litoral sergipano. O ritmo de crescimento da segunda residência tanto no litoral
Norte quanto no litoral Sul parece que vai alcançar uma velocidade jamais vivida na história
territorial da segunda residência em Sergipe.
A interligação do litoral sergipano pela rodovia SE-100 traz uma nova
configuração territorial para esse recorte geográfico. Na Barra dos Coqueiros, a Praia da Costa
recebeu complexos residenciais turísticos, o imobiliário-turístico, de incorporadoras
internacionais e nacionais, como por exemplo, o Condomínio Brisa de Atalaia e o Alphaville
Barra dos Coqueiros que se estende da Praia da Costa até a Atalaia Nova. Além do condomínio
de casas Costa Paradiso Club Residenziali e o condomínio Quintas da Barra também na Praia
da Costa, ambos serão usados para primeira e para a segunda residência. Na zona rural, do
referido município, estão em fase final de instalação condoresorts, tais como: Maikai
Condoresort e o Thai Residence. O imobiliário-turístico se espacializa e passa a coexistir com
a “velha” forma-conteúdo da segunda residência na Barra dos Coqueiros. No litoral Sul, às
margens da rodovia SE-100, no acesso da Praia do Saco, no município de Estância está em
implantação condomínios com o diferencial de oferecer serviços turísticos. Entre as propostas
de imobiliário-turístico destaca-se o Villa das Águas Condomínio Clube, no Povoado
Ribuleirinha, e o Maria Leão Residence, na Praia do Saco, ambos no litoral estanciano.
A imensidão dos imobiliários-turísticos entre a Praia da Costa e a Praia da Atalaia
Nova se sobrepõe e parece “esmagar” o território dos moradores permanentes. O Alphaville
Barra dos Coqueiros apresenta 2.954.539,48 m² e o condomínio Brisa de Atalaia,
comercializado como Damha Residencial Sergipe, distribui-se em 1.334.870,44 m²
(CONSENTRE, [2011?] a e b) (Figura 2.7).

86
Figura 2.7: A territorialização do imobiliário-turístico na Praia da Costa e da Atalaia Nova

Fonte: CONSENTRE, [2011?]a; Google Earth, 2014
Organização: Priscila Pereira Santos; José Wellington Carvalho Vilar

O empreendimento Vila das Águas Condomínio Clube territorializa-se em
531.296,49 m² (AMBIENTEC, 2011). Até o momento esse é o maior condomínio fechado de
segunda residência que oferece serviços diversos. A área de influência direta desse
imobiliário-turístico abrange a população do povoado Ribuleirinha, além de dunas,
manguezal, mata de restinga e diversificadas espécies de flora e fauna (Figura 2.8). Nos
espaços adjacentes ao condomínio em questão, a geografia do imobiliário-turístico atrai outras
materialidades, em outras palavras, o uso do território pela “nova” forma-conteúdo da segunda
residência impulsiona o uso do território por outras atividades, inclusive estimula o
crescimento de outras casas de praia tradicionais.
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Figura 2.8: A territorialização do imobiliário-turístico no Povoado Ribuleirinha (Estância)

Fonte: AMBIENTEC, 2011 com adaptação de Priscila Pereira Santos, 2014

Nesse mosaico socioespacial entre os “velhos” e os “novos” território da segunda
verifica-se uma nova organização territorial do litoral sergipano tanto ao Norte quanto ao Sul.
2.2.4 O modelo territorial de expansão da segunda residência no litoral sergipano
As três fases do modelo de expansão das segundas residências propostas por
Lundgren (1974) podem ser evidenciadas no litoral de Sergipe. A metropolização aproxima o
espaço da primeira e da segunda morada. A ampliação do centro urbano de primeira residência
se estende até o território de veraneio e a primeira habitação se entremeia com a segunda
morada, assim como também a segunda residência pode se transformar em moradia
permanente. E novos territórios de segunda residência tendem a se formar afastados do núcleo
urbano. Mas o século XXI demanda a análise espaço-temporal da segunda habitação sobre o
olhar da fluidez territorial. Assim, ao modelo proposto por Lundgren acrescentou-se uma
quarta fase, visto que a “velha” e a “nova” forma-conteúdo da segunda residência estão hoje
entreamadas com a moradia principal e vale destacar que o imobiliário-turístico também pode
assumir a função de primeira residência.
A primeira fase do modelo de Lundgren pode ser interpretada como o
“nascimento” do veraneio no litoral sergipano. Até a década de 1970 a praia de Atalaia em

88

Aracaju “se mantinha como zona de veraneio, reforçada pela construção da nova estrada a
partir do Iate Clube de Aracaju e pela edificação da nova ponte, de estrutura bem mais
arrojada, o que permitiu o maior fluxo de veículos” (DINIZ, 2009, p. 121). A abertura
territorial e as infraestruturas básicas, entre outros elementos, tornaram a Atalaia lugar de
moradia permanente da classe mais abastada. Mas também permitiu a ocupação por banhistas
de todas as classes, principalmente aos finais de semana.
Na década de 1980 e 1990 o veraneio passa a ser vivenciado com maior
expressividade nas praias próximas a rodovia SE-100 (José Sarney), na Aruana e no
Mosqueiro, na forma de casas de praia no padrão convencional e em condomínios horizontais
fechados de segunda residência. O “emuralhamento” da casa de praia se mostra como uma
nova forma, uma nova apresentação, da segunda residência no litoral sergipano. Ao Norte de
Aracaju, a segunda residência se espraia para a Atalaia Nova. Esse período corresponde a
segunda fase de expansão da segunda residência, conforme o modelo de Lundgren.
Na terceira fase, já no final do século XX, verifica-se que os condomínios
fechados na Zona de Expansão assumem a função tanto de moradia permanente quanto
moradia temporária. No litoral Sul e Norte, os territórios de veraneio crescem, com destaque
para Estância e Barra dos Coqueiros no número de segunda residência. Contudo, cabe
mencionar que Aracaju permanece com o maior número de segunda residência do litoral
sergipano. É válido esclarecer que o crescimento urbano de Aracaju não significa o
desaparecimento da segunda residência nesse setor geográfico do litoral.
Na atualidade, que corresponde a quarta fase, a interligação do litoral sergipano
pela rodovia SE-100 traz uma nova configuração territorial para esse recorte geográfico,
principalmente a partir do ano de 2013. Na Barra dos Coqueiros e em Estância estão em
implantação complexos residenciais turísticos, imobiliário-turístico. A segunda residência
tende a se expandir entre o litoral Sul de Sergipe e o Norte da Bahia (Figura 2.9).
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Figura 2.9: A expansão da segunda residência no litoral sergipano

Adaptação: Priscila Pereira Santos a partir da imagem disponível em Melo e Silva et al. (2009)
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Em suma, na lógica territorial de ocupação do litoral sergipano pode-se esboçar
quatro momentos marcantes. No primeiro momento, a estratégia territorial foi consolidar um
núcleo de povoamento, por isso foram ocupados os vales e os tabuleiros, afastado do mar
stricto sensu por uma questão geopolítica de defesa. No segundo momento, apesar da
dificuldade de comunicação territorial, os ambientes de praia são apropriados diante da
simbologia e cultura que enfatizam os benefícios de morar na praia e de ter contato com o mar
e o ar deste ambiente. Inicialmente, a ocupação por casas de veraneio se faz nas praias
estuarinas e posteriormente nas praias marítimas de Aracaju. A segunda residência se
materializa na primeira metade do século XX na zona rural, de modo espontâneo, ou seja, sem
o envolvimento do mercado imobiliário; o palácio, o palacete de veraneio, o bangalô são
formas de segunda residência que tinham como conteúdo a reunião familiar e demostrava o
poder de determinada família, ou seja, ascensão social, o status, enfim, os contornos do
veraneio nesse segundo momento tem uma base cultural.
A partir da segunda metade do século XX, na década de 1980, a abertura territorial
e a interferência do mercado imobiliário na construção da segunda residência espacializa a
dominação e valorização seletiva dos territórios à beira-mar. As ações do Estado e do mercado
imobiliário impulsionam a produção de um espaço rurbanizado com territórios de veraneio
em casas de praia tradicional, em sítios e chácaras e em condomínios fechados de lotes e casas.
Nesse terceiro momento, o desenho do veraneio se realiza na articulação da apropriação
simbólico-cultural com a dominação político-econômica dos territórios paralelos à zona de
praia. O quarto momento representa a formação de núcleos urbanos por segunda residência, a
urbanização dispersa, afastados da malha urbana. A concentração de uma grande quantidade
de segunda residência intramuros com equipamentos de apoio como farmácias, padarias, entre
outros e uma série de serviços faz do imobiliário-turístico uma cidade “fora” da cidade, ou
melhor, um bairro planejado autossuficiente, tal como é comercializado o AlphaVille Sergipe.
O quadro 2.1 evidencia em síntese a lógica territorial de ocupação do litoral
sergipano a partir da segunda residência. Vale mencionar que as temporalidades são
coexistentes, e portanto, o processo, a configuração territorial e a forma-conteúdo da segunda
residência estão imbricadas no litoral sergipano até hoje.
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Quadro 2.1: Lógica territorial de ocupação por segunda residência no litoral sergipano
Temporalidades

Estratégia
Territorial

Processo
Territorial

Configuração
Territorial
Ocupação dos
Fundos dos
Vales e dos
Tabuleiros

1º Momento
Século XIX

Fechamento
Territorial

Geopolítica de
defesa

2º Momento
1º e 2º metade do
Século XX

Dificuldade
de
Comunicação
Territorial

Apropriação
simbólicocultural do
território

Ocupação
Estuarina/
Litorânea

3º
Momento
Final do
Século XX

Abertura
Territorial

Dominação e
Valorização
Seletiva do
Território

Rurbanização
Vetor
Elitizado
Paralelo à
Zona de Praia

4º
Momento
Século XXI

Fluidez
Territorial

Controle
Territorial

Urbanização
Dispersa

Forma-conteúdo da
Segunda Residência

Territórios

---

São Cristóvão

Rural
Espontânea
Casa familiar
Palácio e Palacete de
Veraneio
Bangalô
Urbana
Metropolitana
Ações do Estado
Sítios e Chácaras
Lotes – casas de praia
Condomínios
Fechados de lotes e
casas
Casa de Praia
Tradicional
Planejamento
Imobiliário
Imobiliário-Turístico

Zona Sul de
Aracaju

Zona de Expansão
Urbana de
Aracaju
Barra dos
Coqueiros
Estância

Barra dos
Coqueiros
Estância

Elaboração: José Wellington Carvalho Vilar (2013)
Adaptação: Priscila Pereira Santos (2014)

2.3 De Norte a Sul: as singularidades das praias sergipanas
Na praia da Costa e da Atalaia Nova e na Praia do Saco e das Dunas verificam-se
no processo histórico convergências quando se refere ao veraneio e ao turismo, o que permite
a comparação quanto ao estágio de expansão da segunda residência e as repercussões
territoriais desse fenômeno. No entanto, sem sombra de dúvida, os lugares são únicos. Essas
praias apresentam configurações territoriais que as tornam singulares. Segundo o professor
Milton Santos (2006, p. 38), “a configuração territorial é dada pelo conjunto formado pelos
sistemas naturais existentes em um dado país ou numa dada área e pelos acréscimos que os
homens superimpuseram a esses sistemas naturais”. Mas o que singulariza as praias na Barra
dos Coqueiros e as praias em Estância? A praia da Costa e a Atalaia Nova assim como a
localidade do Saco e a praia das Dunas tem limites tão tênues que em uma primeira
aproximação pode confundir o frequentador. Cada sujeito que usa essas praias tem um olhar
sobre as diferenças e semelhanças nesses lugares, inclusive a pesquisadora.
É importante esclarecer as diferenças entre praia e orla marítima. A Lei Nº
7.661/88 entende por praia “a área coberta e descoberta periodicamente pelas águas acrescida
da faixa subsequente de material detrítico, tal como areias, cascalhos, seixos e pedregulhos,
até o limite onde se inicie a vegetação natural, ou, em sua ausência onde comece um outro
ecossistema” (BRASIL, 1988). A orla marítima “pode ser definida como unidade geográfica
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inclusa na zona costeira delimitada pela faixa de interface entre a terra firme e do mar. Esse
ambiente caracteriza-se pelo equilíbrio morfodinâmico, no qual interagem fenômenos
terrestres e marinhos” (MMA, 2002, p. 25). Segundo Moraes (2007, p. 209), a orla marítima
tem uma abrangência ampla e “se aplica também a espaços que não podem ser definidos como
praias”. E a praia, ainda conforme Moraes (2007), se apresenta como um tipo de orla marítima.
É imprescindível mencionar também o que se entende por orla abrigada, exposta
e semi-abrigada. A orla abrigada tem forma de arco e o ambiente litorâneo constitui-se, em
linhas gerais, de enseadas, baías, estuários ou praias protegidas da ação direta das ondas. A
orla exposta tem forma linear com baixa concavidade e geralmente são praias abertas. A orla
semi-abrigada tem características que transitam entre a orla abrigada e a orla exposta (MMA,
2002). No que tange a urbanização, as praias podem ser classificadas a partir dos níveis de
ocupação, a saber: baixíssima ocupação - orla não urbanizadas; baixa ocupação – orla em
processo de urbanização, média ocupação – orla urbanizada e alto adensamento populacional
e construtivo – orla com urbanização consolidada.
2.3.1 A Praia da Costa e a Praia da Atalaia Nova – Barra dos Coqueiros
Que lugar é aquele depois da ponte? Quando se olha de Aracaju para a outra
margem do rio Sergipe vê-se o município da Barra dos Coqueiros. Na cabeceira da ponte o
mangue seduz o olhar, ao lado observam-se várias casas que já estavam construídas antes da
ponte e logo à frente condomínios verticais construídos junto com a ponte e outros em
construção. Ao que parece, a Barra dos Coqueiros por ser tão próxima da capital,
aproximadamente 1 km, é vista pelo mercado imobiliário como um bairro de Aracaju (Figura
2.10 e 2.11). A Barra dos Coqueiros possui aproximadamente 90,3 km² e cerca de 30 km de
linha de costa. Situa-se na margem esquerda do Rio Sergipe e faz limite ao Norte com
Pirambu, ao oeste com o município de Santo Amaro, ao sul com Aracaju e ao leste com o
Oceano Atlântico (IBGE, 2014).
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Figura 2.10: Manguezal na cabeceira da Ponte Aracaju-Barra dos Coqueiros

Fonte: Trabalho de campo, 2013/2014
Figura 2.11: Condomínios verticais de primeira residência na Barra dos Coqueiros

Fonte: Trabalho de campo, 2013/2014
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Nas proximidades das bordas do mar da Praia da Costa observa-se o movimento
do comércio direcionado aos que irão à praia, outros condomínios verticais construídos e em
construção. Esse trecho próximo à praia parece ter se transformado em um grande canteiro de
obras, uma placa indica que o Prodigy Resort se encontra logo a esquerda. Mas o olhar é
“roubado” pela imensidão de dois condomínios horizontais fechados. De um lado, o
Alphaville Barra dos Coqueiros e do outro lado o Condomínio Brisa de Atalaia, conhecido na
mídia como Damha Urbanizadora. Esses condomínios são complexos residenciais, são os
imobiliários-turísticos.
A Praia da Costa tem sua configuração territorial arquitetada na planície costeira.
Os principais domínios naturais são: o ambiente praial e os cordões litorâneos. Ademais,
lagoas e charcos compõem a paisagem, sobretudo, no território usado para a construção dos
imobiliários-turísticos. A vegetação predominante na Praia da Costa se encontra,
principalmente, entre os muros dos imobiliários-turísticos em implantação. Durante os
trabalhos de campo foi possível observar coqueiros, mata de restinga e manguezal.
Os Estudos de Impacto Ambiental (EIA´s) do Alphaville Barra dos Coqueiros e
do Condomínio Brisa de Atalaia confirmam o trabalho de campo ao verificarem a presença
de diversificadas espécies de restinga e mangue nos espaços em construção, a saber: aroeira
da praia, cajueiro, dicuri, mangue-manso, mangue de botão, juá, mangue-vermelho e gravatá
(CONSENTRE, [2011?] a e b). No local de implantação do Condomínio Brisa de Atalaia
predomina na vegetação de restinga a Hancornia speciosa, popularmente conhecida como
mangaba, que tem sua árvore, a mangabeira, como símbolo do Estado de Sergipe
(CONSENTRE [2011?] b).
É digno de registro que os espaços de implantação desses complexos residenciais
turísticos faziam parte de uma propriedade rural. Nos EIA´s desses empreendimentos dois
aspectos são ressaltados quando se refere a motivação para a implantação dos imobiliáriosturísticos na Praia da Costa, são eles: as condições físicas, recursos territoriais de qualidade,
e a existência de amplos espaços vazios. O EIA do Condomínio Brisa de Atalaia ressalta: “os
ecossistemas da área de intervenção apresentam qualidade ambiental alta. A qualidade
ambiental alta é responsável por conferir atratividade ao turismo e deve ser mantida, sob pena
de perder essa atratividade” (CONSENTRE, [2011?]b, p. 43).
Próximo ao Condomínio Brisa de Atalaia está o Condomínio Quintas da Barra e o
Condomínio Costa Paradiso Club Residenziale. Acredita-se que os condomínios podem
assumir também a função de segunda residência. Ademais, bem próximo desses condomínios
está o Prodigy Beach Resorts & Convetions. Nesse trecho da praia onde se situa o resort
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verifica-se erosão costeira. A linha de costa por ter elevada dinâmica pode ser afetada por
inúmeros fatores, como por exemplo, a dinâmica costeira natural (balanço de sedimentos,
variações do nível relativo do mar, dispersão de sedimentos, entre outros) e os fatores
antrópicos, principalmente obras de engenharia e de urbanização.
Alguns passos pela praia a partir do Prodigy Resort permitem perceber que o
Condomínio Brisa de Atalaia está a beira-mar e o Alphaville Barra dos Coqueiros
disponibiliza aos seus frequentadores o Club Alphaville. Próximo ao Club Alphaville uma
outra paisagem se mostra ao olhar: é a Praia da Costa. Espontaneamente (re)produzida para o
veraneio e o turismo, a Praia da Costa stricto sensu. Até onde a visão alcança observa-se na
linha de costa uma série de construções justapostas. Os caminhos percorridos durante o
trabalho de campo possibilitam diferenciar os usos e a ocupação do solo. Para tanto, a
descrição do território usado pelo veranista e turistas na Praia da Costa é aqui realizada em
três trechos: (1) bares, restaurantes, pousadas e casas de praia; (2) primeira e segunda
residência intercalada; (3) o domínio da segunda residência.
No primeiro trecho, observa-se bares, restaurantes, duas pousadas e entre essas
estruturas algumas casas de praia. O movimento de banhistas na praia impulsiona o comércio
informal, são diversos vendedores ambulantes (Figura 2.12). Além disso, o intenso uso desses
espaços aos finais de semana se materializa, entre outros fatores, na disposição inadequada de
resíduos sólidos e líquidos. O esgotamento sanitário na Praia da Costa se apresenta deficiente.
Verificou-se a instalação inadequada de uma fossa séptica por um dos proprietários de bar e
restaurante.
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Figura 2.12: Uso territorial de lazer na Praia da Costa

Fonte: Trabalho de campo, 2013/2014

Um olhar lançado para frente e percebe-se que o que “separa” e “une” a Praia da
Costa, stricto sensu, e o Alphaville Barra dos Coqueiros é a Rodovia SE-100, denominada
José de Campos.
No segundo trecho da praia, a primeira e a segunda residência se intercalam. O
padrão arquitetônico e construtivo das casas de praia se aproximam da forma da casa dos
moradores permanentes. Em linhas gerais, no trecho 2 a segunda residência apresenta baixo
padrão arquitetônico e construtivo quando comparadas ao trecho 3. No terceiro trecho da praia
a maior parte das casas são de veraneio (Figura 2.13). Existem casas de alto e médio luxo.
Essa classificação se baseia na qualidade arquitetônica e na descrição dos ambientes internos
e externos da casa realizada pelos veranistas durante as entrevistas. O capítulo quatro analisa
sob a luz das relações socioespaciais de poder a forma da segunda residência nessas praias.
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Figura 2.13: (A) e (B) Trecho 2 da Praia da Costa; (C) e (D) Trecho 3 da Praia da Costa

Fonte: Trabalho de campo, 2013/2014

O trecho 3 ao que parece vive um tempo diferente dos outros trechos, é o tempo
do veranista e do turista de sol e praia que alugam casas de veraneio. Por várias vezes os
moradores permanentes advertiam-me quanto aos cuidados para transitar nesse trecho por ser
pouco movimentado. O cenário em uma primeira aproximação revela um certo bucolismo. As
casas de praia em sua maior parte trazem consigo placas de vende-se e/ou de aluga-se. Ao
longo desse trecho também observam-se placas que relembram a lei do silêncio. O que revela
que o bucolismo certamente se rompe em alguns momentos.
Mais alguns passos traz a sensação de não estar mais no trecho 3. A pesquisa
documental, especificamente o Plano Diretor, delimita duas praias urbanas: a Praia da Costa
e a Praia da Atalaia Nova. Então, em uma observação inicial, se o movimento de pessoas
aumentou, a forma das casas se modificou, há uma pequena mercearia e verificam-se
moradores permanentes, chegou-se à Praia da Atalaia Nova. No entanto, a complexidade da
trama da vida e das relações territoriais nos conduz a caminhos mais amplos, os caminhos das
possibilidades. Entre a Praia da Costa e a Praia da Atalaia Nova existe um bairro conhecido
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pelos moradores e reconhecido pelo governo federal e municipal como Bairro Kuaiti/Litoral
Nordeste. Os moradores locais explicam que o antigo Litoral Nordeste Clube após ser
abandonado no final da década 1990 foi invadido e muitas pessoas construíram suas casas no
espaço do clube, inicialmente denominou-se invasão Kuaiti. Existem algumas casas de praia
no Kuaiti/Litoral Nordeste. E há também primeira residência em que os moradores saem aos
finais de semana para alugar aos veranistas.
Após duas pequenas ruas se alcança a Praia da Atalaia Nova. E a visão ainda
abarca a imensidão do Alphaville Barra dos Coqueiros. Esse complexo residencial turístico
inicia na Praia da Costa e continua até a Atalaia Nova. A dinâmica territorial dessa praia se
mostra maior que a da Praia da Costa e a do bairro Kuaiti/Litoral Nordeste. A Praia da Atalaia
Nova tem uma ocupação mais adensada em termos de urbanização que a Praia da Costa.
Enquanto a Praia da Costa ocupa mais especificamente a linha de costa, a Praia da Atalaia
Nova além da linha de costa tem uma ocupação voltada para o interior. Ao que parece as
melhorias viárias, as políticas públicas, os investimentos privados, entre outros fatores,
impulsionam o aumento da frequentação das casas de praia tanto na Praia da Costa quanto na
Praia da Atalaia Nova. É digno de registro que a Praia da Costa e a Praia da Atalaia Nova
possuem orlas expostas. Mas enquanto a primeira está em processo de urbanização, a segunda
se apresenta urbanizada em virtude dos equipamentos de infraestrutura básica.
Ao caminhar pela praia observa-se apenas um pequeno trecho de linha de costa
na Atalaia Nova. As casas de praia nas proximidades do mar em uso, em linhas gerais,
apresentam médio padrão arquitetônico e construtivo. Aos finais de semana e feriados
prolongados barracas de praia são improvisadas. Os passos pela praia entre as pequenas dunas
e a vegetação de restinga nos faz observar em meio ao movimento dos banhistas pequenas
cabanas de pescadores (Figura 2.14).
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Figura 2.14: (A) Visão de Aracaju na Praia da Atalaia Nova; (B) e (C) Segunda residência na linha
de costa; (D) Barracas de praia improvisadas; (E) e (F) Cabanas de pescadores

Fonte: Trabalho de campo, 2013/2014

O encontro do Rio Sergipe com o mar na Praia da Atalaia Nova marca o olhar
pela beleza cênica e pelos molhes rochosos. A Praia da Atalaia Nova sofre o processo de
progradação desde a década de 1990 após a implantação de um molhe no setor fluvial da
Atalaia Nova, localizada na margem esquerda do rio Sergipe. Esses molhes foram implantados
como parte de um conjunto de obras projetadas para conter os processos erosivos no Bairro
Coroa do Meio, em Aracaju, na margem direita do rio Sergipe (TERRA VIVA, 2009). O
acúmulo de sedimentos na Praia da Atalaia Nova provoca a erosão costeira.
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Na orla da Praia da Atalaia Nova foi inaugurada em 2012 uma praça de eventos,
com espaço de lazer, um campo de futebol, quadras de esportes e outras infraestruturas, como
iluminação, bancos e calçamentos (Figura 2.15). Ademais, diversas outras materialidades
geográficas são observadas, como por exemplo: bares, restaurantes, um hotel, sorveterias,
mercarias, padarias, casas de material de construção, pontos de ônibus e de táxi lotação, um
posto de saúde e um posto policial.
Figura 2.15: Orla urbanizada da Praia da Atalaia Nova

Fonte: Trabalho de campo, 2013/2014
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2.3.2 A Praia das Dunas e a Praia do Saco - Estância
Rumo ao litoral Sul, o caminho percorrido é em direção ao município de Estância,
mais especificamente ao Povoado Saco do Rio Real onde estão localizadas a Praia das Dunas
e a Praia do Saco. Com uma área de 649,6 km², o referido município possui aproximadamente
26 km de linha de costa e está situado no Sudoeste do Estado de Sergipe e faz limite ao Norte
com o município de Itaporanga D´Ajuda, ao Sul com os municípios de Indiaroba e Santa Luzia
do Itanhy, a Leste com o Oceano Atlântico e a Oeste com os municípios de Salgado, Boquim
e Aruá (ESTÂNCIA, 2004). O complexo estuarino Piauí/Real domina a configuração
territorial do Povoado Saco do Rio Real.
Em Estância está localizada a Praia do Abaís, a Praia da Boa Viagem, a Praia das
Dunas e a Praia do Saco. Antes de chegar na Praia do Saco uma conversão à esquerda nos
leva à Praia das Dunas, popularmente conhecida como loteamento Zeca de Lóia. Na entrada
da Praia das Dunas observa-se uma mercearia e algumas casas de veraneio. A caminho do mar
verifica-se na planície costeira pequenas lagoas e em seguida, dunas fixas e móveis e mata de
restinga. As dunas formam uma coroa nas bordas do mar. As crianças, os adolescentes e os
adultos usam as dunas para se divertir em quadriciclos e outros equipamentos. Em cima das
dunas, observa-se que em frente a esse coroamento dunar há várias casas de praia nas
proximidades do mar e atrás, a vegetação de mangue se destaca (Figura 2.16).
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Figura 2.16: (A) Entrada da Praia das Dunas; (B) Rua Principal da Praia das Dunas; (C) e (D)
Dunas fixas e móveis; (E) e (F) Casas de veraneio entre o campo dunar

Fonte: Trabalho de campo, 2013/2014

A rua principal, única rua pavimentada, finaliza a aproximadamente 100 metros
do mar, mas antes se intersecciona perpendicularmente com outras duas ruas. Desse modo, a
maior parte dos veranistas tem acesso à praia de automóvel. Por essas ruas, que desenham
quadras, predominam casas de praia de alto luxo no que se refere ao padrão arquitetônico e
construtivo. Em uma dessas casas observa-se uma pista de pouso e decolagem para aeronaves
de pequeno porte. A linha de costa da Praia das Dunas se encontra ocupada por segundas
residências. Durante as observações nos trabalhos de campo, foi possível verificar que
barreiras físicas, como por exemplo, cercas e estacas de madeira, fazem parte da maioria das
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casas de praia investigadas. Esses marcos territoriais mostram a delimitação dos territórios de
veraneio no espaço praial. Ademais, verificam-se chalés para aluguel, uma pousada e uma
pizzaria. É digno de registro que não há casas de moradores permanentes. O que existe na
Praia das Dunas são pessoas que trabalham em função do veraneio e do turismo. É válido
mencionar que a orla da Praia das Dunas é exposta e urbanizada.
Da Praia das Dunas e em direção à Praia do Saco dois caminhos podem ser
realizados. Ou segue-se pela praia até encontrar algumas casas e os molhes rochosos ou
retorna-se a rua principal da Praia das Dunas e continua pela SE-100, a Rodovia Ayrton Senna.
Pela praia, a paisagem se configura entre as casas e os molhes rochosos. Nesse trecho da Praia
do Saco a faixa de areia inexiste. Para diminuir os efeitos da erosão costeira vivenciada nesse
trecho os molhes rochosos foram colocados como medida paliativa para conter o avanço das
ondas e a destruição das casas. Segundo Fontes et al. (2011, p. 04), pode-se entender por
erosão costeira o resultado “da elevação do nível do mar e/ou de um balanço sedimentar
negativo do sistema praial, sendo difícil individualizá-los”.
Pela Rodovia SE-100 a paisagem se (re)constrói entre as dunas e o manguezal. A
visualização da torre telefônica marca a entrada da rua principal da Praia do Saco.
Perpendicular à rua principal à esquerda há várias casas de praia. Continuando pela rua
principal, observa-se uma mercearia, uma pousada, mais casas de praia, uma lagoa, coqueiros
e vegetação de restinga. Outra rua a esquerda verifica-se mais segundas residências e diversos
bares e restaurantes e a praia entre os molhes rochosos. A orla desse trecho apresenta-se semiabrigada e urbanizada. O movimento de bugree (buggy) também chama a atenção. O caminho
pela rua principal leva ainda a uma segunda lagoa, um hotel, bares, restaurantes, uma igreja e
a praia que possui forma de enseada. Essa forma que lembra um ‘saco’ possivelmente explique
a toponímia da localidade. A orla desse segundo trecho da praia do Saco se mostra abrigada e
urbanizada. Sendo assim, pode-se observar inicialmente dois trechos de praia: (1) orla semiabrigada e urbanizada e (2) orla abrigada e urbanizada. Na Praia do Saco, com a maré baixa
verifica-se a existência de um banco de areia de aproximadamente 1km de extensão que se
tornou atração turística e foi denominado de Ilha da Sogra. Para chegar à Ilha da Sogra os
turistas alugam pequenas embarcações. No roteiro turístico litoral Sul realizado por algumas
agências de viagem está incluído uma parada na Ilha da Sogra. Esses trechos da Praia do Saco
são ilustrados na figura 2.17.
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Figura 2.17: (A) e (B) Trecho 1 da Praia do Saco; (C); (D) e (E) Trecho 2 da Praia do Saco; (F) Ilha
da Sogra

Fonte: Trabalho de campo, 2013/2014

A continuidade da Praia do Saco apresenta uma das paisagens mais
comercializadas pelo mercado turístico no litoral Sul de Sergipe, o encontro do rio Piauí/Real
com o mar, denominada Ponta do Saco. Ao tentar seguir em frente no segundo trecho da praia
do Saco os molhes rochosos impedem o acesso, visto que não há mais faixa de areia. O
caminho para a Ponta do Saco é feito por uma rua de difícil acesso, por isso deve ser realizado
por veículo tracionado. Nos roteiros turísticos o acesso a Ponta do Saco é realizado de bugree
(buggy). Antes da Ponta do Saco há um terceiro trecho de praia com orla exposta que sofreu
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erosão costeira e as casas de veraneio foram derrubadas. Nesse trecho é possível observar uma
parte do mangue morto, certamente devido à elevada salinidade (Figura 2.18).
Figura 2.18: Trecho 3 da Praia do Saco com casas de veraneio erodidas

Fonte: Trabalho de campo, 2013/2014

Nos passos até a Ponta do Saco, cerca de 40 minutos de caminhada, observam-se
coqueiros, vegetação de restinga, casas de praia e o manguezal na retaguarda. Próximo a placa
‘Bem-vindo a Ponta do Saco’ existe uma área comprada pelo Governo do Estado com a
finalidade de construir um resort. Mais adiante resquícios construtivos de uma marina e de
um camping construídos na década de 1990 são encontrados (Figura 2.19).
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Na Ponta do Saco, constata-se um intenso movimento de pessoas. No entanto, não
há nenhum tipo de infraestrutura no local. Bebidas e petiscos são ofertados em barracas de
palha e em um bar flutuante. ‘Banheiros’ são improvisados com lonas e palhas. E os resíduos
sólidos são inadequadamente acondicionados próximo ao mangue. É válido mencionar que
essas observações foram realizadas durante o trabalho de campo em dezembro de 2013 (Figura
2.19).
Figura 2.19: Ponta do Saco

Fonte: Trabalho de campo, 2013/2014
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3 O OLHAR DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE A SEGUNDA RESIDÊNCIA
Os múltiplos interesses no litoral sergipano se refletem na construção de territórios
problemas devido aos conflitos ambientais. Nesse sentido, o poder público atua no
(re)ordenamento territorial dos espaços litorâneos de Sergipe a partir do diagnóstico
ambiental, do planejamento territorial em si e da gestão do espaço no objetivo de administrar
os conflitos existentes. A ideia de (re)ordenamento territorial advém da necessidade de
(re)organização do território diante das suas atuais formas de uso e ocupação do solo, em que
se considere as potencialidades dos recursos ambientes e de seus limites e os conflitos de
diferentes naturezas. Desse modo, pode-se advogar pela enorme complexidade geográfica do
ordenamento territorial do espaço litorâneo.
Dentre as definições para o ordenamento territorial, destaca-se a definição da
Conferência Europeia de Ministros Responsáveis pelo Ordenamento do Território. Na referida
Conferência, definiu-se Ordenamento Territorial (OT) como uma disciplina científica, uma
técnica administrativa e uma política concebida com um enfoque interdisciplinar e global, que
objetiva o desenvolvimento equilibrado das regiões, a organização física do espaço
geográfico, a melhoria das condições de vida, a gestão responsável dos recursos naturais, a
proteção ao meio ambiente e a utilização racional do território (PUJADAS; FONT, 1998). De
maneira geral, ordenar o território significa conjugar a ocupação do solo e o uso dos recursos
ambientais de acordo com a capacidade que a base territorial pode suportar, para isso se faz
necessário analisar o ambiente em suas potencialidades, vulnerabilidades e limites (VILAR;
ARAÚJO, 2010).
Segundo Pujadas e Font (1998), o processo de ordenamento do território deve ser
realizado a partir de respostas a no mínimo três indagações básicas: O que há para se ordenar?
Para que se ordenar? Como se ordenar? De acordo com esses geógrafos espanhóis, a resposta
da primeira pergunta está associada aos múltiplos usos do solo que coexistem em determinado
território. Quanto aos objetivos do ordenamento cabe destacar o impulso ao desenvolvimento
territorial, a melhoria das condições de vida da população e a proteção do meio ambiente. A
terceira questão refere-se aos critérios a serem utilizados para se alcançar os objetivos
propostos e os instrumentos de gestão.
O ordenamento do território implica em três fases que se completam e interagem
entre si: diagnóstico, planejamento e gestão. O diagnóstico consiste na análise do território e
na definição dos objetivos. O planejamento corresponde à fase de elaboração e aprovação dos
planos que definem um modelo territorial a ser utilizado. A terceira e última fase equivale à
gestão que pode ser traduzida como a transformação dos acordos em realidade conforme
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determina os planos, os programas e os projetos (PUJADAS; FONT, 1998). Vilar e Araújo
(2010) destacam que o planejamento visa preparar o território para o futuro, para uma gestão
futura.
Vale ressaltar que os fundamentos do ordenamento territorial implicam na
superação da noção de território como algo inerte, um mero suporte, na perspectiva de
construir uma concepção integrada que leve em conta os elementos físicos, biológicos e
antrópicos e suas interações no espaço geográfico. Para Vilar e Araújo (2006), a relação que
o homem estabelece com o meio ambiente, na territorialização das suas atividades e na
elaboração de marcos regulatórios, apresenta-se como um ponto estratégico a ser estudado no
processo de ordenamento territorial.
Os espaços litorâneos são parcelas do espaço geográfico com características
singulares onde se faz imprescindível ações de ordenamento territorial. De acordo com
Barragán Muñoz (1997), a originalidade dos espaços litorâneos não está somente baseada nas
suas condições físicas e naturais, mas também na sua localização, limites e problemática
derivada da fragilidade que lhe é inerente, o que justifica o destaque dos espaços litorâneos na
ciência do território. Nessa perspectiva, o ordenamento territorial de ambientes costeiros tem
os seguintes objetivos: conservar os espaços naturais, fomentar o desenvolvimento
sustentável, adequar à localização dos usos e atividades, delimitar e proteger o espaço público
e frear as tendências sociais de incidência negativa (BARRAGÁN MUÑOZ, 1997; MORAES,
2007). No caso específico dos ambientes de praia, as práticas de apropriação do espaço
litorâneo no Brasil e a degradação ambiental se constituem elementos chaves das práticas de
OT.
Conforme o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA30), o
ordenamento integrado do litoral visa à gestão de recursos para o desenvolvimento
sustentável. Para entender o ordenamento integrado dos ambientes costeiros se faz
indispensável o entendimento do litoral como espaço natural e cultural, e a necessidade de
compreender as contradições nos múltiplos usos e formas de ocupação territorial
(BARRAGÁN MUÑOZ, 1997; MORAES, 2007). É válido mencionar que no Brasil a zona
costeira é considerada patrimônio nacional cuja “utilização far-se-á, na forma da lei, dentro
de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos
recursos naturais”, conforme a Constituição Federal de 1988, no art. 225 (BRASIL, 1988). Na
visão esclarecida de Vilar e Araújo (2010), no Brasil a ideia de integração sugere um contato
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mais estreito e regular entre os órgãos públicos (federais, estaduais e municipais), a iniciativa
privada, os representantes do terceiro setor e as comunidades locais na perspectiva de soluções
compartilhadas.
No litoral sergipano verificam-se instrumentos de ordenamento territorial que
influenciam direta ou indiretamente na ocupação por segunda residência. Especificamente na
Barra dos Coqueiros e em Estância, são eles: o Plano Diretor dos referidos municípios; o
Programa de Gerenciamento Costeiro (GERCO/SE); o Programa de Desenvolvimento do
Turismo (PRODETUR/SE); o Programa Sergipe Cidades e o Projeto ORLA. Abordar-se-á
tais instrumentos no intuito de refletir sobre as ações contraditórias e complementares do
Estado que limitam o uso e a ocupação do litoral sergipano, mas ao mesmo tempo o torna
atraente para o veraneio e o turismo.
3.1 As estratégias do Plano Diretor no território usado pela segunda residência
O Plano Diretor, segundo a Constituição do Brasil (1988), é o instrumento básico
da política de desenvolvimento e de expansão urbana. Conforme o Artigo 182 da Constituição,
“a política de desenvolvimento urbano tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das
funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes” (BRASIL, 1988). Na
visão de Villaça (1999, p. 238, grifo nosso), o Plano Diretor
seria um plano que, a partir de um diagnóstico científico da realidade física,
social e econômica, política e administrativa da cidade, do município e de
sua região, apresentaria um conjunto de propostas para o futuro
desenvolvimento socioeconômico e futura organização espacial dos usos
do solo urbano, das redes de infra-estrutura e de elementos
fundamentais da estrutura urbana, para a cidade e para o município,
propostas estas definidas para curto, médio e longos prazos, e aprovada por
lei municipal.

O documento intitulado Estatuto da Cidade: guia para implementação para os
municípios e cidadãos define o Plano Diretor como um “conjunto de princípios e regras
orientadoras da ação dos agentes que constroem e utilizam o espaço urbano” (BRASIL, 2002,
p. 42). É válido mencionar que a Lei Nº 10.257/2001 que regulamenta a Política de
Desenvolvimento Urbano denomina-se Estatuto da Cidade. A referida Lei torna obrigatório o
Plano Diretor nas cidades com mais de vinte mil habitantes, integrantes de regiões
metropolitanas e aglomerações urbanas, integrantes de áreas de especial interesse turístico e
inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto
ambiental de âmbito regional ou nacional.
O Plano Diretor não objetiva, segundo o Estatuto da Cidade (2002), solucionar
todos os problemas da cidade, “mas sim ser um instrumento para a definição de uma estratégia
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para a intervenção imediata, estabelecendo poucos e claros princípios de ação para o conjunto
dos agentes envolvidos na construção da cidade, servindo também de base para a gestão
pactuada da cidade” (BRASIL, 2002, p. 42). Villaça (1999) adverte que o Plano Diretor pode
se tornar inoperante e desacreditado se tudo o que for considerado importante para o município
constar no plano.
O Plano Diretor deve abordar os problemas de competência do município sejam
eles na zona rural ou urbana. Villaça (1999, p. 242) esclarece que “o município não tem, por
exemplo, competência para fazer um zoneamento rural. Já as rodovias municipais da zona
rural podem e devem fazer parte do plano diretor”. Nesse sentido, o Estatuto da Cidade (2002)
aponta que os princípios constitucionais fundamentais norteadores do Plano Diretor são:
função social da propriedade; desenvolvimento sustentável; funções sociais da cidade;
igualdade e justiça social e participação popular.
O Plano Diretor se apresenta como um importante instrumento no planejamento
territorial. No que tange a segunda residência, observa-se que o crescimento tanto da casa de
praia tradicional quanto de empreendimentos turísticos-residenciais traz expressivos
contornos de urbanidades e demanda maior investimento público em infraestrutura urbana
básica e turística tanto na zona rural quanto na zona urbana dos municípios litorâneos. Villaça
(1999) critica os representantes do mercado imobiliário por não darem a devida importância
ao plano diretor, visto que sua elaboração significa o debate sobre os “problemas urbanos”
que eles preferem ignorar. “Os interesses imobiliários não querem nada além de princípios,
diretrizes ou políticas gerais. Nada que seja auto-aplicável. É o Plano Diretor inócuo e inútil”
(VILLAÇA, 1999, p. 240). Nesse sentido, indaga-se: quais são as direções apontadas no Plano
Diretor de Barra dos Coqueiros e de Estância no tocante ao (re) ordenamento do território
usado pela segunda residência? Os Planos Diretores desses municípios consideram a
instalação do imobiliário-turístico?
3.1.1 Plano Diretor da Barra dos Coqueiros
Na Barra dos Coqueiros o instrumento básico do planejamento municipal intitulase Plano Diretor Sustentável Participativo e estrutura-se em nove temas: 1) da política de
desenvolvimento municipal; 2) das políticas setoriais de desenvolvimento; 3) do sistema de
planejamento e de gestão urbana e rural; 4) dos instrumentos de gestão municipal; 5) da
estruturação urbana e rural; 6) do meio ambiente; 7) do sistema viário e do transporte; 8) dos
investimentos prioritário e 9) das disposições gerais e transitórias. Objetiva-se com o Plano
Diretor a garantia “do direito à cidade, o cumprimento da função social da cidade e da
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propriedade, a justa distribuição dos serviços públicos, a ordenação do uso e ocupação do solo
e da produção do espaço e a preservação do patrimônio ambiental, histórico e cultural,
mediante a gestão democrática participativa”, em conformidade com o que diz a Lei Nº
10.257/2001 (PLANO DIRETOR, 2006, p. 02).
O Plano Diretor começou a vigorar em 2006 e um dos objetivos gerais da política
de desenvolvimento municipal se faz tangente a implantação do imobiliário-turístico. O Plano
Diretor tem como um das finalidades “controlar as condições de instalação das diversas
atividades econômicas e de grandes empreendimentos, minimizando as repercussões
negativas” (PLANO DIRETOR, 2006, p. 04). É necessário mencionar também que o Plano
Diretor visa “promover a participação dos cidadãos nas decisões dos agentes públicos e
privados que afetam a organização do espaço, a prestação de serviços públicos e a qualidade
do ambiente urbano” e “promover a adequada distribuição dos contingentes populacionais,
conciliando-a às atividades urbanas e rurais instaladas” (PLANO DIRETOR, 2006, p. 03).
Hoje, quatro complexos residenciais turísticos estão em instalação na Barra dos
Coqueiros, dois na zona urbana: Alphaville Barra dos Coqueiros e Condomínio Brisa de
Atalaia, e dois na zona rural: Maikai Residencial Resort e Thai Residence. Além desses
condomínios de grande porte, outros quinze de pequeno e médio para primeira e/ou segunda
residência já estão implantados ou em fase de finalização, espacializados tanto na zona rural
quanto na zona urbana. Esse atual cenário se faz incondizente com o Art.5 §1º do Plano Diretor
que exige o “aproveitamento socialmente justo e racional do solo, com sua utilização em
intensidade compatível com a capacidade da infraestrutura, dos equipamentos e serviços
públicos disponíveis” (PLANO DIRETOR, 2006, p. 04), pois no espaço territorializado pela
“nova” forma-conteúdo da segunda residência o sistema de saneamento básico é ineficiente e
atende inadequadamente a demanda já existente dos moradores e dos usuários da tradicional
casa de praia. A incompatibilidade entre a capacidade da infraestrutura básica, sem mencionar
os equipamentos e os serviços públicos, se mostra evidente.
A fim de cumprir os objetivos estabelecidos, o Plano Diretor apresenta como
diretriz estratégica no que se refere ao uso e ocupação do solo as seguintes orientações gerais:
aproveitamento racional das potencialidades naturais, econômicas e turísticas do Município;
limitação da tipologia dos usos e a intensidade de ocupação do solo à capacidade de absorção
da infraestrutura e às condições de acessibilidade e adequação às características do meio
físico. De modo específico, as políticas setoriais de desenvolvimento norteiam as diretrizes
que reportam-se à habitação, à educação, à saúde, à infraestrutura, ao saneamento ambiental,
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à assistência social, ao turismo, esporte e lazer, ao patrimônio cultural e cênico e ao
desenvolvimento econômico.
No tocante à infraestrutura, o Plano Diretor traz enquanto dever a instalação de
sistemas de infraestrutura e serviços urbanos de saneamento ambiental no intuito de
“compatibilizar a oferta qualitativa e a manutenção de serviços públicos e seus respectivos
equipamentos com o planejamento, o ordenamento territorial e a observação da evolução do
crescimento populacional” e “prevenir problemas decorrentes da urbanização, de forma a
evitar ou restringir os impactos futuros sobre o desenvolvimento urbano e ambiental”
(PLANO DIRETOR, 2006, p. 07). Ao saneamento ambiental, ou seja, o conjunto formado
pelo sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais,
manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana, a diretriz principal visa estabelecer, seja por
convênio ou não, “o planejamento e a efetivação de ações de saneamento ambiental, no
sentido de garantir com eficiência o suprimento de água potável, o esgotamento sanitário, o
manejo dos resíduos sólidos e o controle da drenagem das águas pluviais” (PLANO
DIRETOR, 2006, p. 08). É válido mencionar que a maior parte dos entrevistados na Praia da
Costa e da Atalaia Nova possuem esgotamento sanitário por fossa séptica e embora a
concessionária forneça água potável a maioria tem poços artesanais em virtude da falta d´água
aos finais de semana e feriados prolongados devido ao crescimento da população flutuante.
Nesse sentido, o setor do turismo, esporte e lazer estabelece como diretriz
“melhoria da infraestrutura de atendimento e serviços aos turistas na orla marítima e do rio,
com a instalação de equipamentos e mobiliário urbano” e parece antever a implantação de
imobiliários-turísticos, pois no Art. 39 menciona que “nas áreas com deficiência de
infraestrutura, especialmente de abastecimento de água e esgotamento sanitário, os projetos
para empreendimentos turísticos deverão apresentar soluções para implantação da
infraestrutura básica necessária” (PLANO DIRETOR, 2006, p. 11). Desse modo, o Art. 5 que
coloca a compatibilidade de infraestrutura, equipamentos e serviços públicos versus a
intensidade do uso e da ocupação do solo em questão, “teoricamente” se faz cumprir.
As diretrizes somente fazem sentido na articulação com os instrumentos de gestão
municipal. Para a estruturação urbana e rural os seguintes instrumentos foram dispostos no
Plano Diretor, são eles: macrozoneamento, Áreas de Diretrizes Especiais, o uso e a ocupação
do solo e os equipamentos de impacto. É imprescindível destacar que a estruturação urbana
do município apresenta a seguinte diretriz: “a dinâmica de crescimento populacional e urbano
do Município ficará condicionada e será conduzida pela instalação e ampliação da
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capacidade da infraestrutura, em particular a de esgotamento sanitário e adequação às
características físico-ambientais” (PLANO DIRETOR, 2006, p. 23, grifo nosso).
As zonas de urbanização classificadas no Plano Diretor da Barra dos Coqueiros
são: Zona de Adensamento Preferencial (ZAP); Zona de Adensamento Básico (ZAB); Zona
de Adensamento Restrito (ZAR). Ademais, delimitou-se a Zona Rural (ZR). A Praia da Costa
e a Praia da Atalaia Nova se encontram na Zona de Adensamento Básico (ZAB) 1 e 2 e um
trecho da Praia da Costa ocupado por casa de praia, pela residência dos moradores
permanentes, por bares, restaurantes e pousadas faz parte da Área de Diretriz Especial, na
modalidade Área de Proteção (AP) (Figura 3.1).
Figura 3.1: Localização das Zonas de Adensamento Básico 1e 2 e Área de Proteção 2

Fonte: Plano Diretor da Barra dos Coqueiros, 2006

Para efeito da Lei imposta no Plano Diretor, consideram-se Zonas de
Adensamento Básico “as que apresentam potencial de urbanização, porém com ‘déficit’ de
infraestrutura, sistema viário, transporte, comércio e serviços” (PLANO DIRETOR, 2006, p.
24). Diante das deficiências apresentadas as diretrizes para a ZAB são: “adensar de forma
controlada o uso e a ocupação do solo, a fim de aproveitar o potencial de urbanização
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existente, diminuindo a necessidade de novos investimentos públicos em infraestrutura”
e “articular a implantação de infraestrutura junto a outras esferas de governo e à
iniciativa privada, priorizando obras de esgotos sanitários e a complementação do
sistema viário básico” (PLANO DIRETOR, 2006, p. 24, grifo nosso). Ao que parece as
diretrizes são favoráveis a implantação do imobiliário-turístico na Praia da Costa e na Praia
da Atalaia Nova.
O território pertencente ao Alphaville Barra dos Coqueiros e o Condomínio Brisa
de Atalaia (Damha Urbanizadora) fazem parte da ZAB 1, ou seja, as casas e demais
construções podem ter quatro andares com altura máxima de quinze metros. A ZAB 1,
coincidentemente ou não, desenha-se no mesmo espaço do Alphaville Barra dos Coqueiros,
do Condomínio Brisa de Atalaia (Damha Urbanizadora), do Condomínio Costa Paradiso Club
Residenziali, do Condomínio Quintas da Barra, do Prodigy Resort, entre outros condomínios.
A “velha” casa de praia estão na ZAB 2 e na AP 2, Área de Proteção de Praia. Na ZAB 2 as
construções só podem ter dois pavimentos com altura máxima de oito metros (Figura 3.2).
Figura 3.2: Localização do Condomínio Alphaville Barra dos Coqueiros nas Zonas de Adensamento
Básico

Fonte: EIA Alphaville Barra dos Coqueiros com modificações
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A Área de Proteção (AP) é uma das classificações das Áreas de Diretrizes
Especiais (ADE’s). Segundo o Plano Diretor, ADE’s são “as áreas do território municipal com
destinação específica e normas próprias de uso e ocupação do solo, que se sobrepõem às do
Macrozoneamento, não eximindo, entretanto, ao atendimento dos demais parâmetros da zona
em que se encontra” (PLANO DIRETOR, 2006, p. 27). E Áreas de Proteção são “aquelas
sujeitas a critérios especiais de uso e ocupação, nos termos desta Lei e demais normas dela
decorrentes, tendo em visto o interesse público na proteção e utilização dos recursos
ambientais” (PLANO DIRETOR, 2006, p. 36). As Áreas de Proteção são classificadas em:
Parque ecológico; Faixas circundantes às lagoas intermitentes e as Lagoas intermitentes,
indicadas no Plano Diretor.
O trecho da Praia Costa, classificada como AP 2, Área de Proteção de Praia, é
considerado pelo Plano Diretor como um Parque Ecológico, entendido como: “os espaços
antropizados, encravados em Área de Preservação Permanente a serem utilizados como áreas
voltadas ao lazer, turismo e educação ambiental, conforme mapa em anexo desta Lei”.
Entretanto, o que primeiro chama a atenção é que a Barra dos Coqueiros é um município
costeiro e o único trecho de Área de Proteção de Praia está na Praia da Costa. Outro fato
relevante no Plano Diretor é que apesar do espaço do imobiliário-turístico em implantação ter
manguezal, coqueiros, restinga, lagoas e diversificada espécie de flora e fauna, nem o mapa
de condicionantes ambientais nem o mapa de macrozoneamento referenciam essa Área como
Área de Preservação Permanente (APP) ou Área de Proteção de Manguezal (AP1) ou de
infraestrutura (lagoas) (AP3), como consta delimitadas outras Áreas do município.
Segundo o Art. 142º do Plano Diretor, as Áreas de Preservação Permanente
(APP’s) são aquelas destinadas à preservação dos ecossistemas naturais do município. As
APP’s são classificadas no Plano Diretor da seguinte maneira: mangues, dunas mapeadas,
restingas mapeadas, cursos d´água, mananciais subterrâneos e lacustres, e lagoas reservadas
para drenagem pluvial. A área que está em implantação o imobiliário-turístico contém todos
os recursos ambientais elencados no Plano, mas infelizmente não estão mapeadas. É digno de
registro que em 2006 prevalecia o Código Florestal, Lei Nº 4.771/65, que considerava as
APP´s áreas não parceláveis e non aedificandi, ou seja, proibia qualquer tipo de edificação.
Uma questão fica no ar: será que já se previa a implantação desses imobiliários-turísticos e
por isso houve um “esquecimento” das APP´s no espaço dos futuros condomínios?
O Plano Diretor aponta ainda os objetivos do ordenamento do uso e da ocupação
do solo e tece considerações sobre os equipamentos de impacto. O ordenamento territorial do
município tem as seguintes finalidades relacionadas à segunda residência: “promover a
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integração de toda a população aos benefícios decorrentes da urbanização, garantir o
desenvolvimento sustentável no uso e ocupação do solo; distribuir as atividades no território,
de modo a evitar incompatibilidades ou inconveniências para a vizinhança; garantir a
qualidade da paisagem urbana e minimizar os conflitos viários” (PLANO DIRETOR, 2006,
p. 30). Na prática, a finalidade mencionada se traduz nesse momento de implantação do
imobiliário-turístico em um intenso processo de segregação socioespacial.
O uso do solo foi classificado em uso residencial, uso não residencial e uso misto.
Os empreendimentos de imobiliário-turístico tem uso misto e são considerados equipamentos
de impacto, pois podem sobrecarregar a infraestrutura urbana ou modificar as condições
ambientais. Nesse sentido, o Art. 126 requer que a localização de grandes empreendimentos
seja orientada de “forma a monitorar e equacionar o impacto sobre a estrutura urbana,
especialmente quanto ao sistema viário, à rede de tráfego, ao transporte coletivo e ao meio
ambiente e a vizinhança” (PLANO DIRETOR, 2006, p. 31). A participação da comunidade
atingida pelo empreendimento está assegurada no Plano Diretor.
Como se vê, o Plano Diretor da Barra dos Coqueiros aponta direções explícitas no
incentivo à implantação de grandes empreendimentos relacionados ao turismo. A importância
do imobiliário-turístico na Praia da Costa e na Praia da Atalaia Nova parece superior aos
ecossistemas naturais do município tão clamados a preservação/conservação, principalmente
no trecho da Praia da Costa defrontante onde hoje está em implantação o Alphaville Barra dos
Coqueiros. Entre o Poder e o poder, ou melhor, entre o poder explícito e implícito nas
entrelinhas do Plano Diretor está a História de uma comunidade litorânea enraizada há mais
de vinte anos em um território de sobrevivência e no lugar do pleno exercício da vida.
3.1.2 O Plano Diretor de Estância
O Plano Diretor do município de Estância estrutura-se em cinco temas centrais, a
saber: 1) diretrizes gerais; 2) diretrizes de desenvolvimento e gestão territorial do espaço
municipal; 3) das estratégias, políticas e diretrizes; 4) das disposições setoriais; e 5)
disposições finais e transitórias. Cada tema dispõe de capítulos que descrevem o sistema de
gestão participativa, os usos e as divisões do solo em Macrozonas, a delimitação das áreas
urbanas e as diretrizes sociais e econômicas para o desenvolvimento municipal, de acordo
com os instrumentos de planejamento municipal previstos na Lei Nº 10.257/2001. Ademais,
é válido mencionar que o Plano Diretor de Estância começa a vigorar em 2007 e apresenta em
anexo o Código de Obras (Lei Nº 17/2008), o Código Municipal do Meio Ambiente (Lei Nº
1.314/2008) e a Lei do Parcelamento do Solo Urbano (Lei Nº 28/2010).
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Dentre os objetivos do Plano Diretor em questão, um chama atenção no que tange
a “nova” forma-conteúdo da segunda residência, a saber: “promover o desenvolvimento
socioeconômico em bases sustentáveis, contemplando a eqüidade social, a melhoria da
qualidade de vida, e a conservação e valorização dos recursos naturais e culturais” (PLANO
DIRETOR, 2007, p. 06). Nesse sentido e sob o invólucro do desenvolvimento territorial
sustentável, estimula-se em povoados com baixa densidade populacional, como por exemplo,
o povoado Ribuleirinha, o uso do território pelos imobiliários-turísticos. Desse modo, é válido
mencionar que a conservação e valorização dos recursos territoriais, ou seja, as decisões
técnicas, podem ser eclipsadas pelos impactos sociais positivos, a geração de emprego e renda.
Em virtude dos princípios do planejamento e da gestão territorial, três Macrozonas
foram delimitadas: a Macrozona de Desenvolvimento Turístico e Costeiro; a Macrozona de
Desenvolvimento Urbano e Industrial e a Macrozona de Desenvolvimento Rural. A faixa
litorânea e os tabuleiros costeiros mais próximos à linha de costa desenham a Macrozona de
desenvolvimento turístico e costeiro que aqui nos interessa mais de perto. Nessa Macrozona
estão os territórios da segunda residência e das comunidades litorâneas. As diretrizes na
referida Macrozona que se destacam no que tange a segunda residência são:
ordenamento das ocupações costeiras, em especial as de caráter
turístico, com definição mais precisa dos parâmetros de ocupação e das
formas de tratamento e manejo da água e dos efluentes resultantes de
seu uso; manejo adequado e tratamento dos resíduos sólidos e dos
efluentes; elaboração de um plano de utilização especial voltado para a
valorização da paisagem e para o equilíbrio entre o potencial turístico e
ambiental a fim de possibilitar seu aproveitamento por longo tempo;
controle sobre os impactos ambientais decorrentes de atividades de alto
impacto, em especial a criação de camarões, através da ampliação das
compensações e da aplicação eficiente dos recursos complementares; e
estímulo aos empreendimentos e estudos específicos para identificação da
capacidade de uso dos recursos (PLANO DIRETOR, 2007, p. 09).

Esses direcionamentos trazem à tona a necessidade de programas e projetos
municipais operacionais, ou seja, autoaplicáveis, na (re) organização do território usado pela
segunda residência. Nesse sentido, a área municipal urbana foi zoneada com especificidades
referente aos índices urbanísticos. A zona do Abaís e Saco foi dividida em: Zona Urbana de
Interesse Turístico (ZUIT), Zona de Comércio e Serviços (ZCS), Zona de Consolidação
Urbana (ZCU), Zona de Ocupação Rarefeita (ZOR) e a Áreas de Proteção Permanente (APP).
O caminho mencionado no Plano Diretor para a Zona Urbana de Interesse
Turístico direciona a referida na Zona para a consolidação das bordas marítimas como um
espaço com qualidade urbana e ambiental, com destaque para a paisagem e o saneamento
ambiental, além de implantação de infraestrutura urbana, que priorize um novo projeto com
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barracas de praia, arborização da frente marítima e relocação das unidades sanitárias com
implantação de fossas sépticas adequadas às condições locais. A ocupação máxima da
ocupação do solo recomendada é 50%. No entanto, a realidade da praia do Saco, após sete
anos que entrou em vigor o Plano Diretor, destoa da diretriz para essa Zona. Os equipamentos
turísticos voltados para o setor de Alimentos e Bebidas (A&B) estão em condições
inadequadas para o atendimento ao turista e mais de 80% da Praia do Saco está ocupada por
casas de praia em toda a linha de costa.
Para a Zona de Comércio e Serviços a diretriz visa o aproveitamento do potencial
da faixa de terrenos ao longo da via principal do Abaís e do Saco, com o incremento da oferta
de serviços públicos, infraestrutura de apoio sociocultural e de comércio e serviços locais;
implantação de acostamentos, estacionamentos, novos equipamentos de iluminação, ciclovia,
passeio e tratamento urbanístico e paisagístico. O secretário de Turismo da atual gestão, em
entrevista mencionou a existência de projetos que contemplam o povoado Abaís e Saco do
Rio Real com as demandas orientadas pela diretriz na referida zona. Porém, esses projetos
ainda não foram publicizados.
Na Zona de Consolidação Urbana, conforme a diretriz, observa-se a restrição de
novas ocupações e parcelamentos na praia, nos brejos, dunas, restingas e corpos hídricos
superficiais, além da implantação de infraestrutura viária e de drenagem capaz de suportar o
adensamento populacional. O sistema de saneamento básico começou a ser implantado em
2014. O percentual recomendado de ocupação máxima do solo é 50%, porém a quantidade de
casas de praia, especificamente na Praia do Saco, usa o território em percentual bem maior.
Para a Zona de Ocupação Rarefeita objetiva-se no Plano Diretor “a consolidação
dos aspectos paisagísticos e turísticos da faixa de terras ao longo da rodovia SE-100, através
do estímulo a ocupações de baixa densidade e tratamento paisagístico” (PLANO DIRETOR,
2007, p. 19). Deve-se ocupar no máximo 15% do solo e o percentual mínimo de área natural
nessa zona é de 80% com lotes de no mínimo 2.000 m². A rodovia SE-100 está com um
efervescente estímulo de ocupação: os condomínios fechados de segunda residência de
diferentes portes. Ou seja, a ocupação possui alta densidade, a paisagem se (re)configura nesse
processo, mais de 15% do território tende a ser ocupado, a área natural diminuirá e a maior
parte dos lotes ofertados tem um tamanho menor que o recomendado. O inverso da diretriz da
zona de ocupação rarefeita ocorre no litoral estanciano. Limonad (2011, p. 145) ao se referir
a urbanização dispersa por segunda residência ressalta que para as áreas de baixa ocupação
“não se coloca em discussão, entretanto, outras formas de ocupação e urbanização que não
consumam de forma tão extensiva o meio ambiente, que não exijam tantos investimentos na
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extensificação de redes e suportes de infraestrutura de transporte, abastecimento e
comunicações”.
Das estratégias, políticas e diretrizes do Plano Diretor, o Estudo de Impacto de
Vizinhança se destaca enquanto um instrumento no tocante a segunda residência,
principalmente, o imobiliário-turístico. Complexos turísticos, segundo o Art. 25, § 1º do Plano
Diretor, podem gerar impacto de vizinhança. Diante disso, a aprovação das licenças ou
autorizações de construção, ampliação ou funcionamento de empreendimentos ou atividades
privados ou públicos depende do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV). Esse deve
considerar os efeitos positivos e negativos do empreendimento a ser implantado quanto à
qualidade de vida da população residente na área e suas proximidades, de acordo com as
diretrizes do Plano e da legislação urbanística.
As diretrizes das disposições setoriais estimulam o crescimento do turismo com a
articulação do veraneio, do turismo de sol e praia e do turismo imobiliário. No que se refere
ao desenvolvimento econômico, no fortalecimento do polo regional, a conclusão das rodovias
no litoral para o fomento ao turismo e a diversificação da base produtiva atual com o objetivo
de gerar emprego e renda são dois quesitos que se sobressaem. No turismo, a implantação de
infraestrutura turística especificamente para as praias do Abaís, Saco, Porto do Mato e
localidades adjacentes revelam a demanda do veraneio e do turismo por urbanidades.
No Plano Diretor observa-se a preocupação com a Qualidade do Meio ambiente
na Seção III das disposições setoriais. Aos ambientes com elevada vulnerabilidade e
fragilidade natural orienta-se o controle da ocupação, especialmente na faixa de litorânea.
Outra diretriz importante nessa seção é a implantação de um sistema integrado de saneamento
básico, com rede de esgotamento sanitário, aterro sanitário. Além disso, aponta-se a
necessidade da eliminação de todas as possibilidades de poluição.
Diante do exposto, observa-se que os instrumentos sugeridos para o
(re)ordenamento territorial do espaço litorâneo de Estância são pouco eficazes no que diz
respeito as repercussões territoriais da “muralha” de casas de praia que cercam o mar, que
aterram as lagoas, que desmontam as dunas, enfim, que provocam danos ambientais que
podem ser irrecuperáveis. Ademais, verifica-se que apesar do incentivo à ocupação de baixa
densidade ao longo da rodovia SE-100, os condomínios estão em implantação e o Plano
Diretor não foi considerado no que tange a essa zona. A pergunta é: planeja-se para que e para
quem? Uma nova organização territorial não significa levar a bandeira contra a construção de
casas de praia e o imobiliário-turístico, significa sim defender uma coerência socioespacial.
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3.2 O Programa Gerenciamento Costeiro em Sergipe – GERCO/SE
O Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro (GERCO) foi estabelecido no
Brasil pela Comissão Interministerial de Recursos do Mar (CIRM) em 1987. Inicialmente,
seis estados foram escolhidos para implantar o programa, são eles: Rio Grande do Norte,
Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Segundo Moraes
(2007, p. 203), “a proposta da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, introduzindo um
programa de zoneamento de toda a zona costeira, é escolhida como paradigma inicial para a
estruturação de um plano”. Em 1988, a Lei Nº 7.661/88 institui o Plano Nacional de
Gerenciamento Costeiro (PNGC).
O PNGC se mostra resultado da articulação da Política Nacional para os Recursos
do Mar (PNRM) com a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) e tem como objetivo
primordial “orientar a utilização racional dos recursos da zona costeira, de forma a contribuir
para elevar a qualidade de vida de sua população, e a proteção de seu patrimônio natural,
histórico, étnico e cultural” (BRASIL, 1988). Observa-se assim que o PNGC trouxe no seu
âmago a necessidade analisar os problemas existentes na zona costeira tanto no meio ambiente
natural quanto histórico, étnico e cultural, a fim de minimizá-los ou solucioná-los. É digno de
registro que, diferente do período militar, o planejamento territorial da zona costeira traz um
olhar sobre as questões ambientais e espaciais (VILAR; ARAÚJO, 2010).
O planejamento e a execução de atividades de Gerenciamento Costeiro (GERCO)
em Sergipe coube a administração Estadual em parceria com os municípios. Segundo Vilar e
Araújo (2010), o Gerenciamento Costeiro foi inicialmente administrado pela Secretaria de
Estado do Planejamento (SEPLANTEC) em 1989. Os referidos autores, esclarecem que no
documento oficial ‘Gerenciamento Ambiental do litoral de Sergipe’, o GERCO está descrito
como “um instrumento técnico, construído em parceria com a SEMA, ADEMA e Prefeituras
Municipais, que consiste no planejamento e no ordenamento espacial da zona costeira e no
licenciamento das atividades produtivas e da ocupação residencial e turística, numa área de
elevada fragilidade natural e biológica” (VILAR; ARAÚJO, 2010, p. 23).
O GERCO/SE é marcado por dois momentos históricos no que se refere às versões
metodológicas. No primeiro momento a proposta do grupo da Universidade Estadual do Rio
de Janeiro (UERJ) de cartas temáticas na escala de 1:100.000 foram postas em prática na
porção Norte do litoral Sergipano. A metodologia rígida utilizada na primeira fase do GERCO
Brasil, de acordo com Moraes (2007, p. 224), “ainda é bastante marcada pelo planejamento
centralizado do período militar (...) a cultura autoritária imperante (...) não previa qualquer
mecanismo institucional de diálogo intergovernamental e com a sociedade”. Os produtos
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cartográficos gerados no litoral Norte foram diversos, destaque-se no que tange a segunda
residência a Carta de Recursos Naturais, Econômicos e Sociais e a Carta Socioeconômica 7
(Infraestrutura).
Na segunda versão metodológica, a partir de 1993, “optou-se pela definição, em
cada estado, de uma setorização da área litorânea tendo como critério as divisões
preexistentes, utilizadas em nível mesmo do senso comum” (MORAES, 2007, p. 106). Em
Sergipe, o litoral foi setorizado da seguinte maneira: Litoral Norte, Litoral Centro e Litoral
Sul. Nesse segundo momento, o eixo de prioridades das atividades desenvolvidas no
GERCO/SE foi modificado para o litoral Sul (VILAR; ARAÚJO, 2010). De acordo com a
GEOCONSULTORIA (2001 apud VILAR; ARAÚJO, 2010), a mudança no foco da atuação
para o Litoral Sul ocorreu em virtude do impacto sobre o meio ambiente ocasionado pelo
asfaltamento das rodovias SE-100 Sul e SE-318. A ideia nesse momento foi elaborar sínteses
parciais desse setor geográfico do litoral. Nesse sentido, Vilar e Araújo (2010, p. 32) destacam
que a síntese parcial “é uma tentativa de definir unidades ambientais homogêneas e um
zoneamento que indique as limitações e as restrições de uso e, ao mesmo tempo, os usos
facultados e permitidos”.
O Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) do litoral Sul foi publicado em 2001
produto do Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste fase I (PRODETUR/NE
-1994-20005). O ZEE litoral Sul delimitou quinze zonas de usos e restrições de ocupação, a
saber: Zona 1 – Preservação; Zona 2 – Alta restrição; Zona 3 – Proteção rigorosa; Zona 4 –
Empreendimentos e Programas Ambientalmente Integrados de Desenvolvimento Turístico;
Zona 5 – Proteção Especial; Zona 6 – Segunda Residência; Zona 7 – Agrícola Tradicional e
de Ocupação Rarefeita; Zona 8 – Conservação e Manejo; Zona 9 – Turística e de Urbanização
Restrita; Zona 10 – Refúgio da Vida Silvestre; Zona 11 – Urbana e Especial I e II; Zona 12 –
Industrial Prioritária I e II; Zona 13 – Urbanização – Industrial e de Serviços; Zona 14 –
Ocupação Irrestrita e Uso Diversificado e Zona 15 – Preservação do Patrimônio Histórico e
Cultural (BNB, 2001).
As zonas 2, 4, 6 e 9 tratam diretamente do uso e ocupação do solo no litoral Sul
pela segunda residência e pelo turismo. A zona dois inclui a faixa de praia e o estirâncio que
apresentam alta restrição de ocupação. As diretrizes de uso indicam que na zona 2 deve ser
proibida a construção de cercas, de muros, de obras de contenção de erosão assim como o
tráfego de veículos na praia da Caueira em Itaporanga D´Ajuda e nas praias do Abaís, Dunas,
Boa Viagem e Saco, no município de Estância, visto que essas praias são área de desova de
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tartarugas marinhas. No entanto, essas práticas se fazem cada vez mais intensa nas praias
citadas.
A zona quatro engloba setores dos municípios de Indiaroba, Santa Luzia do Itanhy
e Estância e permite a criação de empreendimentos de grande porte que apresentem uma
política adequada de gerenciamento ambiental. Após a construção da ponte que interliga o
litoral Sul de Sergipe com o litoral Norte da Bahia há uma clara tendência ao aumento do
veraneio e do turismo nessa zona. A zona seis remete diretamente a segunda residência nos
municípios de Itaporanga D´Ajuda e Estância. Apesar de ser uma zona que permite a
construção de segundas residências, recomenda-se: a proteção aos recursos hídricos por meio
do monitoramento da qualidade da água dos poços tubulares abastecedores das residências; a
preservação da vegetação arbórea remanescente, além de cuidados e controles específicos
quanto aos ecossistemas, principalmente as dunas.
A zona nove denominada de Turística e Urbanização Restrita se encontra
ancorada nos municípios de Itaporanga D´Ajuda, Santa Luzia do Itanhy, Indiaroba e Estância
e se enfatiza o uso dessas localidades pelo Turismo Histórico, Turismo Ecológico e atividades
visem o desenvolvimento com respeito ao meio ambiente. As referidas zonas recebem
investimentos turísticos das diversas esferas do poder público. Mas carecem de ações efetivas
de ordenamento territorial.
3.3 O Projeto ORLA
O Projeto de Gestão Integrada da Orla Marítima, também conhecido como Projeto
Orla, apresenta-se como um instrumento de “gestão integrada a visão estratégica de
planejamento e de busca de identidade local à solução de conflitos, e à manutenção das
riquezas naturais, culturais e sociais do litoral brasileiro” (MMA, 2002, p. 03). O Ministério
do Meio Ambiente, através da Secretaria de Qualidade Ambiental nos Assentamento
Humanos, e o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, pela Secretaria do Patrimônio
da União, coordenam a elaboração do Projeto nos Estados. O Ministério do Meio Ambiente
(2002) salienta que:
O Projeto Orla introduz uma ação sistemática de planejamento da ação local
visando repassar atribuições da gestão deste espaço, atualmente alocadas
no governo federal, para a esfera do município, incorporando normas
ambientais na política de regulamentação dos usos dos terrenos e acrescidos
de marinha, buscando aumentar a dinâmica de mobilização social neste
processo. Trata-se, portanto, de uma estratégia de descentralização de
políticas públicas, enfocando um espaço de alta peculiaridade natural e
jurídica: a Orla Marítima (MMA, 2002, p. 05, grifo nosso).
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Nesse sentido, o Projeto Orla visa aplicar diretrizes de (re)ordenamento territorial
dos usos e da ocupação da orla marítima. O Projeto tem enquanto objetivos estratégicos: o
fortalecimento da capacidade de atuação e articulação de diferentes atores do setor público e
privado na gestão integrada da orla; o desenvolvimento de mecanismos institucionais de
mobilização social para sua gestão integrada e o estímulo de atividades socioeconômicas
compatíveis com o desenvolvimento sustentável da orla. Os objetivos e as ações do Projeto
Orla estão amparados pela Lei Nº 7.661 de 1988, Lei Nº 9.636 de 1998 e no Plano de Ação
Federal para a Zona Costeira (MMA, 2002).
Para elaborar o Projeto diagnostica-se a orla do munícipio em três âmbitos:
características paisagísticas; aspectos socioeconômicos e conflitos. A metodologia utilizada
segue oito etapas práticas: caracterização preliminar da região, do município e da área de
interesse; caracterização da área de estudo; classificação preliminar de trechos da orla
municipal; delimitação da orla municipal; diagnóstico de campo; revisão da classificação da
orla; formulação de cenários para a orla e contextualização de parâmetros locais (MMA,
2002).
Em Sergipe, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
(SEMARH) coordena o Projeto Orla em parceria com a Gerência Regional do Patrimônio da
União, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA), as administrações municipais
envolvidas, entre outras instituições. O Projeto Orla foi elaborado para os municípios de
Aracaju, Pirambu, Pacatuba, Brejo Grande, Itaporanga D´Ajuda e Estância. No município da
Barra dos Coqueiros, somente uma parte do Projeto Orla foi elaborado, a saber: o Diagnóstico
Paisagístico. Aqui o foco de interesse está nos municípios de Estância e Barra dos Coqueiros.
No município de Estância, o Projeto Orla visa “definir linhas de ação para o
ordenamento de uso e ocupação do espaço na orla, capazes de conciliar o desenvolvimento
com a preservação ambiental” (PROJETO ORLA - ESTÂNCIA, 2014). É válido mencionar
que o Projeto Orla do município de Estância foi atualizado e revisado no ano de 2014. A
implicações territoriais da implantação do imobiliário-turístico na zona costeira estanciana e
as repercussões territoriais da casa de praia tradicional na linha de costa foram temas
abordados na oficina de revisão do referido projeto (Figura 3.3). Na referida oficina estavam
presentes representantes da Prefeitura de Estância, da SEMARH, da Marinha, de
Organizações Não-Governamentais (ONG´s), de instituições públicas e privadas, entre outros.
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Figura 3.3: Oficina de revisão e atualização do Projeto Orla de Estância/SE

Fonte: Trabalho de campo, 2014

A segunda residência se destaca nos objetivos específicos do Projeto Orla de
Estância no que tange as melhorias no acesso dos moradores e veranistas aos equipamentos
urbanos e de infraestrutura e na contribuição do projeto para a restauração dos ecossistemas
compreendidos na área de intervenção e para o ordenamento do uso e ocupação do solo. Para
fins metodológicos, a orla de Estância foi dividida em duas Unidades de Paisagem, a saber:
01 - Praia do Saco: Ponta do Saco e Molhe de Pedras; 02 - Praia das Dunas, Boa Viagem,
Abaís e Tartaruga. Aqui a nossa atenção está direcionada especialmente para a Unidade de
Paisagem 01 e a subunidade Praia das Dunas da Unidade de Paisagem 02.
As pontes são mencionadas no Projeto como importantes eixos indutores de
ocupação, por facilitar o acesso a locais pouco povoados na orla estanciana e estimular “ainda
mais a especulação imobiliária desacompanhada do planejamento e da dificuldade de
fiscalização por parte do Município” (ESTÂNCIA, 2014). O Projeto Orla de Estância (2014)
identifica no seu diagnóstico que a população flutuante de veranistas e turistas e a dinâmica
social e econômica gerada por esses sujeitos sociais podem ser considerados como os fatores
mais relevantes na produção dos impactos na orla estanciana.
Os principais efeitos negativos do uso e da ocupação na Praia do Saco e na Praia
das Dunas destacados no Projeto Orla são: degradação ambiental; interferência na cultura
local; ocupação das áreas de preservação permanente; construção de casas de praia na linha
de costa; aceleração dos processos erosivos; dificuldade/impedimento do acesso público à
praia; aterramento de lagoas e cordões litorâneos; risco de poluição no lençol freático pela
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disposição inadequada do esgoto doméstico e dos bares. Na Praia das Dunas, especificamente,
é imprescindível ressaltar que o tráfego de veículos dos veranistas e turistas causam a
compactação da areia nos ninhos de tartarugas marinhas impedindo a saída dos filhotes, além
disso, a luz artificial das casas de praia a noite dificulta a desova das fêmeas.
Na Unidade de Paisagem 01, na Ponta do Saco, os elementos da paisagem da
situação atual em destaque são manchas de mangue degradadas, os bares improvisados de
palha e um bar flutuante. A tendência nesse cenário será um maior impacto negativo no
manguezal, o soerguimento de novas casas praias e o aumento da privatização da linha de
costa. Mas se deseja a preservação da área de mangue e de restinga e menos construções na
linha de costa (Figura 3.4).
Figura 3.4: Cenários da Ponta do Saco

Fonte: Projeto Orla, 2014
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Ainda na Unidade de Paisagem 01 verifica-se no trecho molhe de pedras uma
concentração de casas de praia na linha de costa e loteamentos de segunda residência em dunas
e charcos. As casas de praia nessa subunidade de paisagem podem ser destruídas a qualquer
momento com a erosão costeira. Diante dessa tendência, almeja-se a contensão da erosão
costeira com os molhes rochosos, a mudança na localização das casas de praia e a recuperação
da vegetação de restinga e dos cordões dunares (Figura 3.5).
Figura 3.5: Cenários do Molhe de Pedras

Fonte: Projeto Orla, 2014

Na Unidade de Paisagem 02 observa-se uma extensa faixa de areia, casas de praia
na linha de costa próximo a dunas e lagoas. A tendência é a construção de casas de praia mais
próximo ao mar, o desmonte parcial e total de dunas para ceder o lugar a segunda residência,
a criação de barreiras físicas, ou melhor, marcos territoriais que impedem o acesso público à
praia. No entanto, atores sociais esboçam o desejo da preservação da linha de costa, da restinga
e dos cordões dunas, e o livre acesso à praia (Figura 3.6).
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Figura 3.6: Cenários da Praia das Dunas

Fonte: Projeto Orla, 2014

Os problemas ambientais e a divergência de interesses entre os múltiplos atores
sociais do litoral estanciano causam conflitos. O Projeto Orla de Estância verificou os
seguintes tipos de conflitos: ocupação territorial; utilização dos recursos ambientais; social e
ambiental. A segunda residência e os seus usuários estão envolvidos em todos os tipos de
conflitos. Para amenizar ou solucionar os problemas ambientais e os conflitos, ações e
medidas estratégicas são propostas, nas seguintes linhas de ação: reordenamento do uso e
ocupação do solo; cumprimento da legislação ambiental e disciplinamento uso da faixa de
praia.
Na Barra dos Coqueiros, parte do Projeto Orla foi elaborado em 2010, antes da
implantação dos imobiliários-turísticos. O Projeto Orla nesse litoral objetivou “realizar
diagnóstico paisagístico da orla marítima do município de Barra dos Coqueiros, estabelecendo
estratégias, ações e condicionantes naturais e humanas, com vistas a orientar o ordenamento
e desenvolvimento sustentável da área” (PROJETO ORLA – BARRA DOS COQUEIROS,
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2010). A segunda residência se torna foco do Projeto Orla, pois esse visa especificamente à
elaboração de diretrizes de ordenamento de uso e ocupação do solo, que destaque questões
urbanísticas e ambientais, a qualificação das atividades comerciais e a abertura de acessos à
praia. A orla marítima da Barra dos Coqueiros foi segmentada em quatro Unidades de
Paisagem: 1) Atalaia Nova; 2) Praia da Costa; 3) Porto; e 4) Parque das Dunas. A Unidade de
Paisagem 01 e 02 são o foco da nessa abordagem.
O Projeto Orla diagnosticou na Praia da Atalaia Nova e na Praia da Costa diversos
problemas ambientais. As repercussões territoriais relacionadas a segunda residência
apontadas no Projeto Orla são: especulação imobiliária na Praia da Costa; poluição sonora na
Atalaia Nova; disposição inadequada dos resíduos sólidos; ocupação irregular na linha de
costa e ausência de infraestrutura de saneamento; contaminação dos lençóis freáticos e águas
subterrâneas. Diante dessas observações, os cenários das Unidades de Paisagem foram
elaborados.
Na Unidade de Paisagem 01, a Praia da Atalaia Nova, o cenário atual destaca os
seguintes elementos na paisagem: setor urbanizado; acesso rodoviário inadequado;
progradação; existência de acesso fluvial e marítimo; disposição irregular de resíduos sólidos
e erosão fluvial. A tendência de ocupação territorial na orla da Atalaia Nova se mostra intensa
e marcada por forte especulação imobiliária na linha de costa, a impermeabilização do solo
com à perda da capacidade natural devido a urbanização e aumento da instalação de bares e
restaurantes à beira-mar. Perante essa prospecção o cenário desejado está voltado o
(re)ordenamento do uso e da ocupação da orla, as melhorias nas condições de balneabilidade
e o incentivo à prática de esportes náuticos.
Na Praia da Costa, observa-se um trecho urbanizado com ocupação indevida na
linha de costa, pressão imobiliária e disposição irregular de resíduos sólidos. Diante desse
cenário, a tendência prevista é a depreciação dos recursos naturais, a expansão imobiliária
irregular e uma maior ocupação na linha de costa. No entanto, almeja-se o uso e ocupação da
orla em bases sustentáveis, melhor balneabilidade e livre acesso à praia para todos (Figura
3.7; 3.8).
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Figura 3.7: Cenários da Praia da Atalaia Nova

Fonte: Projeto Orla da Barra dos Coqueiros, 2010
Figura 3. 8: Cenários da Praia da Costa

Fonte: Projeto Orla da Barra dos Coqueiros, 2010
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Nessa perspectiva, os conflitos foram classificados quanto a sua natureza: turismo;
infraestrutura e dinâmica imobiliária; cultura e meio ambiente. As principais ações
apresentadas relacionadas a segunda residência foram: distribuição de lixeiras ao longo da
faixa de areia; estabelecimento de padrões para o uso do som e fiscalização contra a poluição
sonora; construção de rede de esgoto; e fiscalização e exigência do cumprimento das normas
para perfuração de poços e a realização de obras de saneamento.
É válido mencionar a visão de Limonad (2011) sobre o Projeto Orla. De acordo
com a referida autora, “a despeito de suas intenções o encaminhamento do Projeto Orla
(Brasil, 2002/2006), em moldes técnico-burocráticos, e a adoção acrítica dos cenários
desejáveis e zoneamentos, tendem a produzir soluções mais ou menos homogêneas em
espaços diversos” e desse modo, os objetivos do Projeto podem ser comprometidos
(LIMONAD, 2011, p. 146). Em contraponto, observa-se nos Projetos Orla tanto da Barra dos
Coqueiros quanto de Estância propostas de (re)ordenamento territorial centrada nas
especificidades dos municípios, soluções diferentes para situações diversas, mesmo que por
ora pareçam semelhantes.
O Projeto Orla nos municípios de Estância e Barra dos Coqueiros aponta caminhos
que para se concretizarem necessitam da gestão integrada de outros instrumentos normativos
e da articulação de órgãos públicos, de instituições privadas, de Organizações NãoGovernamentais (ONG´s), enfim, dos diversos atores sociais. É imprescindível salientar que
diante da nova organização territorial da Barra dos Coqueiros faz-se urgente a conclusão do
Projeto Orla.
3.4 Programa de Desenvolvimento do Turismo em Sergipe – PRODETUR/SE
No Brasil, os anos de 1990 marcam o período dos maiores investimentos públicos
no turismo, especificamente no litoral do Nordeste. A partir do governo de Fernando Collor
de Mello (1990-1992), a atividade turística começa a ser vista como “engendradora de
processos de desenvolvimento regional e, consequentemente, como instrumento minimizador
de (históricas) desigualdades regionais” (CRUZ, 2005, p. 30). Nessa perspectiva, a
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e do Instituto Brasileiro de
Turismo (EMBRATUR) elaboraram em 1991 o Programa de Ação para o Desenvolvimento
Integrado do Turismo – PRODETUR31. O Programa objetivou transformar a região Nordeste
em um forte destino turístico nacional e internacional por meio da construção de
infraestruturas básicas diversas, tais como aeroportos, rodoviárias, rodovias, saneamento
31

Atualmente, a nomenclatura PRODETUR corresponde à Programa de Desenvolvimento do Turismo.
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básico, e o fortalecimento do sistema institucional dos estados e municípios para a gestão
descentralizada do turismo (FONSECA, 2005).
O PRODETUR Nordeste, na visão de Cruz (2000), se apresenta como um
instrumento normativo que as “faz as vezes” de uma política urbana. Polos de Turismo foram
formados nos noves Estados nordestinos para executar o PRODETUR/NE, a saber: Polo São
Luís (Maranhão), Polo Costa do Delta (Piauí), Polo Ceará Costa do Sol (Ceará), Polo Costa
das Dunas (Rio Grande do Norte), Polo Costa das Piscinas (Paraíba), Polo Costa dos Arrecifes
(Pernambuco), Polo Costa Dourada (Alagoas), Polo Costa dos Coqueirais (Sergipe) e Polos
Salvador e Entorno, Litoral Sul, Costa do Descobrimento e Chapada Diamantina (Bahia).
Todos os polos turísticos são de caráter litorâneo, exceto o polo Chapada Diamantina (BA).
O planejamento territorial em polos turísticos equivale a proposta de “polos de
desenvolvimento” do economista francês François Perroux (CRUZ, 2000).
Segundo o Banco do Nordeste do Brasil (BNB), o objetivo da polarização foi
fragmentar o espaço em “mesorregiões vocacionadas de maneira estruturada e planejada,
através da formação de parcerias que permitam a mobilização e integração dos atores locais
envolvidos com a gestão e organização da atividade turística” (BNB, 2014). Em uma ótica
geográfica, observa-se que a função turística designada pelo poder público para o litoral do
Nordeste desenha territórios nesse espaço. Santos (2008) entende que a funcionalização de
fragmentos do espaço corresponde a formação do território.
O PRODETUR/NE executa-se em fases, a saber: PRODETUR/NE I,
PRODETUR/NE II e PRODETUR NACIONAL. No PRODETUR/NE I (1994-2005) o
programa se desenvolveu a partir de quatro componentes: 1) Desenvolvimento Institucional
(DI); 2) Obras múltiplas em infraestrutura básica e serviços públicos; 3) Melhoramento de
aeroportos; 4) Estudos e Projetos. Os componentes do PRODETUR/NE II (2006-2012) foram:
1) Fortalecimento da Capacidade Municipal de Gestão do Turismo; 2) Planejamento
Estratégico, Treinamento e Infraestrutura para o Crescimento; 3) Promoção de Investimentos
do Setor Privado. O PRODETUR Nacional entrou em vigor em 2013 com cinco componentes:
1) Estratégia do Produto Turístico; 2) Estratégia de Comercialização; 3) Fortalecimento
Institucional; 4) Infraestrutura e Serviços Básicos e 5) Gestão Ambiental (BNB, 201432).
Na primeira fase do PRODETUR foram investidos no Nordeste US$
625.966.000,00. É válido mencionar que esse investimento refere-se a soma dos recursos do
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 60% do valor total, com a contrapartida do
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http://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/PRODETUR/Apresentacao/gerados/apresentacao.asp
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Governo Federal e Estadual. A Bahia, o Ceará e Sergipe foram os Estados que mais receberam
recursos do PRODETUR/NE I (BNB33, 2006) (Tabela 3.1). Mas a importância do
PRODETUR, para usar as reflexões de Cruz (2000), está menos nos números e mais na
capacidade de (re)ordenamento territorial dos Estados.
Tabela 3. 1: Investimento em US$ do PRODETUR/NE I
INVESTIMENTO34
ESTADO
%
(US$ milhões)
Bahia
215,011
34,35
Ceará
141,767
22,65
Sergipe
50,757
8,11
Alagoas
7,017
6,92
Pernambuco
41,975
6,7
Maranhão
40,943
6,57
Rio Grande do Norte
38,240
6,1
Paraíba
32,783
5,24
Piauí
21,123
3,38
625,966
100
TOTAL
Fonte: BNB (2006)

Em Sergipe, a área de planejamento do PRODETUR/NE foi o Polo Costa dos
Coqueirais. Os municípios de Aracaju, Barra dos Coqueiros, Santo Amaro das Brotas,
Pirambu, Pacatuba, Brejo Grande, Nossa Senhora do Socorro, Laranjeiras, São Cristóvão,
Itaporanga d’Ajuda, Estância, Santa Luzia do Itanhy e Indiaroba compõem o Polo Costa dos
Coqueirais (Mapa 3.1).
Na primeira fase, os investimentos foram destinados aos municípios litorâneos.
Silva (2012, p. 58) analisa alguns fatores que priorizaram os investimentos nesses municípios,
são eles:
a concentração e distribuição do fluxo do aeroporto Santa Maria em Aracaju,
a entrada do fluxo rodoviário no litoral sul, por Indiaroba e Estância, além
da concentração dos principais produtos turísticos ou roteiros explorados
desde a década de 1990, como o roteiro praias de Aracaju, roteiro litoral
Norte, destacadamente com o atrativo da Foz do Rio São Francisco e o
roteiro litoral sul, com a praia do Saco e o acesso à Ilha da Sogra e à praia
de Mangue Seco, na Bahia (SILVA, 2012, p. 58).

O componente obras múltiplas em infraestrutura básica e serviços públicos foram
responsáveis por 75% dos investimentos do PRODETUR/NE I em Sergipe nos
subcomponentes: saneamento básico, transporte e proteção/recuperação do patrimônio
33

https://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/PRODETUR/Prodetur_ne1/gerados/resultados.asp
= compreende investimentos nos componentes do Programa, excetuando-se os custos financeiros
e administrativos.
34
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histórico. Nas melhorias em aeroportos foram investidos 17% e no componente
Desenvolvimento Institucional foram destinados 8% dos recursos (Gráfico 3.135).
Mapa 3.1: Polo Costa dos Coqueirais

35

É imprescindível mencionar que o cálculo percentual dos investimentos estão baseado nos dados do BNB
(2001) e BNB (2006) sem os custos financeiros.

134
Gráfico 3.1: Gráfico dos investimentos do PRODETUR/NE I - Sergipe
PRODETUR/NE I – SERGIPE
(1996-2005)

7%
SANEAMENTO
17%

TRANSPORTES
47%

10%

PROTEÇÃO / RECUPERAÇÃO
PATRIMÔNIO HISTÓRICO
AEROPORTO
DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL

18%

Fonte: BNB (2001; 2006)

Em Aracaju, o Sistema Ibura II foi reforçado para melhorar o abastecimento de
água. Além de Aracaju, os municípios de Nossa Senhora do Socorro e a Barra dos Coqueiros
também foram contemplados com as benfeitorias do Sistema Ibura II. A ampliação em 82 km
da rede de abastecimento de água e a implantação de esgotamento sanitário foi realizada na
Atalaia Velha, no Povoado Mosqueiro, em Aracaju. Na Barra dos Coqueiros, o sistema de
abastecimento de água foi ampliado na Atalaia Nova.
A execução das atividades referentes aos transportes foi realizada em Aracaju e
no litoral Sul. A rodovia SE-100 Sul foi duplicada em 800 metros na terceira etapa da Orla de
Atalaia, em Aracaju. A rodovia SE-100 litoral Sul foi implantada no trecho SE-318/Terra
Caída (Indiaroba), trecho entroncamento Terra Caída divisa com a Bahia, ponte sobre o rio
Nangola, atracadouros em Terra Caída e em Porto do Cavalo. Segundo o Plano de
Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS, 2002, p. 04) “a implantação da
continuidade da Linha Verde, por meio da SE 100 Sul, com recursos do PRODETUR I, criou
um interessante eixo turístico, induzindo o desenvolvimento de atividades por toda a Região
Sul do litoral sergipano”. No litoral Sul, também foi ampliada a rodovia SE-214 em Itaporanga
D´Ajuda no trecho BR-101/Caueira.
No aeroporto de Aracaju foram realizadas obras de melhorias operacionais e um
novo terminal de passageiros foi construído. O turismo está diretamente articulado ao
deslocamento. Segundo Cruz (2005, p. 31), as melhorias nos aeroportos do Nordeste tem
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como intuito tornar viável “manobras de aeronaves de maior porte e, consequentemente, a
operação de voos internacionais”. A infraestrutura básica e turística são elementos
indispensáveis para dotar o espaço geográfico de função turística.
No componente Desenvolvimento Institucional foram realizadas ações para o
Fortalecimento Institucional nos seguintes órgãos: Administração Estadual do Meio Ambiente
(ADEMA), Empresa Sergipana de Turismo (EMSETUR) e Companhia de Saneamento de
Sergipe (DESO). Deve-se destacar no componente Desenvolvimento Institucional, a
elaboração do Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) do litoral Sul, o recadastramento
imobiliário no município da Barra dos Coqueiros e o Planejamento Estratégico de Turismo no
Polo Costa dos Coqueirais.
Os efeitos do PRODETUR I no (re)ordenamento territorial turístico do litoral
sergipano se manifestam basicamente na conjugação do saneamento com o setor de
transporte/aeroporto, seja na melhoria das condições sanitárias, seja em função da ampliação
do aeroporto de Aracaju e do asfaltamento de rodovias costeiras. Cria-se assim uma nova
lógica de ordenamento do território onde o turismo ocupa um lugar de destaque e impulsiona
o crescimento da segunda residência.
Silva (2012), baseado no PDITS (2005), destaca que os investimentos
significaram no período entre 1995 e 2000 o aumento de 30% de turistas, o crescimento 37%
de no fluxo aéreo e o incremento de 47% de estabelecimento ligados a hospedagem. Já entre
os anos de 2000 e 2005 os turistas aumentaram em 50%, o fluxo aéreo cresceu 39% e a
quantidade de estabelecimentos de hospedagem foi incrementada em 30%. É válido
mencionar que entre a década de 1990 e o início do século XXI a segunda residência no litoral
sergipano cresceu mais de 50%, em outras palavras, mais que a hotelaria convencional.
A avaliação do PRODETUR/NE I foi publicada no PDTIS Polo Costa dos
Coqueirais (2002). O PDTIS além da avaliação do PRODETUR/NE I, apresenta o diagnóstico
do Polo Costa dos Coqueirais, as Estratégias de Desenvolvimento Turístico, um Plano de
Ação, Quadros Prospectivos e Análise de impactos. As ações a serem completadas e
complementadas foram planejadas para o PRODETUR/NE II. No entanto, o PRODETUR/NE
II em Sergipe “não foi deflagrado porque ‘o Estado não tinha condições de receber recursos
externo, por problemas de certidões e questões fiscais com a União’, segundo afirmação do
atual diretor-presidente da EMSETUR” (SANTOS, 2009, p. 143). Ribeiro, Andrade e Pereira
(2013, p. 976) reforçam que “problemas de ordem fiscal e o não cumprimento de condições
estipuladas no Regulamento Operacional afastaram o estado do PRODETUR NE II”.
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Apesar não fazer parte do PRODETUR/NE II (2006-2012), o Estado de Sergipe
e as prefeituras dos municípios Polo Costa dos Coqueirais firmaram diversos convênios com
o Ministério do Turismo (MTur). Os investimentos realizados abrangeram principalmente a
elaboração de planos diretores municipais, PDITS municipais e apoio a infraestrutura
turística. Em 2012, a União começa a investir na implantação do PRODETUR Nacional em
Sergipe com diversos convênios. Segundo Ribeiro, Andrade e Pereira (2013), no PRODETUR
Nacional em Sergipe planeja-se investir aproximadamente US$ 100 milhões em cinco
componentes (Tabela 3.2). O contrato entre o BID e o Estado de Sergipe foi assinado em
dezembro de 2013 e o início do programa está previsto para 201436.
Tabela 3.2: Investimentos planejado no PRODETUR Nacional por componente
TOTAL
COMPONENTE
(US$ milhões)
Estratégia do Produto Turístico
35.105,85
Estratégia de Comercialização
11.771,02
Fortalecimento Institucional
1.319,06
Infraestrutura e Serviços Básicos
38.769,58
Gestão Ambiental
4.999,15
Total dos investimentos
91.964,65
Auditoria, encargos contratuais, gerenciamento, supervisão e
6.189,75
reserva de contingência
TOTAL GERAL
98.154,40
Fonte: Ribeiro, Andrade e Pereira, 2013

%
35,77
11,99
1,92
56,46
5,09
93,69
6,31
100,00

O litoral sergipano reestrutura-se a partir desses investimentos no turismo.
Observa-se que nesse contexto que o movimento de aluguel, venda e compra de segunda
residência se torna cada vez maior. Essa reorganização do território se estabelece em um
espaço preexistente e modifica esse espaço com o desenho do território do turismo, da casa
de praia tradicional, do imobiliário-turístico, entre outros. A acelerada urbanização dispersa
por segunda residência que o litoral sergipano vivencia provoca repercussões territoriais
diversas tanto de cooperação entre os moradores permanentes quanto de conflitos de
diferentes naturezas.
3.5 Investimentos do Ministério do Turismo (2006-2013)
O Ministério do Turismo, instituído pela Lei Nº 10.683 em 28 de maio de 2003,
tem enquanto finalidade básica o estímulo a iniciativas públicas e privadas de incentivo à
atividade turística (BRASIL, 2003). O Governo de Sergipe e os municípios sergipanos
realizaram convênios com o Ministério do Turismo. No período de 2006 e 2013 foram
36

http://www.agencia.se.gov.br/noticias/leitura/materia:36619/jackson_garante_junto_ao_bid_mais_de_u_100_
milhoes_para_o_turismo_sergipano.html
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firmados convênios que influenciam diretamente no crescimento da segunda residência no
litoral sergipano, com destaque para os municípios de Barra dos Coqueiros e Estância. Ao
Governo do Estado de Sergipe e as administrações municipais de Estância e Barra dos
Coqueiros foram repassados R$ 213.362.562,50 para apoio a projetos de infraestrutura
turística (Tabela 3.3, 3.4 e 3.5). A conclusão da ponte Aracaju-Barra dos Coqueiros em 2006,
a construção das pontes Aracaju-Itaporanga D´Ajuda em 2010 e Estância-Indiaroba em 2013
foram investimentos do Ministério do Turismo com a administração dos recursos pelo
Governo do Estado de Sergipe.
Em Estância, a pavimentação com paralelepípedos das vias da zona costeira do
município é a obra de destaque do Ministério do Turismo no tocante a segunda residência. Na
Barra dos Coqueiros, os investimentos do Ministério do Turismo foram administrados pelo
Estado e pelo município. Ao Estado, pelo convênio firmado em 2007, coube a urbanização da
orla na marítima da Atalaia Nova, inaugurada em 2012. Dentre os investimentos realizados
na administração municipal está a pavimentação e drenagem da rua da Lambança na Atalaia
Nova e das ruas do bairro Kuaiti/Litoral Nordeste. Essas ruas tem inúmeras de casas de praia
e a justificativa da prefeitura para a pavimentação está embasada na quantidade veranistas e
turistas que utilizam a segunda residência e a possibilidade de aumentar esse público.
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Tabela 3.3: Transferência dos recursos do Ministério do Turismo para o Estado de Sergipe (2006-2013)

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS MINISTÉRIO DO TURISMO/SERGIPE
AÇÃO

OBJETO DO CONVÊNIO

2013

2012

2011

VALOR DO CONVÊNIO (R$)
2010
2009
2008

2007

Apoio a Projetos de Infraestrutura turística

Conclusão da construção da ponte sobre o Rio Sergipe
(Aracaju - Barra) e execução de obras de infraestrutura da
ponte sobre Rio Vaza Barris (Aracaju-Itaporanga) (20062007)

30.000.000,00

2ª etapa da construção de infraestrutura da Ponte sobre o
Rio Vaza Barris (Aracaju-Itaporanga) (2007-2010)

9.750.000,00

Construção da 1ª fase e 3ª etapa da infraestrutura da Ponte
sobre o Rio Vaza Barris (Aracaju-Itaporanga)

7.800.000,00

Construção da 1ª fase e 3ª etapa da infraestrutura da Ponte
sobre o Rio Vaza Barris (Aracaju-Itaporanga)

1.950.000,00

Urbanização da orla da praia da Barra dos Coqueiros

4.192.500,00

Execução de obras da 4ª etapa da construção da Ponte
sobre o Rio Vaza Barris (Aracaju-Itaporanga)
(2008-2010)

9.750.000,00

Construção da Ponte Estância/Indiaroba 1ª etapa
(2008-2011)

29.250.000,00

2ª Etapa da Construção da Ponte Estância/Indiaroba sobre
o Rio Piauí - Rodovia SE-100 (2009-2011)

39.000.000,00

2ª Etapa da Construção da Ponte Estancia/Indiaroba sobre
o Rio Piauí - Rodovia SE-100 (2009-2011)

39.000.000,00

3ª Etapa da Construção da Ponte Estancia/Indiaroba sobre
o Rio Piauí - Rodovia SE-100 (2010-2014)

39.000.000,00

TOTAL DO INVESTIMENTO POR ANO
TOTAL GERAL (2006-2013)

Fonte: http://www.portaltransparencia.gov.br/

2006

-

-

78.000.000,00

68.250.000,00
9.750.000,00
209.692.500,00

-

23.692.500,00

30.000.000,00
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Tabela 3.4: Transferência dos recursos do Ministério do Turismo para o município de Estância (2006-2013)

AÇÃO

OBJETO DO CONVÊNIO

Apoio a Projetos
de Infraestrutura
Turística

TRANSFERÊNCIA DO MINISTÉRIO DO TURISMO PARA ESTÂNCIA

Pavimentação a paralelepípedos com
drenagem nas artérias viárias que integram
a zona costeira do Município de Estância

VALOR DO CONVÊNIO (R$)
2013

2011

2010

-

-

2009

2008

2007

-

-

2006

975.000,00

0

TOTAL POR ANO
TOTAL GERAL (2006-2013)

2012

975.000,00

975.000,00

Fonte: http://www.portaltransparencia.gov.br/
Tabela 3.5: Transferência dos recursos do Ministério do Turismo para o município da Barra dos Coqueiros (2006-2013)
TRANSFERÊNCIA DO MINISTÉRIO DO TURISMO PARA A BARRA DOS COQUEIROS

Apoio a Projetos de Infraestrutura
Turística

AÇÃO

OBJETO DO CONVÊNIO

VALOR DO CONVÊNIO (R$)
2013

Reforma da entrada do município e a melhoria das vias de acesso

975.000,00

Pavimentação de ruas do bairro Kuaiti e litoral Nordeste
Pavimentação e drenagem da rua da lambança no balneário de
Atalaia Nova
Pavimentação e drenagem pluvial da Av. Oceânica no bairro
Antônio Nascimento - município de Barra dos Coqueiros
Pavimentação e drenagem em ruas do município de Barra dos
Coqueiros

487.500,00

2012

2011

2010

2009

2008

2007

243.750,00
146.250,00
192.562,50

Recuperação reforma e ampliação da 2 etapa da Orla da Barra dos
Coqueiros e da Praça Santa Luzia

250.000,00

Reforma da Orla autorizado pelo ofício MTUR n 0664 2005
TOTAL POR ANO
TOTAL GERAL (2006-2013)

Fonte: http://www.portaltransparencia.gov.br

2006

400.000,00
1.462.500,00

582.562,50

-

-

2.695.062,50

-

250.000,00

400.000,00
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No ano de 2012, a Prefeitura do município de Barra dos Coqueiros apresenta o
projeto de pavimentação e drenagem da Rua da Lambança, na Praia da Atalaia Nova (Figura
3.9), com a seguinte justificativa:
A Atalaia Nova é o maior ponto turístico do município de Barra dos Coqueiros
e do Estado de Sergipe. Sendo assim, tem um importante projeto aqui
apresentado, uma vez que iremos beneficiar uma área extremamente turística,
uma área de praia com vários bares e restaurantes e sem uma boa
infraestrutura, o que será solucionado em grande parte com a pavimentação e
drenagem da rua da Lambança no Balneário de Atalaia Nova. As ações
propostas vai facilitar o acesso das pessoas e com isso aumentando
consideravelmente o turismo, uma vez que a área a ser beneficiada com a
pavimentação dá acesso a principal área turística da cidade que é a praia de
Atalaia Nova. Uma localidade bastante visitada por turistas de várias
localidades do Estado e de outros Estados (MINISTÉRIO DO TURISMO,
201237, sem página).
Figura 3.9: Pavimentação e drenagem da Rua da Lambança, na Praia da Atalaia Nova

Fonte: Trabalho de campo, 2013/2014
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A pavimentação e drenagem da Rua da Lambança já está em fase de conclusão.
Com os investimentos realizados nessa rua da Atalaia Nova observa-se um maior movimento
de veranistas e turistas e a transformação da segunda residência em primeira residência. No
entanto, essa infraestrutura demanda outras infraestruturas, como por exemplo, sistema de
esgotamento sanitário, sistema de abastecimento de água, melhorias na distribuição de energia
e na coleta dos resíduos sólidos, entre outros.
No ano de 2013, a proposta da Prefeitura da Barra dos Coqueiros para o Ministério
do Turismo foi a pavimentação das ruas do Bairro Kuaiti/Litoral Nordeste (Figura 3.10). Esse
bairro é novo e está no tênue limite entre a Praia da Costa e a Atalaia Nova. A justificativa para
pavimentação foi o turismo e o aluguel das casas de veraneio.
Uma forte tendência do município é o turismo principalmente por conta da
natureza onde temos várias e lindas praias visitadas por todo o estado de
Sergipe como também por turistas de outros estados a exemplo: Bahia,
Alagoas, São Paulo e outros. Outros pontos fortes são os eventos promovidos
pela prefeitura e iniciativas particulares. Daí a forte importância do nosso
projeto apresentado que tem como objeto a pavimentação de ruas do Bairro
Kuaiti e Litoral Nordeste, uma localidade que fica ao lado do principal ponto
turístico, as praias de Atalaia Nova e da Costa, sendo que as ruas a serem
pavimentadas dão acesso a estas referidas praias. Outro fator fundamental
é que esta área os populares alugam por temporadas suas casas aos
turistas nos períodos dos eventos e de alta estação o que chamamos as
casas dos veranistas e com ruas pavimentadas as taxas de ocupação das
casas alugadas por turistas serão bem maior, pois esta área terá uma boa
infraestrutura além da proximidade das praias (MINISTÉRIO DO
TURISMO, 201338, sem página, grifo nosso).
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Figura 3.10: Placa da obra de pavimentação de ruas do Bairro Kuaiti e Litoral Nordeste

Fonte: Trabalho de campo, 2013/2014

Admite-se pelo conteúdo dos pontos abordados que na Barra dos Coqueiros os
moradores permanentes saem de suas casas para alugá-las aos turistas durante as festividades e
o verão. Contraditoriamente, o preço do desenvolvimento turístico é apresentado como o
afastamento dos moradores do seu lar. E a prefeitura solicita o investimento para estimular o
aumento da dinâmica de aluguel e venda de casas de praia. No discurso realizado no projeto
proposto pela prefeitura, o par infraestrutura e proximidade da praia impulsionará a atividade
turismo e veraneio na Praia de Atalaia Nova e na Praia da Costa.
3.6 O Programa Sergipe Cidades
No ano de 2008, o governo de Sergipe começa a elaborar o Programa Sergipe
Cidades com o intuito de promover o desenvolvimento urbano territorial com a interiorização
dos investimentos. Em 2009, o Governo de Sergipe lança o Programa Sergipe Cidades em
parceira com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O
Programa visa favorecer, principalmente, a população de baixa renda em todos os municípios
de Sergipe, exceto Aracaju. As ações do Programa Sergipe são administradas pela Secretaria
de Desenvolvimento Urbano (SEDURB) nos seguintes territórios sergipanos de planejamento:
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Alto Sertão; Médio Sertão; Baixo São Francisco; Agreste Central; Leste Sergipano; Centro Sul;
Grande Aracaju e Sul Sergipano (SERGIPE, 2013).
Os componentes que conduzem as ações do Programa são: 1) Casa Nova Vida
Nova; 2) Desenvolvimento dos Núcleos Urbanos; 3) Apoio ao Setor Produtivo; e 4)
Fortalecimento Institucional. As ações nos territórios sergipanos podem ser caracterizadas
como estruturantes da economia local. O discurso da participação cidadã se apresenta como
diferencial no Programa. Segundo o Governo de Sergipe (2013), a população participa na
construção do programa e na avaliação das obras concluídas e em execução. Entre 2009 e 2013
foram concluídas 113 obras em 60 municípios. Em linhas gerais, as ações incluem escolas
profissionalizantes, urbanização de praças e pontos turísticos, construção de mercados, creches,
delegacias, centros comunitários, ginásios poliesportivos, terminais rodoviários, implantação
de sistema de abastecimento de água, pavimentação granítica de ruas, entre outras (SERGIPE,
2013).
Essas ações podem influenciar o crescimento da segunda residência enquanto vetor
de ocupação territorial. Nesse estudo, aborda-se o município de Estância, território Sul
Sergipano e Barra dos Coqueiros, território Grande Aracaju. O município de Estância nesse
Programa não recebeu investimentos na zona costeira. Na Barra dos Coqueiros, os
investimentos foram concentrados na Atalaia Nova (Tabela 3.6). A praça ‘Luiz Gonzaga’ na
Atalaia Nova, na praia fluvial, foi reestruturada. Ademais, a pavimentação granítica de ruas que
dão acesso ao mar foi realizada na Praia da Atalaia Nova (Figura 3.11). Nessas ruas estão
localizadas a maior parte das casas de praia. É válido mencionar também a construção de um
Centro Comunitário e da reforma do Hidroviário na sede municipal.
Tabela 3.6: Investimentos do Programa Sergipe Cidades na área de estudo (2009-2013)
STATUS DA
VALOR DO
AÇÃO
LUGAR
OBRA
CONTRATO
Construção da Praça ‘Luiz
Atalaia Nova
Concluída
R$ 556.200,20
Gonzaga’
Pavimentação
Atalaia Nova
Concluída
R$ 901.353,49
Pavimentação
Atalaia Nova
Em andamento
R$ 445.430,85
Terminal Hidroviário
Sede municipal
Em andamento
R$ 361.309,88
Centro comunitário padrão
Sede municipal
Concluída
R$ 380.275,72
R$ 2.644.570,14
TOTAL DO INVESTIMENTO (2009-2013)
Fonte: http://www.sedurb.se.gov.br/
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Figura 3.11: Placas da pavimentação granítica e rede de drenagem em ruas da Atalaia Nova e
Construção da Praça ‘Luiz Gonzaga’

Fonte: Trabalho de campo, 2013/2014

As ações do Estado no litoral sergipano interferem diretamente na (re)organização
territorial a partir da segunda residência. O Estado, em suas diferentes esferas, atua como agente
transformador com forte capacidade de construção de novas materialidades geográficas, de
destruição de outras e também de reconstrução de antigos elementos espaciais.
O reflexo das ações do Estado está no crescimento da quantidade de casas de praia
em suas diferentes formas-conteúdo. Para solucionar ou diminuir as repercussões dos
problemas e dos conflitos ambientais relacionados a segunda residência uma série de
legislações reguladoras, como por exemplo: a Lei Nº 7.661 de 1988 que institui o Plano
Nacional de Gerenciamento Costeiro e a Lei Nº 9.636 de 1998 que dispõe sobre a regularização,
administração, aforamento e alienação de bens imóveis de domínio da União; e Planos,
Programa e Projeto, como citado: os Planos Diretores dos municípios, o PRODETUR e o
Projetos Orla.
Como se vê, não faltam instrumentos normativos de (re)ordenamento territorial. E
então: o que falta para que os benefícios da “velha” e da “nova” forma-conteúdo da segunda
residência se sobressaiam sobre os prejuízos ambientais? Nos próximos capítulos, as
contradições da segunda residência são analisadas.
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4 A “VELHA” CASA DE PRAIA NO LITORAL SERGIPANO
O uso da “velha” forma de segunda residência está relacionado a dois conteúdos: o
veraneio e o turismo de sol e praia. Essas duas práticas marítimas se expressam por meio de
territorialidades urbanas que expandem e difundem um modo de vida de determinado núcleo
urbano central. A forma da casa de praia, a sua apresentação física, se sobressai das demais
residências das localidades litorâneas, demarca e delimita as relações de poder no espaço
litorâneo, os territórios. No entanto, as territorialidades urbanas que frequentam as casas de
praia podem variar a cada final de semana ou feriado prolongado, visto que além de uma
habitação de lazer, as casas de praia também são um investimento, aluga-se como alojamento
turístico. Desse modo, observam-se hoje diferentes relações, inter-relações e contradições entre
os veranistas, os turistas de sol e praia e a comunidade receptora.
Nesse sentido, o presente capítulo discute o perfil socioeconômico dos usuários da
“velha” forma da segunda residência, a forma externa e interna da casa de praia, as relações
estabelecidas entre os veranistas, os turistas de sol e praia e a comunidade receptora, e por fim,
as repercussões territoriais e conflitos ambientais observados e mencionados pelos
entrevistados.
4.1 O usuário da casa de praia
 O veranista/turista na Barra dos Coqueiros
Quem são os veranistas/turistas da Praia da Costa e da Atalaia Nova? Nas duas
praias em questão 52% dos entrevistados são do sexo feminino. Na Praia da Costa, 56% dos
entrevistados apresentam entre 45-65 anos e na Praia da Atalaia Nova a maior parte dos
entrevistados, 37%, também estão na faixa etária entre 45-65 anos. Tanto na Praia da Costa
quanto na Atalaia Nova a maioria dos entrevistados declararam ter ensino médio completo,
56% e 37%, respectivamente.
Quanto ao questionamento sobre a renda familiar em salários mínimos (SM)
observam-se diferentes perfis econômicos. Na Praia da Costa, 40% dos entrevistados afirmaram
ter renda entre 01-03 salários mínimos, 28% declararam renda entre 02-06 SM, 8% entre 07-10
SM e 20% acima de 10 SM e 4% optaram por não responder esse questionamento. Na Praia da
Atalaia Nova, 15% dos usuários das casas de praia declararam que a renda familiar varia entre
01-03 SM, 33% entre 04-06 SM, 22% entre 07-10 SM, 26% acima de 10 SM e 4% preferiu não
declarar (Gráfico 4.1).
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Gráfico 4.1: Renda Familiar dos veranistas/turistas na Praia da Costa e na Praia da Atalaia Nova
PRAIA DA COSTA
VERANISTAS/TURISTAS
RENDA FAMILIAR

PRAIA DA ATALAIA NOVA
VERANISTAS/TURISTAS
RENDA FAMILIAR
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4%
Entre 01-03 Entre 04-06 Entre 07-10 Acima de 10
Não
SM
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Entre 01-03 Entre 04-06 Entre 07-10 Acima de 10
Não
SM
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declarou

Fonte: Trabalho de campo, 2013/2014

As diferenças no perfil econômico dos veranistas/turistas da tradicional casa de
praia podem ser relacionadas ao contexto histórico dessas duas praias. A Praia da Atalaia Nova
desde seu período embrionário como destino de veraneio foi frequentada pela elite sergipana,
em especial os aracajuanos. A Praia da Costa, principalmente pela dificuldade de acesso, se
manifesta para o veraneio por emulação dos aracajuanos de classe média. Verificou-se que na
Praia da Atalaia Nova 88% dos veranistas/turistas tem suas residências principais em Aracaju
e na Praia da Costa 72% também moram da capital sergipana. Nessas praias também foram
entrevistadas pessoas de outros municípios, estados e país (Gráfico 4.2).
Gráfico 4.2: Residência principal dos veranistas/turistas da Praia da Costa e da Praia da Atalaia Nova
PRAIA DA COSTA
VERANISTAS/TURISTAS
RESIDÊNCIA PRINCIPAL
4% 4%
4%
8%

PRAIA DA ATALAIA NOVA
VERANISTAS/TURISTAS
RESIDÊNCIA PRINCIPAL

Aracaju - SE
Nossa Senhora do Socorro SE
Barra dos Coqueiros - SE

4% 4%
4%

Aracaju - SE
Barra dos Coqueiros - SE

8%

Paulo Afonso - BA

72%

Brasília -DF
Cuiabá- MT

Fonte: Trabalho de campo, 2013/2014
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Como se vê, diferentes modos de vida urbana se entrelaçam na Praia da Costa e na
Praia da Atalaia Nova. Essa combinação particular desenha a territorialidade do veranista e do
turista. A idade, a escolaridade, a renda familiar e o lugar da residência principal nos conduz
no descortinar das relações de poder, a dimensão política do espaço geográfico, e no significado
do território de veraneio/turismo para esses sujeitos, a dimensão simbólico-cultural do espaço
litorâneo.
 O veranista/turista em Estância
Quem frequenta a Praia do Saco e a Praia das Dunas como veranista/turista? Qual
o perfil socioeconômico desses sujeitos que usam a tradicional casa de praia? Na Praia do Saco
76% dos entrevistados são do sexo feminino e na Praia das Dunas o maior percentual de
entrevistados foi do sexo masculino, 68%. Nas duas praias a maior parte dos entrevistados
possui entre 30-45 anos, 41% na Praia do Saco e 52% na Praia das Dunas. No que se refere a
escolaridade, 60% dos veranistas/turistas da Praia do Saco e 70% desses sujeitos na Praia das
Dunas completaram o ensino superior.
A renda familiar entre os veranistas/turistas da Praia do Saco e da Praia das Dunas
apresentam percentuais semelhantes. Na Praia do Saco 34% dos veranistas/turistas possuem
renda familiar acima de 10 salários mínimos (SM) e na Praia das Dunas esse percentual é de
40%. Na Praia do Saco 45% dos entrevistados declararam possuir renda familiar entre 04-06
SM e 21% entre 07-10 SM. É válido observar que nenhum dos sujeitos sociais entrevistados na
Praia do Saco possuem renda familiar entre 01-03 SM. Na Praia das Dunas 8% afirmaram ter
renda entre 01-03 SM, 32% entre 04-06 SM, e 20% entre 07-10 SM (Gráfico 4.3).
Gráfico 4.3: Renda Familiar dos veranistas/turistas na Praia do Saco e na Praia das Dunas
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Fonte: Trabalho de campo, 2013/2014
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A renda familiar dos entrevistados, o poder econômico dos veranistas/turistas,
refletem na intensidade do campo de forças espacializada no litoral estanciano, em especial nas
praias estudadas, e na forma arquitetônica e construtiva das casas de praia. Em outros termos,
o território e as imagens territoriais do veraneio e do turismo dessas praias são delineados e
delimitados por pessoas empoderadas política e economicamente, como por exemplo,
representantes do poder público, empresários, magistrados, entre outros.
Tanto na Praia do Saco quanto na Praia das Dunas mais de 80% dos entrevistados
tem sua primeira residência em Aracaju (Gráfico 4.4). Desse modo, observa-se que a
urbanização por segunda residência se dispersa em relação a urbanização compacta e clássica
da capital sergipana. O modelo de Lundgren apresentado no capítulo 2 ilustra essa urbanização
dispersa, extensiva, difusa e fragmentada por casas de praia a partir de Aracaju.
Gráfico 4.4: Residência principal dos veranistas/turistas da Praia do Saco e da Praia das Dunas
PRAIA DO SACO
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Fonte: Trabalho de campo, 2013/2014

É válido mencionar que a urbanização dispersa por segunda residência no litoral da
Barra dos Coqueiros e em Estância é também concentrada. Por um lado, o esgarçamento do
tecido urbano-regional se dispersa e se fragmentada pela segunda residência quando
relacionada a urbanização compacta e clássica de Aracaju. Por outro lado, as casas de praia
nesses litorais são concentradas na linha de costa, nas bordas do mar. Nessa perspectiva, os
usuários da segunda residência, sejam eles veranistas ou turistas, produzem os seus territórios
e mantém relações com o território produzido, ou seja, territorialidades. A construção territorial
da segunda residência no litoral sergipano produz imagens territoriais. Nesse sentido, indagase: qual a forma da segunda residência no litoral de Barra dos Coqueiros e de Estância?
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4.2 O imóvel de temporada: a imagem territorial da casa de praia
Qual a imagem da segunda residência que territorializa o espaço litorâneo da Barra
dos Coqueiros e de Estância? Segundo Raffestin (1993), a imagem territorial representa um
controle, um instrumento de poder, desde as origens do homem. A imagem territorial construída
pelos veranistas e turistas representa o território visto e/ou vivido a partir da segunda residência
no litoral. “As ‘imagens’ territoriais revelam as relações de produção e consequentemente as
relações de poder, e é decifrando-as que se chega à estrutura profunda” (RAFFESTIN, 1993, p.
152). A proposta desse subcapítulo é descrever e analisar os padrões arquitetônicos e
construtivos das casas de praia. O intuito nesse momento é visitá-las! Entre a prosa e a poesia,
Bachelard (1978) ressalta que descrever a casa seria fazê-la uma visita. E através da imagem
territorial da tradicional forma da segunda residência pretende-se “ler” os conteúdos da casa de
praia. Desse modo, nessa primeira aproximação os sujeitos da pesquisa são tratados sem
diferenciação como veranistas/turistas.

 A imagem territorial da casa de praia na Barra dos Coqueiros
A casa está perto do mar ou o mar está perto da casa? Essa pergunta parece sem
conexões na primeira leitura, mas faz sentido quando se observa a aparente “natural” relação
das casas de praia com o mar. Todas as segundas residências analisadas na Praia da Costa estão
a menos de 500m da praia. Na Praia da Atalaia Nova a paisagem muda. As casas de praia
estudadas nessa localidade estão na sua maior parte, 55% (15), entre 500m e 1km de distância
do oceano Atlântico. Possivelmente, devido a progradação antrópica desse ambiente.
De fora para dentro outra imagem atrai o olhar, o muro. Essa materialidade chama
a atenção pela sua capacidade de definir e delimitar o espaço da segunda residência que
explicitam relações de poder tendo em vista sua existência, o seu tamanho e os mecanismos de
proteção utilizados. O território do veraneio se desenha inicialmente na particularidade da casa
de praia usada pelo grupo de veranistas/turistas.
Das residências analisadas na Praia da Costa, 76% (19) apresentam muro alto, 8%
(2) tem muro baixo e outros 12% (3) não tem muro. Nas casas amuralhadas verificou-se que
40% (10) tinham cerca elétrica, arame farpado ou cacos de vidro, entre outros mecanismos de
proteção. Na Praia da Atalaia Nova o percentual de casa visitadas com muro alto é maior que
na Praia da Costa. Em aproximadamente 81% (22) das casas de praia analisadas verifica-se
muro alto, 15% (4) muro baixo e 4% (1) não tinham muro. Cerca elétrica, arame farpado, cacos
de vidro e lanças perfurantes estão presentes em 48% (13) das casas de veraneio com muro
analisadas na Atalaia Nova.
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Os muros na maior parte das casas são altos e apresentam uma espécie de “reforço”
à segurança. Por que a necessidade desses mecanismos? A resposta é unânime: segurança! Em
outros termos, essas materialidades protegem os que possuem permissão para entrar, os
veranistas/turistas, dos “não convidados”, ao mesmo tempo que territorializa o espaço da
segunda residência. Para usar a poética de Bachelard (1978), compreende-se a casa como o nãoeu que protege o eu.
Para além da geometria dos muros, a casa possui outros ambientes. Alpendres,
jardim, garagem, quintal, piscina e churrasqueira foram as áreas externos pesquisadas. Esses
espaços diferem a segunda residência, em linhas gerais, da primeira morada. E fazem a casa de
praia começar a ter vida, “alma”, no imaginário dos sujeitos. Os alpendres são um dos exemplos
desse “corpo-alma” da casa verificados durante a entrevista. Tanto na Praia da Costa quanto na
Atalaia Nova a maior parte das casas de praia tem alpendres, 72% (18) e 92% (25),
respectivamente.
A entrevistada 1 da Atalaia Nova, veranista/turista, revela suas predileções pelo
alpendre na sua casa de praia:
O que eu mais gosto na minha casa de veraneio é o alpendre. Essa casa foi
escolhida por causa do alpendre. Eu queria uma casa que tivesse ventilação
e circulação assim ao redor da casa. Que ela (a casa) não fosse amarrada a
nada. Alpendre tem essa questão, assim como chácara, que você coloca as
redes (ENTREVISTADA 1 – PRAIA DA ATALAIA NOVA, grifo nosso).

As casas de praia “não amarradas a nada”, como diz a entrevistada, permitem
melhor circulação das brisas litorâneas e se torna um local ideal para colocar as tradicionais
redes de dormir, que servem tanto para a sesta quanto como “dormitório”.
O colorido do jardim doa as casas de praia um diferencial que demonstra poder,
tendo em vista o custo de manter um jardim. Desse modo, observa-se e relaciona-se a renda dos
sujeitos entrevistados a presença desse tipo de ambiente. Na Praia da Costa, 28% (7) das casas
analisadas possuem jardim e o maior percentual dos entrevistados tem renda entre um e três
salários mínimos. Na Praia da Atalaia Nova, 63% (17) das segundas residências em questão
dispõem desse tipo de área externa e a maior parte dos veranistas/turistas afirmaram possuir
renda entre quarto e seis salários mínimos.
Mas quando o assunto é a vaga de garagem, os percentuais se modificam.
Aproximadamente 95% das casas visitadas nas duas localidades apresentam esse espaço. O
deslocamento da residência principal até a segunda residência se faz com automóveis próprios.
Em média aritmética, verificou-se pelas declarações dos entrevistados que as casas de veraneio
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na Praia da Costa possuem capacidade máxima de 3 carros pequenos e na Praia da Atalaia
Nova, 5 automóveis.
O caminho pela casa de praia conduz a outra área externa: o quintal. Em linhas
gerais, nas praias analisadas as casas de praia possuem quintal, 76% (19) na Praia da Costa e
88% (24) na Atalaia Nova. Mas certamente os ambientes mais vividos pelos veranistas/turistas
são a piscina e o espaço da churrasqueira. O perfil geral das praias em análise na Barra dos
Coqueiros demonstra que piscina e o espaço da churrasqueira fixa não fazem na maioria das
casas de praia analisadas parte da imagem territorial da segunda residência. No entanto, faz-se
necessário mencionar que 16% (4) das casas pesquisadas na Praia da Costa possuem piscina e
48% (12) tem churrasqueira fixa. Na Atalaia Nova, em 37% (10) das segundas residências
analisadas foram observadas piscinas e 44% (12) dessas casas tinham o espaço arquitetado para
o famoso churrasco do final de semana.
Na vertical a imagem territorial do poder manifestado na forma espacial da segunda
residência representa-se nas casas de veraneio com andar. Sobre a verticalidade da casa,
Bachelard (1978, p. 209) poetiza entre os devaneios filosóficos: a casa se diferencia no sentido
de sua verticalidade, se diferencia em altitude para satisfazer o devaneio dos sonhadores de ficar
próximo ao céu, “os andares mais altos, o sonhador os ‘edifica’, e os reedifica bem edificados”.
Essa diferença ‘edificante’ foi verificada na Praia da Costa da seguinte maneira: 16% (4) das
casas analisadas tem um andar e 4% (1) tem dois andares. Já na Atalaia Nova aproximadamente
22% (6) das segundas residências tem um andar e em menor percentual estão as casas de dois
andares, apenas 4% (1). A maior parte das casas de praia não possuem andar e diante disso, as
casas com essa estrutura se sobressaem na paisagem, ou em outros termos, marcam a imagem
territorial das localidades.
O tipo de material em que se constrói a casa de praia também se apresenta como
uma variável significativa na formação da imagem territorial e na representação dessa casa para
o sujeito. As casas de madeira se destacam na paisagem e apontam, nesse contexto, para a
funcionalidade daquela residência no espaço litorâneo. A casa de madeira ora cogitada como
“sonho” dos proprietários da segunda residência das localidades analisadas também foi objeto
da análise de Gaston Bachelard (1978) que em escrita suave leva ao leitor a compreensão da
complexidade que habita na aparente simplicidade de uma casa.
Eu dizia para mim mesmo muitas vezes que gostaria de morar numa casa
como as que se veem as estampas. Uma casa rústica, uma casa feita com
madeira entalhada, me atraía ainda mais. A madeira talhada exige, ao que
me parece, simplicidade. Através dela meu devaneio habitava a casa essencial
(...) quanto mais simples é a casa gravada, mais ela trabalha minha imaginação
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de habitante. Ela não é apenas uma “representação”. Suas linhas são fortes. O
abrigo é fortificante. Quer ser habitada simplesmente, com a grande segurança
que a simplicidade dá (BACHELARD, 1978, p. 229-230, grifo nosso).

A qualificação das casas de praia analisadas conduz a quantificação dos cômodos
que abrigam os veranistas/turistas. A quantidade de pessoas que esses ambientes comportam se
apresenta como um caminho na análise das diferentes territorialidades que ora habitam e ora
alojam nas casas de veraneio. Entre quartos e banheiros, verifica-se que em média as residências
analisadas na Praia da Costa dispõem de três quartos e dois banheiros. Pela declaração dos
usuários dessas casas aos finais de semana e feriados prolongados esses espaços são ocupados
com em média dezoito pessoas com capacidade máxima de trinta pessoas, com o uso dos
espaços disponíveis na área externa e nas outras áreas internas.
O padrão construtivo das casas de veraneio se diferencia na Praia da Atalaia Nova.
As residências tem em média três quartos e três banheiros. Mas os entrevistados declararam
que a casa recebe em média onze pessoas nos finais de semana e feriados prolongados e no
máximo vinte e sete pessoas durante as datas comemorativas. É válido mencionar que as casas
de praia analisadas dispõem de utensílios domésticos diversos que dão ares de habitação mesmo
quando usadas como alojamentos, como por exemplo, geladeira, fogão, ar condicionado, TV a
cabo, entre outros.
Entre o ir e o vir múltiplas territorialidades nômades interagem na Praia da Costa e
na Praia da Atalaia Nova através da territorialização do espaço litorâneo pelas casas de praia. E
o uso do território pelos veranistas/turistas demanda sistemas de engenharia, para usar a
expressão de Santos e Silveira (2004). Porém, todos os veranistas/turistas quando questionados
sobre o esgotamento sanitário nas duas localidades estudadas disseram que possuem fossa
séptica por ainda não está disponível o serviço de saneamento básico. Quanto a água potável,
na Praia da Costa, mais de 90% das casas pesquisadas possuem poço artesiano. Na Praia da
Atalaia, além do poço artesiano, a água potável também é fornecida por uma empresa
concessionária. Em outros termos, demandam-se mais sistemas de engenharia do que se
oferece.
(Des)escrita a casa de praia na Barra dos Coqueiros convida-se ao leitor a “entrar”
na intimidade protegida dessas residências. Solicita-se ao leitor que diante do exposto use os
outros sentidos, além da visão. Acredita-se que a visualização dessas casas permite sentir a brisa
e até mesmo ouvir o mar, visto que como se observa na Praia da Atalaia Nova, o mar parece
fazer parte da casa (Figura 4.1; 4.2).
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Figura 4.1: A imagem territorial da casa de praia na Praia da Costa

Fonte: Trabalho de campo, 2013/2014
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Figura 4.2: A imagem territorial da casa de praia na Praia da Atalaia Nova

Fonte: Trabalho de campo, 2013/2014
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 A imagem territorial da casa de praia em Estância
E no litoral Sul, qual a imagem territorial da segunda residência na Praia do Saco e
na Praia das Dunas? A casa faz parte da praia e/ou a praia faz parte da casa? Casa e praia no
Saco e em uma parte da Praia das Dunas já são uma coisa só devido à erosão costeira. Se por
um lado, num trecho da Praia das Dunas o mar parece ser extensão da casa e vice-versa, por
outro, 60% (15) das segundas residências analisadas estão na linha de costa a cerca de 1km de
distância da praia. Essa “distância” da praia se apresenta como motivo para os
veranistas/turistas utilizaram o automóvel para chegar até as proximidades do mar.
Muros Altos? Não há. A ausência de muros altos traz à tona a seguinte questão: por
que/para que os muros altos? Para segurança, afirma a esmagadora maioria dos entrevistados
no litoral Norte. Mas se proteger do que e de quem quando ao que parece não há ameaça? Aos
visitantes, ou melhor, a essa pesquisadora as portas de muitas casas na Praia do Saco e na Praia
das Dunas já estavam abertas. Na Praia do Saco a vizinhança se conhece. Poucas pessoas
moram permanentemente nessa localidade. Os veranistas e os moradores da Praia do Saco se
reconhecem. Desse modo, as pessoas que pernoitam que são ‘desconhecidas’, logo são
identificadas como visitantes, turistas. “Aqui a gente dorme com a janela aberta!”, essa frase
foi várias vezes repetida por veranistas e moradores da Praia do Saco.
Os veranistas da Praia das Dunas fazem a História desse lugar. A Praia das Dunas
pode ser considerada o território/lugar da segunda residência. Não há moradores permanentes
nessa praia. As pessoas que moram nessa praia durante toda a semana estão à serviço do
veraneio/turismo, são os caseiros e as suas famílias. Nesse sentido, quem habita a Praia das
Dunas identifica quem se aloja por curto período nessa localidade.
Nas reentrâncias da Praia do Saco, casas e casas de praia são observadas. Essas
segundas residências que a visão abarca se diferem das anteriormente visitadas nas praias do
litoral Norte. Os padrões arquitetônicos e construtivos possuem requintes incomparáveis. Na
Praia das Dunas o luxo das casas de praia impressiona até mesmo os mais ‘acostumados’. Ao
caminhar pelas ruelas dessas localidades observam-se pelos portões e nas casas de praia
analisadas que os alpendres, o jardim, a garagem e o quintal constituem a imagem territorial
dessas residências. No que tange ao espaço para colocar os carros, verifica-se que na Praia do
Saco as casas dispõem de aproximadamente 3 vagas automóveis e na Praia das Dunas 5 vagas.
A piscina e o espaço da churrasqueira não imperam como ambiente externo na Praia
do Saco. Somente 30% (7) das casas de praia analisadas tem piscina e 58% (14) tem
churrasqueira fixa. A fim de constatação pergunta-se a entrevista 16 na Praia do Saco: a casa
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possui piscina? A entrevistada aponta para o mar como extensão da casa de praia e responde
com a seguinte indagação: “precisa?”. Mas se hoje a praia está na casa, em outrora a casa
chegava a praia por caminhos rochosos que conduziam o veranista as águas salgadas que
permanecem nas casas como marcas territoriais do poder anunciado na imagem. As palavras da
entrevistada 16 refletem o poder dos veranistas na posse da praia: “essa parte do mar aqui é
minha. Eu comprei”.
Nas casas de veraneio da Praia das Dunas piscina e churrasqueira de alvenaria
marcam a imagem territorial da segunda residência nessa localidade. Das casas analisadas, 52%
(13) tem piscina e 72% (18) dispõe de churrasqueira fixa. A aparência das casas de praia nas
duas localidades revela “paraísos materiais” e nesse caso, a matéria pode ser traduzida como
poder. Poder esse que constrói o território da segunda residência na Praia do Saco e na Praia
das Dunas. Porém, a casa de praia enquanto materialidade também se apresenta como sonho
para o sujeito que a possui e como parte da imagem simbólico-cultural do lugar que se
espacializa.
Entre a objetividade e a subjetividade, as verticalidades compõem a paisagem
arquitetadas pela segunda residência. Aproximadamente 45% (11) das casas de veraneio
analisadas na Praia do Saco possuem um andar. Enquanto que na Praia das Dunas 28% (7) tem
um andar e somente 4% (1) tem dois andares. Na Praia do Saco foram observadas duas casas
de praia em madeira que emanam a sofisticação da simplicidade. A aparente simplicidade das
casas construídas em madeira não está presente na imagem dessa casa na Praia das Dunas. Seja
como for, o requinte preenche a imagem territorial da segunda residência nessas praias.
Em linhas gerais, os ambientes externos das casas de praia analisadas em Estância
são amplos. No que se refere aos ambientes internos, as casas de veraneio estudadas apresentam
em média três quartos e três banheiros. Mesmo com amplo espaço externo, a casa de praia na
Praia do Saco abriga em média cerca de nove pessoas durante os finais de semana e feriados
prolongados e no máximo vinte pessoas nos períodos festivos. Na Praia das Dunas, em igual
situação, as casas de praia são frequentadas por em média dez pessoas e consegue abrigar no
máximo vinte e oito pessoas. A seletividade espacial, sem sombra de dúvidas, está
acompanhada da “escolha” dos convidados para o usufruto dos “paraísos materiais”.
Entre passos e anotações observa-se um tipo de aglomerado homogêneo de casa de
praia, os chalés. Essa hospedagem extrahoteleira disponibiliza ao seu usuário utensílios
domésticos e outros itens residenciais. Os chalés observados, de modo geral, tem um andar,
dois quartos e um banheiro. Na área externa individual do alojamento encontra-se a garagem e
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o espaço para colocar a churrasqueira móvel. O ambiente externo coletivo constitui-se de
piscina e jardim. Os alpendres estão presentes em muitos desses chalés, as redes de dormir
parecem ser elementos “obrigatórios” das casas de praia. Essa forma de casa de praia aloja entre
quatro e oito pessoas, com o uso de outros espaços além dos quartos.
O valor do aluguel dos chalés apresenta variações. Em datas comemorativas, como
Natal e réveillon, a diária nesse tipo de hospedagem transita entre R$ 200,00 e R$ 250,00 pelo
uso da casa e não por pessoa como na hotelaria convencional. Fora desse período, aluga-se um
chalé por em média R$ 150,00 ou menos. O chalé se mostra como um alojamento turístico nos
moldes da tradicional forma de casa de praia, uma emulação do veraneio. Dito de outro modo,
o chalé traz em sua essência principal o veranear.
Mas a realidade desses “paraísos materiais”, nesse primeiro momento, encontramse “mergulhadas” nas deficiências dos sistemas de engenharia. Avesso as “farturas”
arquitetônicas e construtivas está o insuficiente sistema de esgotamento sanitário. Mais de 90%
dos entrevistados nas duas praias disseram possuir fossas sépticas por falta do serviço de
saneamento básico. No entanto, é imprescindível mencionar que o sistema de saneamento
básico está em implantação nas duas localidades, e acredita-se que em breve esse tipo de serviço
será ofertado por uma concessionária.
Quanto ao abastecimento de água, a situação se apresenta de modos diferentes nas
praias analisadas. Os entrevistados na Praia do Saco disseram em sua maior parte (45%) que
fazem uso da água do poço artesanal e água fornecida pela concessionária, 37% declararam
utilizar água fornecida pela concessionária e 8% usam somente a água do poço. Os
veranistas/turistas da Praia das Dunas afirmaram que o abastecimento de água das casas se faz
somente por poços artesanais, em virtude da falta de oferta do serviço por uma empresa regular.
Entre a realidade e as virtualidades das casas de praias desenham-se o território da
segunda residência na Praia do Saco e na Praia das Dunas. Adverte-se que mais que formas
essas casas possuem movimento, fluídos de sonhos, de memórias, de história, materializam
relações de poder (Figura 4.3; 4.4). As marcas do poder ou marcas territoriais estão nos
caminhos rochosos que conduzem os veranistas ao mar na Praia do Saco ou na escada e no
portão que cercam o mar na Praia das Dunas e tornam tangível o anúncio, esse trecho da praia
tem “dono” (Figura 4.5; 4.6).

158
Figura 4.3: A imagem territorial da casa de veraneio na Praia do Saco

Fonte: Trabalho de campo, 2013/2014
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Figura 4.4: A imagem territorial da casa de veraneio na Praia das Dunas

Fonte: Trabalho de campo, 2013/2014
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Figura 4.5: As marcas territoriais a caminho do mar na Praia do Saco

Fonte: Trabalho de campo, 2013/2014
Figura 4.6: As marcas territoriais que cercam o mar na Praia das Dunas

Fonte: Trabalho de campo, 2013/2014
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4.3 Habitação de lazer e/ou alojamento turístico?
Qual o motor ou os motores que movimentam e impulsionam a (re)produção
territorial a partir da segunda residência? A casa de praia possui nas praias analisadas uma
elasticidade de usos. Então, como “ler” a casa após essa visita? Os conteúdos da tradicional
casa de praia variam entre os sujeitos no uso do território. Quem ‘vive’ a casa de praia com
maior frequência, seja como proprietário ou inquilino, interage intensamente com o território
da segunda residência e para esse sujeito o espaço litorâneo adquire determinada definição e
significado, transforma-se no lugar do veraneio, no lugar de diversão da família. Nesse sentido,
a segunda residência se apresenta em sua essência como uma habitação de lazer. Sob esse
prisma, esses sujeitos são denominados veranistas.
Mas há outros grupos que também frequentam a segunda residência, são os turistas
de sol e praia. Esses sujeitos possuem laços frágeis com o território da segunda residência. Os
turistas de sol e praia alojados em uma segunda residência se envolvem, em linhas gerais, com
o substrato material do território, o ambiente, pelo prazer efêmero e estético da paisagem. Os
ambientes litorâneos para esses turistas formam a “imagem do lugar”. Mesmo que por pouco
tempo, o espaço litorâneo em seu conjunto de elementos materiais e imateriais se transforma
no lugar do turismo, no lugar do turista, no lugar do prazer.
Desse modo, esse subcapítulo tem como intuito desvelar o motor, ou melhor, as
ações, a geografia dos fluxos que dão vida, alma, a geografia dos fixos a partir da segunda
residência. Veranistas ou turistas, esses sujeitos são portadores de respostas fundamentais na
análise da reorganização do litoral da Barra dos Coqueiros e de Estância.

 Os conteúdos da “velha” casa de praia na Barra dos Coqueiros
Ao que parece os raios solares no verão são como extratos de felicidade, para usar
a expressão de Bachelard (1978), para os usuários da segunda residência. Os dias ensolarados
do verão movimentam a segunda residência na Praia da Costa e na Atalaia Nova por dois ou
três dias nos finais de semana e nos feriados prolongados, segundo a maior parte dos sujeitos
entrevistados. Entre idas e vindas, há quem alugue a casa de praia por meses e até mesmo por
anos. Na Praia da Costa, em seis das casas de praia analisadas, os sujeitos são considerados
veranistas-inquilinos por terem contratos de seis meses para habitar essa residência para o lazer.
Em igual situação estão três sujeitos entrevistados na Atalaia Nova, dois veranistas-inquilinos
com contratos de um ano, que já houve renovações e uma veranista-inquilino com acordo
contratual de seis meses.

162

Nas praias analisadas são os veranistas em sua maioria, 80% (20) na Praia da Costa
e 70% (19) na Praia da Atalaia Nova, que irradiam vida e dão sentido a existência das formas
da casa de praia. E para “aquecer” um pouco mais essas praias, turistas! Múltiplas
territorialidades se encontram no território da segunda residência. Mas os veranistas ao habitar
a casa de praia para o exercício da dialética da vida, enraíza-se, ou nas palavras de Souza (2013),
lugariza-se, dota de significado e carga afetiva as praias que frequentam. Os turistas também
atribuem sentido, mesmo que fugaz, ao território da segunda residência, o que Souza (2013)
denomina de “lugarização”. Desse modo, observa-se que para esses sujeitos território e lugar
se superpõem.
O significado simbólico e cultural do ambiente praial estabelece entre os insiders e
os outsiders das localidades praianas relações de poder que desenham o território da segunda
residência. Perguntar ao veranista quantos anos possui o imóvel traz à tona recordações,
momentos da intimidade do sujeito. Acompanha as memórias, o dinamismo do hoje, “aquiagora”, e a perspectiva do futuro. Mais que números, os anos revelam histórias. Na Praia da
Costa 20% (5) dos veranistas entrevistados ‘vivem’ a casa de praia há vinte anos ou mais.
Outros 28% (7), entre dez e dezoito anos e 8% (2) entre quatro e nove anos. Na intimidade da
sua casa, a veranista 3 da Praia da Costa revela: “comprei a casa para lazer, veraneio. Aqui
porque é calmo. Tem o mar (próximo). Dá para se distrair em paz. Sair da rotina”. Ao som
das ondas a veranista 6 diz: “eu comprei a casa de praia para descansar. E comprei aqui
porque é perto da praia. Dá um passo está na praia”. Nas duas entrevistas observa-se que os
aspectos naturais são relacionados a sensação de paz, tranquilidade e descanso. Diferente dos
veranistas 3 e 6, a veranista 7 da Praia da Costa externaliza assim os motivos para construir sua
casa de praia: “o ambiente é bom para reunir os filhos e a família. E é a beira-mar. Estamos
na beira da praia”. Família e natureza são os elementos destacados pelos entrevistados que
movimentam as motivações para continuar a manter essa habitação de lazer.
Os momentos em família também impulsionaram a construção da casa de praia da
veranista 10 da Praia da Atalaia Nova. “Eu comprei essa casa aqui por causa da solidão
durante a semana. Aqui eu reúno a família aos finais de semana”. O veranear parece fazer
parte da herança do veranista 3 da Praia da Atalaia Nova: “Venho para curtir a praia. A casa
de veraneio é dos meus pais desde 1984”. A proximidade das bordas do mar motivou e motiva
a veranista 1 na Praia da Atalaia Nova a ‘viver’ a sua casa de praia: “comprei essa casa por ser
próximo ao mar. O mar me transmite tranquilidade, renova a energia. O contato com o mar
traz um desprendimento dos bens materiais”. A relação do contato com o mar com a
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tranquilidade realizada pela veranista 1 parece aflorar do simbolismo e da cultura do imaginário
ocidental sobre as propriedades terapêuticas da praia, a talassoterapia. O mar, a praia, a família
e a casa de praia são elementos imbricados no exercício da vida desses sujeitos que representam
a ‘face vivida’ da tradicional forma da segunda residência. Face essa construída a partir da
invenção cultural da praia, como aponta Corbin (1989).
O vínculo desses veranistas com a Praia da Atalaia Nova possui entre vinte e trinta
anos, para 22% (6) dos proprietários dos entrevistados, entre dez e quinze anos para
aproximadamente 18% (4) e há menos de dez anos para outros 18% (4). O tempo de uso da
segunda residência pelos veranistas também representa a mudança do tempo desses sujeitos, o
tempo do veranista é o tempo da desaceleração, é o tempo do lazer. Apesar da forma urbana,
na casa de praia, com conteúdo preenchido por urbanidades, o tempo vivenciado no território
da segunda residência é o tempo da liberdade, o tempo do não-trabalho. Segundo Muñoz (2012,
p. 236), o tempo pode ser entendido como “um elemento intermediário entre a sociedade e o
território, entre o indivíduo e o lugar, que confere a variável temporal uma capacidade
explicativa de fenômenos e relações que se situam entre a esfera territorial, econômica, social
e cultural39”. O território do veraneio para os sujeitos que o usam simboliza o descanso, a
família, a ascensão social.
A casa de praia para alguns desses veranistas apresenta-se ora como habitação de
lazer ora como investimento imobiliário. Aluga-se essa casa para temporada! Essa frase repetese com frequência na Praia da Costa. No entanto, apenas 16% (4) dos veranistas disseram alugar
a casa. E 12% (3) dos proprietários da segunda residência emprestam a casa a amigos e
familiares. Metade dos veranistas-proprietários entrevistados não aluga nem empresta a casa de
praia. No mesmo compasso, a quantidade de veranistas que zelam por suas residências apenas
como habitação de lazer se faz semelhante na Praia da Atalaia Nova. Cerca de 48% (13) dos
entrevistados não alugam suas casas e somente 9% (2) dos veranistas disseram emprestar para
amigos e familiares. Das casas de praia analisadas nessa localidade, 59% (16) dos entrevistados
eram proprietários e nesse universo 40% (11) afirmam que não alugam e nem emprestam sua
casa de praia.
Os porquês pululam diante dos dados. Em igual velocidade algumas reflexões se
formam na interpretação desse fenômeno. Por que não alugam e nem emprestam? O que
representa a casa de praia para esses sujeitos? Casa: corpo-alma? Casa ‘viva’, casa ‘vida’?
“…tiempo como un elemento intermedio entre sociedad y territorio, entre individuo y lugar, confiere a la
variable temporal una capacidad explicativa de fenómenos y relaciones que se sitúan a caballo entre las esferas
territorial, económica, social y cultural” (MUÑOZ, 2006, p. 236).
39
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Provavelmente para esses veranistas que nem alugam nem emprestam sua casa de praia essa
materialidade vai além dos tijolos. A casa de praia é preenchida de significados afetivos e
lembranças familiares. Essa habitação de lazer representa para muitos sujeitos o sonho
materializado. Certamente, um inquilino para esse veranista-proprietário pode representar uma
“invasão” domiciliar, uma exposição da sua intimidade a estranhos. O lugar da casa de praia
também apresenta sentido, significado e memória para esses veranistas, uma vez que o laço
simbólico-cultural e territorial tem uma intensidade maior para os veranistas que nem alugam
e nem emprestam sua residência.
E veranista-inquilino, porque alugam uma casa de praia por meses e até mesmo
anos? Do universo de vinte e cinco casas de veraneio analisadas na Praia da Costa, onze (44%)
eram alugadas. Desses inquilinos entrevistados, 60% (6) são de veranistas-inquilinos, diante do
tempo de uso do imóvel. A veranista-inquilina 2 da Praia da Costa explica “alugo essa casa
por hábito. Há mais de cinco anos alugo essa mesma casa. Alugo aqui (Praia da Costa) por
causa da proximidade com Aracaju”. A veranista-inquilina 2 tem o hábito do habitar em uma
casa de praia. Para essa entrevistada a casa de praia representa uma habitação de lazer, um laço
com a casa, com o lugar e com o território.
Para a veranista-inquilina 1 da Praia da Costa a casa e a praia e vice-versa justificam
o aluguel firmado por seis meses. “A casa fica em frente à praia”. Em consonância com a
veranista-inquilina 1, o veranista-inquilino 4 da Praia da Costa declara que aluga a casa de
veraneio nessa localidade “por causa da praia. Do sol, do mar”. O hábito de veranear, a
proximidade de Aracaju e os aspectos ambientais da paisagem se sobressaem nas afirmações
dos sujeitos entrevistados. A crescente mobilidade territorial entre o município de Barra dos
Coqueiros e outras localidades, em especial Aracaju, destaca-se nas palavras dos entrevistados.
Na Atalaia Nova, a veranista-inquilina 1, brasileira naturalizada espanhola, alugou
a casa de praia por seis meses e revela “a proximidade do mar, o ar bucólico e a vizinhança
estrangeira me fez alugar essa casa aqui”. É digno de registro que um trecho da Praia da
Atalaia Nova é usado por estrangeiros para veraneio. Ademais, há sergipanos que alugam casas
de praia por longo tempo. A veranista-inquilina 2 renovou o contrato por mais um ano.
“Alugamos a casa para reunir a família. Sair da rotina. Estamos acostumados a alugar casas
de praia. O custo/benefício é bom. Viemos veranear aqui pela proximidade de Aracaju e por
causa da praia”. A família, o tempo do não-trabalho, o hábito de veranear, a mobilidade
territorial e a natureza são elementos colocados entrevistas que sintetizam o “conteúdo”
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vivenciado na “velha” forma da segunda residência para os veranistas-inquilinos da Atalaia
Nova.
Segundo os entrevistados, o valor do aluguel na Praia da Costa varia de R$ 150,00
a R$ 300,00 por dia e R$ 350,00 a R$ 2.400,00 por mês. Os preços variam conforme a
localização, a forma, e a imagem territorial da casa de praia. Passar o dia em uma casa de praia
na pode variar entre R$ 200,00 e R$ 700,00 e o valor do aluguel por mês transita entre R$
600,00 e R$ 900,00.
E para as territorialidades com maior nomadismo, os turistas, qual a razão do
aluguel de uma casa de praia? A turista 1 da Praia da Costa revela “Aluguei a casa pelo valor
e pela localização. Vim para cá por causa da proximidade da minha casa. Gosto daqui por
causa da tranquilidade”. O turista 4 da Praia da Atalaia Nova com sua territorialidade nômade
em ascendência menciona: “Aqui é próximo à capital e à praia. Viemos para essa casa por
indicação. Cada ano alugamos uma casa no carnaval. Já fomos para Alagoas, para o Rio
Grande do Norte e agora estamos aqui”. Para o turista 2 da Praia da Atalaia Nova a sensação
de liberdade nas bordas do mar se apresenta na motivação para alugar uma casa de praia: “Moro
em um ‘apertamento’ e no final de semana quero praia. E aqui é próximo de Aracaju”.
Hiernaux-Nicolás (2012, p. 279, grifo nosso) ao refletir sobre a geografia dos tempos e dos
espaços efêmeros e fugazes reflete, “hoje em dia, a casa é mais um ponto de referência de uma
sociedade nômade, o ponto a partir do qual se ordenam, articulam e concentram as
mobilidades diversas40”. O regresso ao nomadismo concentra na casa, especificamente na casa
de praia, territorialidades múltiplas que desenham o território do turismo e compreendem
simbólica e culturalmente o espaço litorâneo como o lugar da diversão, do prazer.

 Os conteúdos da “velha” casa de praia em Estância
O verão torna a casa de praia mais poética? Ou a casa de praia que aumenta a poesia
do verão? Certamente, o verão e a casa de praia, e a casa de praia e o verão se complementam.
Os raios solares irradiados com maior incidência tornam os meses de dezembro, janeiro e
fevereiro, o período de maior frequentação das casas de veraneio na Praia do Saco e na Praia
das Dunas. Parafraseando Bachelard (1978), ao que parece o verão evocado é um reforço da
felicidade que existe em habitar ou alojar-se em uma casa de praia. O verão evocado aumenta
o valor do ‘viver’ simbólico e cultural da casa de praia. Por cerca de dois ou três dias, aos finais
de semana e feriados prolongados, mais de 50% dos entrevistados nas duas localidades disseram

“Hoy en día, la casa es más el punto de referencia de una sociedad nómada, el punto a partir del cual se ordenan,
articulan y conciertan las movilidades diversas” (HIERNAUX-NICOLÁS, 2012, p. 279).
40
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‘viver’ a casa de praia. Nos períodos festivos, como no Natal e no ano novo, o tempo de uso da
segunda residência varia entre quatro dias e duas semanas, o que corresponde a
aproximadamente 17% (4) dos sujeitos entrevistados na Praia do Saco.
Outros intervalos de uso da segunda residência são mencionados pelos
entrevistados. Na Praia do Saco, aproximadamente 4% dos veranistas/turistas frequentam a casa
de praia de quinze em quinze dias, e outros 9%, pelo menos uma vez no mês. Esse percentual
aumenta na Praia das Dunas. Dos veranistas/turistas entrevistados na referida localidade, 20%
da amostra frequentam a casa a cada quinzena e 24% somente uma vez ao mês. Em linhas
gerais, a sexta-feira, o sábado e o domingo são período que usufruem da casa de praia.
Observa-se que há uma relação direta entre a posse do imóvel e o intervalo de
frequentação. O veranista proprietário, geralmente frequenta a casa de praia aos finais de
semana e feriados prolongados. Entre as idas e vindas, os vínculos psicoterritoriais, para usar a
expressão de Sanchéz (1991), tendem a se tornar mais intensos. Dos entrevistados no Saco e na
Praia Dunas, 70% (17) e 64% (16), respectivamente, são veranistas. As territorialidades dos
veranistas estão enraizadas nessas localidades há anos. Dos veranistas da Praia do Saco, em
relação ao total de entrevistados veranistas (17), aproximadamente 18% (3) possuem o imóvel
de temporada há mais de trinta anos, 53% (9) entre quinze e trinta anos e 29% (5) entre três e
dez anos. Por sua vez, do universo dos dezesseis veranistas da Praia das Dunas,
aproximadamente 68% (11) possuem a casa de veraneio entre um e dez anos, mas 32% (5) dos
veranistas dessa praia possuem a segunda residência no período entre quinze e trinta e dois
anos.
Acredita-se que o laço subjetivo e intersubjetivo com a casa de veraneio, o território
e o lugar, são fatores que implicam na decisão dos veranistas na Praia do Saco (58%) e na Praia
das Dunas (75%) em não alugarem suas casas. Mas quem não aluga, empresta. A maior parte
desses proprietários de segunda residência empresta sua casa de praia para familiares e amigos.
Verificou-se durante a pesquisa que a habitação de lazer tanto no Saco quanto na Praia das
Dunas tem “donos”, coproprietários. Apesar da propriedade ser oficializada no nome de
alguém, em linhas gerais, as casas de praia nas localidades analisadas são compartilhadas pelos
membros da família e por extensão pelos amigos desses ‘coproprietários’ e por sua vez, pelos
conhecidos dos amigos.
A casa de praia para cada sujeito entrevistado certamente é, com intensidades
diferentes, o “canto no mundo” usado para o lazer, em uma perspectiva bachelardiana. É
imprescindível mencionar que a casa de praia faz parte do todo, da totalidade do espaço
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geográfico. A casa enquanto “canto do mundo” se insere na configuração territorial das
localidades analisadas. Santos (2008) ressalta que a configuração territorial é o todo, o conjunto
total integral do visível e alerta, a soma das partes não forma o todo. E desse modo, indaga-se:
qual o leitmotiv que materializa a compra, a construção, enfim, o uso da segunda residência?
A veranista 3 da Praia do Saco revela: “a casa já existe há muitos anos. Tenho-a
como herança”. No mesmo diapasão, a veranista 4 da Praia do Saco destaca: “minha casa é
uma herança. Desde a infância frequento essa casa. Essa casa tem mais de cem anos. Eu estou
como proprietária há aproximadamente vinte anos”. A reflexão de Bachelard (1978, p. 206207) sobre a casa e o hábito conduz o desvelar dessa “hereditariedade”. “Além das lembranças,
a casa natal está fisicamente inscrita em nós. Ela é um grupo de hábitos orgânicos (...) a palavra
hábito é uma palavra usada demais para explicar essa ligação apaixonada de nosso corpo que
não esquece a casa inolvidável”. Além da casa de praia, o veranear também se apresenta como
uma herança, um bem imaterial herdado.
A tradição familiar materializada na habitação de lazer estimula a dinâmica do
passado no presente do veranista 2 na Praia das Dunas. Com saudosismo e extratos de felicidade
destaca:
Para mim aqui é o melhor lugar do mundo. Aprendi aqui a pescar, a gostar
da natureza, ir para as dunas. Aqui, na década de 1980, eu já vi pinguim,
foca, baleia. Meu pai vendeu a casa aqui e comprou uma no Mosqueiro. Em
2011, eu comprei um terreno aqui e inaugurei a casa nova esse ano (2014)
(VERANISTA 2 – PRAIA DAS DUNAS, grifo nosso).

As lembranças do veranista 2 do espaço percebido e vivido na Praia das Dunas
como lugar do veraneio, impulsionou o soerguimento de uma nova realidade, uma nova casa
de praia que tem como essência a experiência, a memória e a intenção da habitação para o lazer
familiar. “...as casas perdidas para sempre vivem em nós. Em nós, insistem em reviver, como
se esperasse de nós um suplemento de ser. Como habitaríamos melhor a casa! Como lembranças
tem subitamente uma viva possibilidade de ser!” (BACHELARD, 1978, p. 233). Como se vê,
para o veranista 2 a potência se transformou em ato.
Os laços afetivos dos veranistas com o ambiente no Saco e na Praia das Dunas
constroem o “sentimento” e a “imagem” do lugar por esses sujeitos materializada no sonho de
morar temporariamente no lugar onírico. Na Praia do Saco, a veranista 2 revela ter construído
sua casa de praia nessa localidade “pela beleza e tranquilidade”. A veranista 7 afirma
frequentar a Praia do Saco para “descanso. Todo mundo gosta da praia, das dunas”. A
veranista 14 visualiza a Praia do Saco da seguinte maneira: “aqui é o paraíso!”. A veranista 9
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parece fazer uma confidência ao dizer: “construir essa casa porque sonhava em ver o mar na
minha frente”.
Além do ambiente praial, na localidade do Saco as infraestruturas urbanas também
se mostram como a motivação para a aquisição de uma segunda residência. “Comprei a casa
para lazer no final de semana. Segunda moradia. E comprei aqui porque essa região é praia e
tem todos os equipamentos urbanos: mercado, padaria, farmácia” (Veranista 16 – Praia do
Saco). O veranista torna claro que apesar de sair da estrutura física da cidade, do urbano, as
urbanidades permanecem e prevalecem na sua essência enquanto ser urbano mesmo que no seu
período de lazer.
A (re)produção territorial da Praia das Dunas para o veraneio e a topofilia por esse
lugar está expresso nas palavras do veranista 1 dessa localidade:
Isso aqui surgiu em 1982 quando eu era fiscal do Banco do Brasil e o senhor
Zeca de Lóia começou a lotear essa região. Eu me interessei e comprei esse
lote de 20 m² x 100 m². Financiado em 20 meses. Em 12 de outubro de 1986
a construtora entregou essa casa pronta. Zeca de Lóia era um nativo e tinha
uma vasta extensão de terra. Entre 1979 e 1980 ele resolveu lotear. Energia
elétrica fomos nós (veranistas) quem trouxemos para cá. Quem comprou,
comprou para lazer, para veraneio. Em breve pretendo vir morar aqui
(VERANISTA 1 – PRAIA DAS DUNAS, grifo nosso).

A família, o status social e a exclusividade que predominam nas palavras do
veranista 1 iluminam o conteúdo da “velha” forma de casa de praia nessa localidade. Já para a
veranista 3 também da Praia das Dunas a posse de uma segunda residência significa “lazer para
as crianças” e a localidade possui “o sossego da praia. A tranquilidade. Aqui não tem um
monte de gente nem aqueles bares”. Ademais, a casa de praia também se apresenta como um
sonho: “A praia é bonita e eu sou praiano. É um sonho de adolescente ter uma casa de
veraneio. Sempre quis ter uma casa na praia” (Veranista 5 – Praia das Dunas).
O inquilino veranista tem motivações diferentes dos veranistas proprietários. É
necessário esclarecer que somente na Praia do Saco foram verificados veranistas-inquilinos.
Aproximadamente 8% (2) das casas de praia alugadas analisadas apresentavam contratos
mensais. A veranista-inquilina 2 alugou a casa de praia para passar o verão. Essa entrevistada
relata que alugou a casa por quatro motivos.
Primeiro, eu aluguei a casa porque achei o hotel caro. Segundo por causa
da beleza desse lugar. Não tem muita gente. Pouco barulho. É perto do mar.
Terceiro, a qualidade da casa. É toda mobiliada. Aqui também é tudo
próximo de Aracaju. Eu estou com duas idosas e alugar uma casa aqui é
vantagem. E por último, por causa da recepção das pessoas. Elas nos
mostraram várias casas (VERANISTA-INQUILINA 2 – PRAIA DAS
DUNAS, grifo nosso).
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No mesmo período em que foi realizado a entrevista, o valor para uma pessoa em
um dos estabelecimentos hoteleiros da Praia do Saco variava entre R$ 150,00 e R$ 250,00 por
dia. A veranista-inquilina pagou R$ 1.000,00 por mês no aluguel de uma casa com dois quartos
que acomodou mais de dez pessoas. A vantagem para a veranista-inquilina certamente é se
sentir em casa, ‘fora’ de casa, visto que estava com idosas. A proximidade da casa com o mar
e a paisagem da Praia do Saco parecem ser elementos que atraem os entrevistados. Por fim,
assim como destaca a veranista-inquilina, a hospitalidade dos ‘poucos’ moradores nessa
localidade também se apresenta como fator de encantamento pelo lugar.
Vale ressaltar as diferenças no valor do aluguel das casas de praia, conforme os
usuários de segunda residência entrevistados. Custa em média entre R$ 100,00 e R$ 300,00
pernoitar em um imóvel de temporada na Praia do Saco e cerca de R$ 1.000,00 por mês. O
valor aumenta na Praia das Dunas, onde a diária transita entre R$ 150,00 e R$ 800,00. Sem
sombra de dúvidas, o valor do aluguel na Praia das Dunas seleciona o público nessa localidade.
Essa seletividade socioespacial, articulada a outros fatores, desenha um território exclusivo da
segunda residência com alto poder aquisitivo.
Nos turistas que frequentam a segunda residência observa-se que o ambiente
estimula o sensorial na formação da “imagem” do lugar e justifica a escolha pela localidade. O
turista 2 da Praia do Saco fundamenta assim sua motivação: “a praia é excelente, tranquila.
Não tem barulho. E essa casa foi alugada pela oportunidade de achar uma casa em cima da
hora”. A turista 3 diz que “a praia é boa. É mais sossegada que o Abaís. Aluguei a casa para
passar o ano novo”. O turista 4 concorda com o turista 3 ao afirmar: “Amo isso aqui. É
sossegado” e acrescenta “aluguei essa casa aqui por causa das dunas”. Para o turista 5, o lazer
na Praia do Saco é propício, porque “é próximo de Aracaju. Alugo a casa aqui, porque aqui é
mais bonito”.
Na Praia das Dunas, os turistas de sol e praia alojados na casa de veraneio
expressam seus porquês de modo similar aos turistas da Praia do Saco. A turista 1 ressalta que:
“estamos aqui por ser perto de Aracaju. A praia é boa para as crianças. A estrutura da casa e
o pouco movimento da praia também fez com que ficássemos aqui” e conclui: “alugamos a
casa para sair da rotina, descansar, confraternizar”. A turista 5, em consonância com a turista
1, revela: “viemos para cá por ser próximo de Aracaju. Alugamos a casa, porque a família
viaja muito e muita gente sai mais barato alugar uma casa. Temos mais privacidade. É melhor
que no hotel”. O turista 7 expõe sua motivação para frequentar a Praia das Dunas e faz uma
comparação entre a hospedagem hoteleira e a extrahoteleira: “estamos aqui porque essa praia
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é mais calma (...) A casa de praia dá mais sossego. A gente se sente mais à vontade. No hotel
é aquela coisa chapada, fechada”.
Diante da crescente mobilidade territorial da sociedade, as impressões fugazes dos
turistas são de fundamental importância para entender os usos da segunda residência, as
características do território desenhado por esses sujeitos e suas expressões no lugar. A
mobilidade territorial expressa como a proximidade de Aracaju pode ser analisada enquanto
elemento central da “superação” do espaço pelo tempo, como aponta Harvey (2005). As redes
geográficas de circulação se destacam na conexão, na ligação, do litoral sergipano.
Como se vê, o veraneio e o turismo de sol e praia na segunda residência são práticas
sociais no espaço litorâneo que se desenvolve na dimensão política através das relações de
poder social, econômico e político movimentado pelo significado cultural da invenção hedônica
da praia. O perfil socioeconômico dos sujeitos usuários da segunda residência e a “imagem”
territorial e o conteúdo da “velha” casa de praia revelam que os veranistas e os turistas usam o
território da segunda residência como recurso de lazer, de divertimento, enfim, de prazer. No
entanto, esse substrato material permeado de identidade por esses atores hegemônicos também
apresenta, ao mesmo tempo, outros usos. E nesse tempo das coexistências, esse tempo
sincrônico, como se veem esses sujeitos? Essa desafiadora pergunta ancora os subcapítulos 4.4
e 4.5.

4.4 A visão dos moradores permanentes sobre os veranistas e os turistas
Entre os caminhos dos veranistas e dos turistas, olhares! Os “de dentro”, os insiders,
a comunidade litorânea, olham para os visitantes, os “de fora”, os outsiders, e comunicam nesse
olhar que há outros modos de viver, de descrever, de imaginar e de sentir aquela porção do
espaço litorâneo. E nesse lugar, os povos do mar defendem suas memórias e sua História, são
os territórios das comunidades litorâneas. Uma questão se impõe nesse contexto: qual o olhar
dos moradores permanentes sobre os veranistas e turistas?

 A visão dos moradores permanentes na Praia da Costa
Praia para viver e sobreviver! Os moradores permanentes usam a Praia da Costa
diariamente como território de abrigo. A maior parte dos entrevistados na Praia da Costa, cerca
de 43% (6), vive há mais de dez anos nessa localidade. A vida nessa localidade para os
moradores permanentes apresenta basicamente dois intervalos de tempo: de segunda-feira a
quinta-feira, vida sem os veranistas/turistas, e de sexta-feira a domingo, quando os moradores
permanentes coexistem com os veranistas/turistas. Ademais, não se pode esquecer dos feriados
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prolongados e principalmente do verão. Para aproximadamente 81% (13) dos entrevistados, a
quantidade de casas de praia está aumentando. Outra parte dos moradores permanentes
acreditam que se aumenta a cada final de semana o fluxo de pessoas e não o número de casa de
praia.
E o que atrai os veranistas/turistas para Praia da Costa? “A ponte. Depois da ponte
as pessoas estão comprando e frequentando mais casas de praia aqui”, menciona a moradora
2. “A ponte!”, diz moradora 3. “A beleza natural, por mais que não tenha estrutura”, analisa
o morador 4. A moradora 8 enfatiza: “antigamente não tinha quase nada. A Barra está
crescendo, condomínio fechado, muita gente de fora, e tem a ponte”. Os empreendimentos
imobiliários de alto luxo, os complexos residenciais turísticos, Alphaville Barra dos Coqueiros
e o Condomínio Brisas de Atalaia, atraem mais pessoas para a Praia da Costa, reflete a moradora
8. No entanto, as motivações para frequentar a Barra dos Coqueiros não estão relacionadas a
ações do poder público estadual e/ou municipal, declaram 68% (11) dos moradores
permanentes entrevistados.
E como veem, como sentem, como convivem os moradores permanentes com os
veranistas/turistas? A moradora 3 da Praia relata assim seu olhar sobre o veranista/turista:
“Durante a semana vivemos na calma e no final de semana o barulho incomoda. Eles não
fazem parte da comunidade então não tem muitos vínculos com ela. As pessoas que vem
veranear não tem a visão do morador”. A diferença entre morador permanente e morador
temporário fica explícita nas palavras desse morador. A diferença entre os insiders, “nós”, os
membros da comunidade, e os outsiders, os “outros”, os veranistas e os turistas, apresenta o
campo de forças tecido nas relações de poder desses sujeitos e define a alteridade do território
dos moradores permanentes.
Para o morador 9, a presença do veranista muda “o conceito de vida. Muda a
tranquilidade. Acompanhado dos turistas vem a algazarra, o som alto de carro, a bebedeira”.
O morador 10 da Praia da Costa corrobora com o morador 9 ao afirmar: “quando os veranistas
chegam aqui fica péssimo. Bebedeira. Violência. Som Alto. Fica desassossegado. Tenho que
sair de casa porque não suporto o barulho. Muita zuada” (Grifo nosso) e completa, “eu sinto
o veranista como um corpo estranho que de repente entra em um local que não foi convidado”.
Esse “corpo estranho” domina e se apropria dos recursos territoriais e sua “força” expulsa o
morador do seu território.
Em consonância com os outros moradores, o morador 16 enfatiza: “isso aqui vira
um inferno. Barulho, lixo. Tenho vários boletins de ocorrência registrados”. Aos finais de
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semana e feriados prolongados os moradores permanentes vivem “outra” vida, tendo em vista
do uso, e as vezes ‘abuso’ do território por múltiplas territorialidades nômades.
Se por um lado, a convivência na Praia da Costa dá sinais de divergências de
interesses, por outro lado, o morador 4 entende que os veranistas mudam “a economia,
valorizam a cidade. A estima pela cidade aumenta. Mostra que a cidade é visitável”. No
entanto, revela o morador 4, “eu curto a praia de segunda a quinta. Sexta eu perco o prazer,
não tem como suportar todos ao mesmo tempo, estressa”. O morador expressa que os visitantes
incrementam a economia e pari passu reorganizam as práticas socioespaciais dos moradores
permanentes. Sob essa perspectiva, o morador 14 reflete: “os veranistas na Praia da Costa
geram emprego e renda. Eles geram benefícios para quem tem comércio. Na minha vida e na
vida da minha família eles incomodam com o barulho do som dos carros”. O referido morador
faz ainda a seguinte observação: “os veranistas que eu vi pequeno a maioria já foram embora
por que acabou a tranquilidade”. O saudosismo do morador 11 parece complementar a
observação do morador 14 quando afirma: “gostaria que fosse como há 10 anos atrás”.
A moradora 8 sintetiza em algumas palavras a sensação da maior parte dos
entrevistados sobre os veranistas/turistas nessa localidade: “os bares e os restaurantes se
beneficiam com os lucros dos turistas, mas a população não tem nenhum benefício” (Morador
8 – Praia da Costa). “Menos benefícios, mais malefícios. Droga, lixo, bebedeira. Alugam a casa
a um monte de gente desconhecida que acha que pode fazer o que quer. Um inconveniente
para quem mora. Incômodo grande, nenhum benefício. Somente para meia dúzia de donos de
bar” (grifo nosso), conclui o morador 9.
Nesse sentido, o morador 13 analisa que “o aluguel das casas é o maior problema.
A questão não é a quantidade de pessoas que vem de fora, é que vem esculhambar. Acham
que aqui é terra sem dono. Lá a gente pode fazer tudo. Há mudança no comportamento nos
lugares turísticos” (grifo nosso). O poder dos veranistas/turistas que emana do tempo da
liberdade, do tempo do não-trabalho, reflete nas manifestações de poder de alguns desses
sujeitos, extrapolam-se os limites.
Apesar das expressões de descontento dos moradores permanentes na Praia da
Costa, cerca de 81% (13) desses sujeitos afirmaram não ter observado nenhuma atitude
contrária da comunidade aos veranistas. Mas quando perguntados se gostariam que o número
de veranistas aumentasse, a resposta para mais de 68% (11) é não. “Não! Aumentará o barulho”
menciona a moradora 8. “Os preços dos produtos ficam mais altos quando aumenta a
quantidade de veranistas”, observa a moradora 3. É válido mencionar que apenas 37% (6) dos
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moradores entrevistados na Praia da Costa afirmam que o valor das mercadorias aumenta nos
bares, restaurantes, mercearias, entre outros estabelecimentos comerciais.
E na dialética da vida, reflete entre o sim e o não, o morador 14, que tem como
profissão a carpintaria: “Acaba com a tranquilidade, mas é bom por causa do trabalho para
pedreiro e carpinteiro”. Entre o sossego e a renda, o morador 14 entende que o incremento de
veranista se apresenta como uma opção de sobrevivência, logo, necessária.
Entre o querer e o não querer, 87% (14) dos moradores permanentes da Praia da
Costa concordam que o aumento de veranistas/turistas nessa localidade gera conflitos. As
divergências no uso dos recursos territoriais entre os moradores permanentes e os
veranistas/turistas se fundamentam no sentido de lugar para os nativos. Os moradores
permanentes defendem o lar, lócus das reminiscências e os meios de sobrevivência.
 A visão dos moradores permanentes na Atalaia Nova
Invisíveis? Imperceptíveis? O morador 1 parece transitar por essas sensações ao
afirmar que “as pessoas aqui para os veranistas são quase insignificantes”. Mas se os
moradores permanentes tem pouco significado para os veranistas/turistas como relata o
morador 1, o contrário não é verdadeiro, pois a presença dos veranistas/turistas significa
mudanças na comunidade receptora. “Quando os veranistas estão aqui muda tudo. Eles
colocam o lixo na rua. O veranista chega aqui é para trazer lixo”, revela o morador 1. Para a
moradora 11 com os veranistas “muda tudo aqui. Zuada, assalto, sujeira, desconforto. Mais
veranistas, mais ladrões! Para mim o pior é o som alto, é cansativo”.
Para a moradora 3 também “muda tudo” porque “com os veranistas aqui tudo fica
mais animado, porque aqui é muito parado. O veranista traz alegria. Mais alegria, mais
condições de vida. Aumenta a renda. Cada um vende uma coisinha”. O morador 5 concorda
com a moradora 3: “com os veranistas o comércio fica movimentado. Movimenta o comércio,
ascende o nome do município e entra mais verbas”. No entanto, esse movimento incomoda, “o
problema é a poluição sonora. Eu sou obrigado a ouvir a música que eles querem”, reclama o
morador 5. Os benefícios e os problemas socioambientais estão lado a lado na convivência dos
moradores permanentes com os veranistas e os turistas.
Mas entre perdas e ganhos, com a palavra o morador 14, que vive há oitenta anos
nessa localidade:
Depois da ponte trouxe o lado bom e o ruim. Depois da ponte os empresários
de Fortaleza começaram a explorar aqui por que tem uma praia boa. Depois
da ponte aqui se tornou um ‘boom’ da zona sul. Aí dá um valor alto para
quem é daqui e as pessoas daqui vão embora. Aqui já é um bairro de Aracaju
e aqui é mais próximo e mais perto que a praia de lá e é menos violento. Acho
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que tem mais ganhos do que perdas. Antigamente, tínhamos uma vez por
semana a coleta de lixo e agora é 3 ou 4 vezes por semana. Acho que mudou
para melhor. A título de pescador não. Hoje não estão querendo pescar, eles
preferem tomar conta da casa de um rico. Gostaria que aumentasse os
veranistas/turistas traria mais emprego e o ambiente se tornaria melhor
(MORADOR 14 – PRAIA DA ATALAIA NOVA, grifo nosso).

A ponte, essa imagem do poder, ligou, conectou e materializou a dominação e a
apropriação dos atores hegemônicos, conforme reflete o morador 14. Essa rede geográfica de
circulação, aproxima Aracaju da Barra dos Coqueiros, valoriza as terras e estimula a
desterritorialização. O morador 14 se refere também a um “valor alto” pago aos moradores
permanentes pela venda do terreno que está acompanhada da desterritorialização. Esse
desenraizamento articula-se a reterritorialização desses sujeitos. Será mesmo que diante da
intensidade dessas dinâmicas territoriais os benefícios foram maiores que os prejuízos sociais,
econômicos, culturais e ambientais? O morador 14 faz ressalvas quanto aos pescadores. A pesca
enquanto atividade tradicional de subsistência foi substituída por prestação de serviços nas
casas de praia. O pescador “não querer” pescar se expressa, nas palavras do morador 14, como
um prejuízo social provocado pela quantidade de segunda residência.
Assim como o morador 14, cerca de 71% (10) moradores permanentes
entrevistados desejam que o fluxo de veranista e de turista aumente. “O progresso depois da
ponte atrai os veranistas”, acredita o morador 2. Para a moradora 9, o progresso se expressa
nas melhorias das infraestruturas urbanas. “Com o acesso as coisas melhoraram, agora tem
farmácia, mercearia e outros estabelecimentos. É o desenvolvimento da Atalaia Nova, o
crescimento!” (MORADORA 9 – Praia da Atalaia Nova). “Veja! A quadra e a orla, isso é o
progresso! A concorrência chegou. Hoje aqui tem 3 mercadinhos”, afirma o morador 14. Nesse
sentido, merece destaque a observação da moradora 12: “antes, os mercados só tinham
produtos de segunda categoria. Agora já tem produtos melhores”. Diante do dito “progresso”
a moradora 3 analisa, “tinha muita casa abandonada, agora depois da ponte eles (os
veranistas) começaram a arrumar as casas e trazem os benefícios”. É válido mencionar que
na Praia da Atalaia Nova ainda se observa casas de praia a beira-mar fechadas e sem uso.
Para pouco mais de 85% (14) dos moradores permanentes as ações do poder público
estadual e municipal são de fundamental importância para o crescimento do número de
veranistas e de turistas. “Com a pavimentação e o urbanismo a Prefeitura ajuda a atrair mais
veranistas e turistas”, salienta o morador 2. “O corte da grama e a limpeza das ruas são ações
da Prefeitura que contribuem para aumentar os veranistas aqui. Mas a Prefeitura deveria ter
mais ações para atrair os turistas. Tem uma obra (orla urbanizada) maravilhosa que não
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aproveita”, reflete a moradora 6. “A Prefeitura está investindo muito”, enfatiza a moradora 12.
Na mesmo diapasão, o morador 14 sublinha: “o Estado está trabalhando como nunca
trabalhou”. Os moradores se referem especialmente aos investimentos do Ministério do
Turismo em pavimentação e na reforma da orla e no Programa Sergipe Cidades com a
construção de uma praça e também com a pavimentação de alguns trechos das ruas, conforme
análise do capítulo 3.
Contudo, apesar dos veranistas e dos turistas serem aparentemente bem-vindos, eles
são também motivo de conflitos para 50% (7) dos moradores entrevistados. A mudança no
ritmo de vida dessa comunidade litorânea, para alguns dos sujeitos, significa intrusão. Visto
assim, os intrusos, os veranistas e os turistas, reordenam o território dos moradores permanentes
e competem pelos recursos territoriais. Discute-se a natureza dos conflitos territoriais no
subcapítulo 4.5.
 No litoral Sul: a Praia do Saco
Mais veranista e turista, mais trabalho! Essa frase impera nas entrevistas com os
moradores permanentes da Praia do Saco. É valido mencionar que aproximadamente 50% (3)
dos moradores permanentes entrevistados são pescadores. Para o homem do mar, “tem que vir
mais turistas. A gente fica civilizado, ganha dinheiro. Vindo os brancos a gente melhora. Muda
tudo. Alegria. Vende mais. Sempre tem uma coisa melhor. Vende mais peixe, mais marisco.
Tudo de bom. Chama de branco porque traz só coisa boa” (MORADOR 4, grifo nosso).
“Brancos” Civilizadores!? Será essa a função dos veranistas e/ou dos turistas na Praia do Saco?
A tríade branco-civilizador-benfeitor inevitavelmente nos faz associar aos tempos de colônia.
Nesse sentido, surge a indagação sem eufemismo: seria a segunda residência uma das
materializações do neo-colonialismo, da dominação, do poder?
Em contraponto, reflete a moradora 1 da Praia do Saco, “os veranistas não trazem
nada de bom. Mas a gente trabalha mais. No inverno não tem nada para fazer. O que fazemos
no verão tem que guardar”. A referida moradora analisa que os benefícios dos veranistas e dos
turistas são meramente econômicos e se apresentam sazonalmente. “Quando tem muita gente
é bom, porque tem muito emprego. Se não, o pessoal aqui estava passando fome”, afirma o
morador 3. “Mais movimento, vende mais. O povo vem vender suas coisas, cocada, moqueca
de aratu”, diz o morador 2. Em consonância, enfatiza o morador 4, “mais veranista, mais
dinheiro!”. Em síntese, a moradora 6 expressa a relação de dependência entre o morador
permanente da Praia do Saco, o veranista e turista, da seguinte forma: “os pescadores dependem
muito dos veranistas. Todo mundo da região tem pescado, então, todo mundo depende dos
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veranistas”. Nesse primeiro olhar, para os moradores permanentes na Praia do Saco, veraneio
e turismo correspondem a mudanças socioeconômicas e espaciais.
Nesse sentido, os moradores permanentes expressam unanimemente um “sim”
quando indagados sobre o desejo ter mais veranistas e turistas na Praia do Saco. No entanto,
salientam que a segunda residência cresce agora para “lá”, aponta em direção à Praia das Dunas,
o “novo” Saco. A Praia do Saco e a Praia das Dunas parecem aos poucos se transformar em
uma localidade só para esses moradores permanentes.
No verão, alguns moradores permanentes sentem diferença no tratamento dos
comerciantes. “Eles (os comerciantes) tratam melhor os ricos”, diz a moradora 1. Nos bares,
restaurantes, mercearias, entre outros estabelecimentos comerciais, trata-se melhor “o povo que
vem para cá gastar”, afirma o morador 4. Para a moradora 5, “aos veranistas os comerciantes
dão mais atenção”. Essas palavras indicam uma sensação de rejeição diante do poder
econômico dos veranistas e turistas. Os poucos moradores permanentes da Praia do Saco
parecem deixar de pertencer ao que lhe pertence, tem seu substrato material dominado e
apropriado pelos veranistas e turistas. A comunidade litorânea passa a ser subserviente aos
visitantes e se transforma em elemento estranho, “os de fora”, no seu próprio território. Os
insiders são transformados em outsiders.
A dependência socioeconômica parece eclipsar as sensações e demais observações
desses moradores. Desse modo, a cooperação se sobressai sobre os conflitos. O que não
significa dizer que as divergências territoriais entre morador, veranista e turista sejam
inexistentes. Os visitantes são desejados e ao poder público são tecidas críticas por agir de modo
insuficiente para atrair mais veranistas e turistas. “A Prefeitura não está nem aí para Praia.
Eles investem mais no Abaís do que na Praia do Saco. Só vieram aqui por causa da festa. Mas
só limparam a rua”, comenta a moradora 1. “A praia do Saco é tão falada e não tem nada.
Aqui precisa melhorar a praia, fazer praças. Aqui não tem nada de bom. A noite fecha tudo.
Estão querendo fazer uma praça, mas o IBAMA e a ADEMA não querem deixar. Esses órgãos
até atrasam porque tudo proíbem”, analisa o morador 2. Todavia, a construção em
determinados espaços do ambiente litorâneo pode gerar a escassez de algum recurso territorial.
Ao contrário do que reflete o morador 2, a função dos órgãos ambientais não é obstaculizar o
“progresso”, mas sim agir em prol da coerência ambiental e espacial para gerações presentes e
futuras.
Ainda sobre a ação do poder público na Praia do Saco, o morador 3 salienta: “Eles
(os representantes do poder público) não fazem nada, só coletam o lixo”. Indignado o morador
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4 reclama: “a Prefeitura e o Estado aqui não faz nada. Mal coletam o lixo”. “O prefeito está
deixando muito a desejar na Praia do Saco”, ressalta a moradora 5. Entre esses olhares verificase que veranista, turista, morador e poder público são os atores do campo de conflito ora
apresentado.
4.5 As repercussões territoriais e os conflitos ambientais da segunda residência
Veraneio e turismo são práticas marítimas que como quaisquer outras práticas
socioespaciais causam repercussões, mudanças e transformações, tanto no território da segunda
residência quanto no território das comunidades litorâneas. Nesse sentido, salienta Acselrad
(2004, p. 07) “todas as práticas sociais desenvolvidas nos territórios e todos os usos e sentidos
atribuídos ao meio, interagem e conectam-se materialmente e socialmente seja através das
águas, do solo ou da atmosfera”. O uso da mesma base territorial para o exercício da vida das
comunidades litorâneas, para os veranistas e para os turistas implica nas divergências dos
interesses sobre os recursos territoriais. Desse modo, problemas e conflitos ambientais são
observados. É imprescindível mencionar que se entende por ambiente as múltiplas facetas
derivadas das relações sociedade e natureza. Assim, o ambiente se mostra uma construção
histórica, cultural, social, política, econômico, enfim, espacial e territorial.
É necessário esclarecer que a análise a seguir se faz a partir das divergências
territoriais entre os sujeitos e/ou os agentes observadas nos trabalhos de campo. Os conflitos
ambientais são analisados a partir das repercussões territoriais apontadas por determinado
sujeito ou agente que se sente prejudicado pelo outro ou outros.
 Praia da Costa



Morador permanente x Veranista/Turista
À primeira vista a maioria dos moradores permanentes entrevistados na Praia da

Costa sente o veranista/turista como um “incômodo” e a segunda residência se mostra uma
materialidade central da reorganização territorial. No “segundo” tempo do cotidiano dos
moradores permanentes, o tempo de convivência com os veranistas e os turistas, 81% (13) dos
moradores mencionam a disposição inadequada dos resíduos sólidos como a mudança territorial
que mais repercute nas suas vidas. O morador 11 afirma que “no final de semana a praia fica
muito suja”. O morador 13, irritado, enfatiza: “a praia não tem limpeza, é uma verdadeira
lixeira. A limpeza inexiste”.
O aumento do fluxo de veranistas e turistas na segunda residência não acompanha
a oferta dos serviços públicos urbanos aos finais de semana e feriados prolongados. Essa
dinâmica conflitiva além de possivelmente prejudicar a saúde dos moradores e estressá-los,
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deprecia a paisagem, contamina o solo e a areia da praia, diminui a balneabilidade, enfim,
degrada o ambiente. É digno de registro que além dos resíduos domésticos, observou-se na
Praia da Costa resíduos de construção civil e de móveis, como por exemplo, um sofá (Figura
4.7).
Figura 4.7: Disposição inadequada de resíduos sólidos na Praia da Costa

Fonte: Trabalho de campo, 2013/2014

Ademais, observou-se na Praia da Costa poluição por esgotamento sanitário.
Enquanto um dos comerciantes dessa localidade monitora a abertura na terra para depósito dos
resíduos líquidos do seu estabelecimento comercial, um dos moradores permanentes grita: “liga
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para a polícia ambiental, isso é um crime!”. O morador 4 vivencia essa situação, aponta e
indigna-se: “isso pode? Esgoto a céu aberto em beira de praia é inadmissível!”. Possivelmente,
a disposição inadequada dos resíduos líquidos contaminará o lençol freático. No espaço em que
esse fato foi registrado estão entremeados aos bares e restaurantes, as casas de praia, as
primeiras residências e o muro do Alphaville (Figura 4.8).
Figura 4.8: Poluição por esgoto sanitário na Praia da Costa

Fonte: Trabalho de campo, 2013/2014

Os resíduos líquidos e sólidos tendem a aumentar com o fluxo de turistas e
veranistas. No entanto, a demanda não condiz com a oferta de infraestrutura básica. Os
“improvisos” no esgotamento sanitário inevitavelmente levam prejuízos aos moradores,
comerciantes, veranistas e turistas, visto que a água pode ser contaminada por coliformes fecais,
entre outros agentes bacterianos, e transmitir doenças. Além do mal cheiro, dos insetos, da
degradação, enfim, da diminuição da qualidade ambiental da Praia da Costa.
A perturbação do sossego pelo som alto se apresenta como outra repercussão
territorial que causa irritação em 75% (12) dos moradores permanentes entrevistados. A
possiblidade de fazer muito barulho se manifesta no território como um elemento de poder dos
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outsiders, principalmente dos turistas em casas de praia. As imensas caixas de som no fundo
dos carros, popularmente conhecidas como “paredões” de som, se tornam motivos de
competição do poder de propagação do som, além dos aparelhos sonoros convencionais
utilizados nos eventos. Nesse sentido, alerta o morador 13:
Não tem nem dia nem hora. Pode ser durante um dia da semana com chuva,
por exemplo. Agora a questão do som piorou. A polícia vem ou não. A polícia
está dizendo que por causa da justiça deve-se ir à delegacia com o reclamado.
Agora ‘liberou’. Ninguém vai sair de casa para ir à delegacia. A polícia não
está agindo. Já até fizemos abaixo assinado para o Ministério Público contra
o som alto (MORADOR 13 – PRAIA DA COSTA).

O morador 4 salienta, que “chegam e colocam o som alto. É uma falta de respeito.
Não querem saber se tem criança ou idoso”. Para o morador 11 “o barulho e o som alto
incomodam”. O morador 12 afirma que “o som alto incomoda e o lixo espalhado prejudica a
todos”. Por se sentirem desamparados pelas autoridades do poder executivo, alguns moradores
reclamam diretamente com os turistas e os conflitos se transformam em confrontos. Placas com
destaque para o Decreto-Lei Nº 3.688, de 03 de outubro de 1941, em dois trechos da Praia da
Costa parece ser uma maneira dos moradores de reagir e reivindicar contra o som alto (Figura
4.9).
O Decreto-Lei Nº 3.688, de 03 de outubro de 1941, no capítulo IV sobre as
contravenções referentes a paz pública prevê, no artigo 42, inciso I e III, respectivamente, que
perturbar o sossego de alheios com gritaria ou algazarra e/ou abusando de instrumentos sonoros
ou sinais acústicos é crime com pena de prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa,
de duzentos mil réis a dois contos de réis. O referido decreto-lei carece de revisão,
principalmente no que tange ao valor da multa. Alguns municípios e/ou Estados decretam
administrativamente o zoneamento urbano do silêncio, a denominada “Lei do Silêncio”. No
município da Barra dos Coqueiros verificou-se a inexistência de iniciativa do poder público no
que se refere a esse instrumento de reestabelecimento do sossego. Apesar de não dispor de
penalizações aos infratores esse tipo de decreto reafirma a lei de Contravenções Penais no que
se refere a paz pública e os dados coletados pelos órgãos municipais e/ou estaduais podem
servir como prova.
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Figura 4.9: Apelo dos moradores da Praia da Costa por sossego

Fonte: Trabalho de campo, 2013/2014

É válido mencionar que os ruídos em altos decibéis além de contravenção penal,
segundo o Decreto-Lei Nº 3.688/1941, apresenta-se também como poluição sonora, logo, crime
ambiental pela Lei Nº 9.605/98, tendo em vista os prejuízos à saúde humana. A Lei de Crimes
Ambientais, Lei Nº 9.605/98, considera crime “causar poluição de qualquer natureza em níveis
tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a
mortandade de animais ou a destruição significativa da flora” (BRASIL, 1998, Art. 54). A pena
para esse tipo de crime é reclusão, de um a quatro anos, e multa.
Os moradores entrevistados relacionam o som alto com o uso de drogas e a
prostituição nas casas de praia alugadas. O morador 1 revolta-se e expressa que “os veranistas
na minha opinião não trazem benefícios. Estão fazendo bagunça. Aluga casa para vir aqui se
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prostituir e usar drogas”. O morador 9 sintetiza as mudanças territoriais da convivência com
os veranistas e os turistas da seguinte maneira: “Droga. Lixo. Bebedeira”. Nesse sentido, 50%
(8) dos moradores permanentes entrevistados mencionaram o aumento da violência como uma
das mudanças com o incremento no número de veranistas e de turistas. O morador 13 reflete da
seguinte maneira: “mudou a violência, a falta de segurança. Antigamente dormíamos de janela
aberta. Hoje é assalto direto”. O morador 4 justifica “o índice de violência aumentou por causa
da ponte”.
Os moradores citam também o comprometimento no abastecimento de água e a
falta de energia elétrica como problemas conflitivos com o crescimento do fluxo de veranistas
e de turistas. O morador 12 afirma que “no final de semana falta energia, falta tudo, muita
gente no mesmo lugar”. A moradora 3 salienta “falta água, luz e telefone, acredito que são
estratégias para os moradores saírem daqui”. A saída a qual se refere a morador 3 diz respeito
ao inquérito civil instaurado na Procuradoria da República do Estado de Sergipe para a retirada
das casas indevidamente ocupadas na linha de costa, conforme a Lei Nº 7.661/88, entre outros
instrumentos legais.
As repercussões territoriais conflitivas com maior percentual de saturação entre os
moradores permanentes foram: a disposição inadequada de resíduos sólidos (13), a perturbação
do sossego (12), o comprometimento no abastecimento de água (9), a falta de energia elétrica
(8) e o crescimento da violência (8), conforme o gráfico 4.5.
Gráfico 4.5: Problemas ambientais na Praia da Costa moradores x veranistas/turistas

Disposição inadequada de resíduos sólidos

81%

Aumento do ruído

Comprometimento do abastecimento de água

75%

56%

Falta de energia elétrica

50%

Aumento da violência

50%

Fonte: Trabalho de campo, 2013/2014
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Veranistas x Veranistas/ Turistas x Turistas x Moradores
Os veranistas refletem que o comprometimento do abastecimento de água e o

crescimento da violência são os principais problemas acarretados pelo incremento do número
de segunda residência e de moradores temporários. O veranista 8 entende essa questão da
seguinte forma: “isso aqui valorizou muito, de R$ 20 mil uma casa passou a custar R$ 100 mil.
Perdeu a ideia de veraneio, passou a ser uma coisa urbanizada e violenta. Falta segurança.
A urbanização provoca isso. O pobre vai sair daqui e vai para outra praia mais distante”
(Grifo nosso). O veranista 10 menciona que “há uma supervalorização das casas de praia.
Existem casa de R$ 100 mil”. Nessa perspectiva, os turistas em segunda residência acreditam
que o aumento no valor do aluguel nas casas de praia se apresenta como a maior mudança
territorial proveniente do crescimento do turismo nessa localidade.
A valorização das terras a beira-mar reorganiza as dinâmicas territoriais da Praia da
Costa com a (des)(re)territorialização dos moradores permanentes tanto na venda quando no
aluguel das casas de praia. Os moradores permanentes saem de suas casas e alugam-na. A
veranista-inquilina 5 teme pela segurança, diante dos “estranhos” que alugam a casa. “Ninguém
sabe quem é ninguém”, afirma a veranista-inquilina 5. Mas há quem alugue a casa sob algumas
exigências, como por exemplo, que não seja realizado eventos com a utilização de som alto
(Figura 4.10).
Figura 4.10: Casa alugada como alojamento turístico com exigências

Fonte: Trabalho de campo, 2013/2014
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A turista 5 entende que o som alto se manifesta como o maior problema do
crescimento de veranistas e turistas, mas realiza a seguinte observação: “casa de praia quem
aluga vai colocar som. As pessoas alugam a casa para se divertir”. Como se vê, o uso do
território como recurso para essa turista parece excluir a possibilidade desse substrato material
também ser usado para abrigo das pessoas que tem o direito de descanso sossegado em sua
residência. O preço da diversão ultrapassa o valor do aluguel e passa a custar a paz das pessoas
que vivem na Praia da Costa. Mas a paz, essa não tem preço.



Poder Público x morador x proprietários de segunda residência
O conflito que se apresenta vivenciado com maior intensidade pelos moradores

permanentes e os veranistas proprietários de segunda residência está na possibilidade da
demolição das suas residências, do seu abrigo, da sua habitação de lazer, respectivamente.
Segundo informações da Superintendência do Patrimônio da União (SPU) em Sergipe existem
alguns processos que tratam na ocupação irregular na linha de costa na referida localidade,
destaca-se entre esses a Ação Civil Pública (ACP) de antecipação de tutela ajuizada pelo
Ministério Público Federal em desfavor da União Federal, da Administração Estadual do Meio
Ambiente (ADEMA), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA) e do Município de Barra dos Coqueiros.
O processo iniciado em dezembro de 2013 se fundamenta a partir do inquérito civil
instaurado em 2005 na Procuradoria da República no Estado de Sergipe pelo Sr. Raymundo
Calumby Barretto, representante do espólio da Sra. Carmelita do Prado Barretto, “o qual
noticiou a existência de invasões na Área de Preservação Permanente (APP) situada às margens
do Oceano Atlântico, no município da Barra dos Coqueiros – SE41”. É válido mencionar que o
espólio da Sra. Carmelita do Prado Barretto inclui o terreno onde estão situados alguns bares,
restaurantes, primeiras e segundas residências a beira-mar, conforme cita a Ação Civil.
O processo está juridicamente ancorado em seis aspectos: 1) da legitimidade ativa
do Ministério Público e da consequente competência da justiça federal; 2) do direito subjetivo
constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ocupação irregular em Área de
Preservação Permanente. Proteção da Zona Costeira; 3) do acesso da população à praia, bem
de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida. Princípio do acesso equitativo aos
recursos naturais; 4) da impossibilidade de regularização fundiária da ocupação realizada em
restinga. Proibição de apropriação em bem público. Edificações erguidas em área federal sem
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autorização da União; 5) da não-atuação do poder de polícia por parte do município de Barra
dos Coqueiros, do IBAMA, da União e da ADEMA; e 6) da responsabilidade objetiva em
matéria ambiental. Existência de dever de proteção ao meio ambiente. Omissão indevida dos
entes públicos. Dano ambiental comprovado. Configuração de responsabilidade civil
ambiental.
O direto ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, Art. 225, da Constituição
Federal, e a incumbência do Poder Público de assegurar esse direito são salientados pelo
Ministério Público como argumentos no pedido da antecipação de tutela. Inclusive por ser a
zona costeira classificada como patrimônio nacional.
A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal
Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua
utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a
preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos
naturais (BRASIL, 1988, Art. 225, § 4º, grifo nosso).

Anterior a Carta Magna, merece destaque o Plano Nacional de Gerenciamento
Costeiro (PNGC), Lei Nº 7.661 estabelecida em 16 de maio de 1988, que visa “especificamente
a orientar a utilização nacional dos recursos na Zona Costeira, de forma a contribuir para elevar
a qualidade da vida de sua população, e a proteção do seu patrimônio natural, histórico,
étnico e cultural” (Grifo nosso). Como se vê, o PNGC vai além da concepção de proteção de
meio ambiente, de natureza, visa proteger também a história, a ética e a cultura da população
na zona costeira. Desse modo, o Art. 3º
Prever o zoneamento de usos e atividades na Zona Costeira e dar prioridade
à conservação e proteção, entre outros, dos seguintes bens:
I - recursos naturais, renováveis e não renováveis; recifes, parcéis e bancos
de algas; ilhas costeiras e oceânicas; sistemas fluviais, estuarinos e lagunares,
baías e enseadas; praias; promontórios, costões e grutas marinhas; restingas
e dunas; florestas litorâneas, manguezais e pradarias submersas;
II - sítios ecológicos de relevância cultural e demais unidades naturais de
preservação permanente;
III - monumentos que integrem o patrimônio natural, histórico,
paleontológico, espeleológico, arqueológico, étnico, cultural e paisagístico
(BRASIL, 1988, Art. 3º, grifo nosso).

Ademais, estabelece que “as praias são bens públicos de uso comum do povo, sendo
assegurado, sempre, livre e franco acesso a elas e ao mar, em qualquer direção e sentido,
ressalvados os trechos considerados de interesse de segurança nacional ou incluídos em áreas
protegidas por legislação específica” (BRASIL, 1988, Art. 10º). E nesse sentido, proíbe a
urbanização ou o uso do solo na zona costeira que impeça ou dificulte o acesso. Na Praia da
Costa, assim como em outras praias do litoral sergipano, as casas dos moradores permanentes,
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os estabelecimentos comerciais e as segundas residências foram construídas em justaposição, o
que obstaculiza o acesso ao mar e privativa a praia.
As edificações na Praia da Costa se apresentam em Área de Preservação
Permanente, assim como noticiou o representando do Inquérito Civil instaurando em 2005. A
Lei Nº 12.651/2012, considera Área de Preservação Permanente (APP), zonas rurais ou
urbanas, para os efeitos da Lei:
I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e
intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular,
em largura mínima de:
a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de
largura;
b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50
(cinquenta) metros de largura;
c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a
200 (duzentos) metros de largura;
d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos)
a 600 (seiscentos) metros de largura;
e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior
a 600 (seiscentos) metros;
(...)
VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
VII - os manguezais, em toda a sua extensão (BRASIL, 2012, Capítulo II,
Seção I, Art. 4º, grifo nosso).

Nesse sentido, salienta a representante da Procuradoria Regional da República no
processo em questão que é “inaceitável (...) que os requeridos não adotem as medidas
necessárias à fiscalização e à retirada de construções edificadas na área da chamada ‘Praia da
Costa’, todas elas situadas em área de preservação permanente de domínio federal” (Grifo
do autor). E desse modo, complementa a Procuradora, as construções na Praia da Costa
constituem “fonte de impacto ambiental negativo para o ecossistema da zona de praia, composto
por restingas e dunas42”. Diante do exposto, a Procuradoria ressalta que
mostra-se imprescindível a remoção completa das referidas edificações e a
desocupação de toda a área para a sua recuperação total, devendo os
responsáveis pela omissão buscar alternativa locacional para as famílias e
comerciantes ali existentes, conforme se discutiu ao longo do aludido
inquérito” (Grifo do autor).

Menciona-se a impossibilidade de regularização fundiária tendo em vista a
ocupação irregular em APP e nos terrenos de marinha e seus acrescidos. O Decreto Nº 24.643,
de 10 de julho de 1934, o Código das Águas, considera terrenos de marinha “todos os que,
banhados pelas águas do mar ou dos rios navegáveis. Vão até 33 metros para a parte da terra,
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contados desde o ponto a que chega a preamar médio. Este ponto refere-se ao estado do lugar
no tempo da execução do art. 51, § 14, da lei de 15/11/1831”. Os 33 metros após a Linha de
Preamar Médio (LPM) estão os terrenos de marinha e a maior parte das edificações na Praia da
Costa. Antes da LPM situam os terrenos acrescidos de marinha. Após a Linha Limite de
Marinha (LLM) estão os terrenos alodiais, domínio do município (Figura 4.11).
Figura 4.11: Terrenos de marinha e seus acrescidos

Elaboração: Priscila Pereira Santos, 2014

Segundo a Procuradoria, na Praia da Costa as edificações foram construídas “à
revelia de qualquer inscrição de ocupação ou aforamento e mesmo de cessão da Secretaria de
Patrimônio da União ou de qualquer título, em contrariedade ao disposto no Decreto-Lei Nº 9.
760/1946 (artigos 64 e 74) e ao art. 1º da Lei Federal Nº 9.636/1998”. Ou seja, as casas não
estavam cadastradas na SPU, por isso não pagavam taxas de uso e ocupação do terreno de
marinha e seus acrescidos e mesmo que estivessem regularizadas, isso se fez contrário as leis,
portanto, é ilegal. Taxa de ocupação e foro são duas formas de tributos que correspondem ao
aluguel para quem ocupa o terreno de marinha, explica um dos representantes da SPU em
Sergipe. É válido mencionar que algumas residências e estabelecimentos comerciais pagavam
ao município o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).
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O Decreto-Lei Nº 2.398/1987, destacado pela Procuradoria no processo, prevê que
construções ou obras em áreas de praias ou em outros bens de uso comum, de domínio da União,
sem a prévia autorização do Ministério da Fazenda, importará na remoção destas, inclusive na
demolição das benfeitorias, à conta de quem houver efetuado. Ademais, cita-se o Decreto-Lei
Nº 9. 760/1946, Art. 71: “o ocupando de imóvel da União sem assentimento desta poderá ser
sumariamente despejado e perderá, sem direito a qualquer indenização, tudo quanto seja
incorporado ao solo, ficando ainda sujeito ao disposto nos arts. 513, 515 e 517 do Código Civil”
(Grifo do autor).
O conflito que ameaça a demolição da história de vida dessa comunidade litorânea
se expressa com pesar nas palavras do morador 15.
A desapropriação é a dor moral, é como tirar o filho da barriga de sua mãe.
A paisagem se contrapunha a beleza cênica para o rico, eles não querem
conviver com pessoas de poucos recursos, com pessoas humildes
economicamente.
O poder econômico. O poder aquisitivo. Desculpa que vai reestabelecer o
meio ambiente quando na verdade eles querem deixar o ambiente prazeroso
para quem tem dinheiro. Isso é uma forma de violência, violência invisível
que não é enxergado nem pela mídia nem por quem não consegue ler nas
entrelinhas.
Acabou minha tranquilidade e minha paz. Sinto-me ameaçado pelos ricos por
conta do apartheid social e de moradia.
Por que as ações ambientais são tomadas onde existe comunidade carente e
com parciais recursos? (MORADOR 15 – PRAIA DA COSTA, grifo nosso)

A possibilidade de deixar de pertencer ao que lhe pertence manifesta-se no corpo e
na alma do morador 15 através da dor. Esse sentimento provocado, segundo as palavras do
morador 15, pelo poder do capital material que em nome da “conservação do meio ambiente”
“violenta” moralmente toda a comunidade litorânea da Barra dos Coqueiros. O morador 13
associa ao processo em análise a implantação dos imobiliários-turísticos Alphaville Barra dos
Coqueiros e Brisa de Atalaia, popularmente conhecido como Damha Urbanizadora.
Pelas observações e entrevistas realizadas na pesquisa de campo, o sentimento de
“apartheid social” entre os de “lá” do outro lado do muro e os de “cá” se manifesta na maior
parte dos moradores da Praia da Costa. A questão é: por que alguém não “noticiou”, digo
“denunciou”, a ocupação irregular antes? Por que em um ano antes da inauguração da ponte?
Talvez pouco importe essas indagações de caráter investigativo, mas, sem sombra de dúvidas,
deve-se considerar que as pessoas que moram na Praia da Costa tem mais de vinte anos de
história com esse lugar.
O pedido de demolição das construções na linha de costa, em uma leitura
geográfica, a (des)(re)territorialização dos moradores permanentes, dos veranistas e dos
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comerciantes foi indeferida judicialmente em 2014. Mas o relatório do IBAMA não deixa
dúvidas, “quanto aos danos ambientais ocasionados pela ocupação irregular das construções
levantadas na Praia da Costa”. Salienta o referido relatório:
As ocupações, feitas de forma desordenada, em especial em Área de
Preservação Permanente (APP), acarretam prejuízos à natureza. No caso em
análise, podemos evidenciar o despejo de efluentes sanitários sem os
tratamentos adequados, que permeiam no solo, atingindo o lençol freático
que nestes locais são bastante superficiais. Os resíduos sólidos (orgânicos
ou não) espalhados por toda a área, além de influenciar na beleza cênica do
local, promovem a proliferação de vetores, a contaminação do solo, riscos de
acidentes, perda do livre acesso às praias, visto que as construções e
loteamentos têm sido feitos na porção intermediária, entre a via de acesso e a
preamar, comprometendo inclusive a atividade turística que apresenta grande
potencial naquela localidade (fls. 88 do PROCESSO N° 000510621.2013.4.05.8500, grifo nosso).

As observações realizadas in lócus pelo IBAMA em junho de 2005 se coadunam
com a coleta de dados da pesquisa de campo desenvolvida nesse estudo entre dezembro de
2013, janeiro e fevereiro de 2014. Nessa perspectiva, a justiça proíbe que o município de Barra
dos Coqueiros/SE e a União concedam qualquer tipo de documento que permitam ou venham
a permitir a instalação, construção, reconstrução, reforma e funcionamento de bares, quiosques,
restaurantes ou qualquer outra atividade ao longo da faixa de praia, terrenos de marinha e
acrescidos, localizados no território daquele município, até ulterior decisão deste juízo43.
Analisa o juiz na sentença:
As construções das barracas e residências, levantadas de forma irregular, estão
exatamente inseridas na área preservação permanente, e, em decorrência do
grande lapso temporal - considerando que o parecer emitido pelo IBAMA data
de 10/06/2005 -, é certo que novas construções que estão sendo realizadas ou
que estão a se realizar somente agravarão a situação dos autos, a qual, aliás,
como demonstrou a inicial, encontra-se já bastante caótica, do ponto de vista
ambiental. A interrupção e o impedimento de novas construções no local em
comento, como medida de urgência, é certo que não resolverá o problema aqui
discutido. No entanto, ao menos, impedirá um resultado mais danoso e, talvez
até, irreversível. Demonstrados encontram-se, portanto, o fumus boni iuris e o
periculum in mora no que se refere a esse ponto particular do pleito.

Ademais, a decisão judicial solicita que a prefeitura da Barra dos Coqueiros, a
União, a ADEMA e o IBAMA adotem medidas administrativas e judiciais para a paralisação
de qualquer tipo de obra, construção, reconstrução ou reforma. Solicita-se na decisão judicial
em questão o levantamento atual das áreas de praia que são APP, dos terrenos de marinha e dos
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bares e residências. Após a conclusão do levantamento, a Prefeitura, a União, a ADEMA e o
IBAMA devem notificar os adquirentes da área non aedificandi na orla da Praia da Costa e/ou
que não respeitaram “a distância legal para as edificações e/ou estiverem lançando esgoto na
praia ou praticarem outras agressões ambientais adotando as demais medidas cabíveis para
coibir intervenções ilegais nas áreas de preservação permanente e de terrenos de marinha 44”. E
caso a decisão seja descumprida pelos réus, Prefeitura, União, ADEMA e IBAMA, multa e
sanções penais cabíveis devem ser aplicadas.



Poder Público x Poder Público
O Ministério Público Federal legitima sua intercessão na defesa do patrimônio

público e meio ambiente tendo em vista a
inércia dos réus União, Município da Barra dos Coqueiros, IBAMA e
ADEMA, que não adotaram as medidas necessárias para impedir a
ocupação, sem autorização devida, de área de praia e de terrenos de marinha
e a edificações de estruturas, sem alvará do Poder Público, e não fizeram
cessar tais condutas danosas45 (Grifo do autor).

Em outras palavras, o Ministério Público Federal indica que se existem “culpados”,
esses são do Poder Público na esfera Federal, Estadual e Municipal, respectivamente, a União,
o IBAMA, a ADEMA, e a Prefeitura do Município da Barra dos Coqueiros. Sob essa
perspectiva, observa-se que as divergências nas atuações do poder público provocam conflitos
internos entre esses agentes. O problema central do conflito na Praia da Costa está na falta de
ações para impedir a ocupação irregular em APP. A dinâmica conflitiva se movimenta em torno
das atribuições do poder público e a degradação ambiental verificada na localidade em questão.
De acordo com o processo, a situação da Praia da Costa atingiu um patamar
insustentável tanto ambiental como social devido ao poder público que não fez cumprir a Lei
Nº 7.661/1988.
Certamente as pessoas que hoje ocupam aquela área e que de lá tiram o seu
sustento ou tem nela fixada a sua moradia teriam buscado alternativa para as
suas residências e as suas atividades produtivas em locais adequados, não
fosse a total falta de atuação do Poder Público, em especial da União, que
permitiu a ocupação de seu patrimônio, e a do Município de Barra dos
Coqueiros, que chegou, inclusive a cobrar tributos de comerciantes que
ocupação uma área que ele, como curador da ocupação do solo urbano,
devida resguardar46 (Sic, Grifo nosso).
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Sendo assim, o referido processo na Praia da Costa visou obter da tutela
jurisdicional dessa localidade e “combater a omissão da União, pelo seu órgão de execução
(SPU/SE), do IBAMA, da ADEMA, e do Município de Barra dos Coqueiros, compelindo-os a
concretizar os mandamentos constitucionais e legais (...)47 (Grifo nosso)”. O poder público se
“auto combate” através da “força” legal para que sejam cumpridas suas obrigações. No entanto,
esclarece o IBAMA no processo em questão, o monitoramento, o controle e a regularização das
ocupações em orla marítima além de ser responsabilidade do IBAMA também são da ADEMA
e da Prefeitura e as ocupações em terrenos da Marinha são de responsabilidade da Gerência
Regional do Patrimônio da União – GRPU e da Marinha Brasileira.
Um dos representantes da SPU entrevistado relata que
A Secretaria de Patrimônio da União é um órgão pequeno, ele não tem uma
estrutura compatível com a demanda que ele recebe. De fato o que acontece é
isso. E a pressão imobiliária, historicamente ela é muito grande. Ela ainda tem
um viés patrimonial enorme, gigantesco. Há uma carência muito grande nos
municípios de legislação aplicada ao território urbano. Há Plano Diretor
para a Barra dos Coqueiros, mas não tem na estrutura administrativa da
prefeitura, gente com capacidade técnica, não tem concurso para técnico,
não tem uma equipe vamos dizer assim, na Secretaria de Urbanismo, na
Secretaria de Obras. Aqui na SPU também a gente não tem uma quantidade
de servidores para estar provendo uma fiscalização preventiva. Mas com
muito esforço aqui a gente tem realizado diversas ações de fiscalização por
demanda (REPRESENTANTE DA SPU EM SERGIPE, 2014, grifo nosso).

Como se vê, se há “culpados” esses não são os moradores permanentes nem os
proprietários da segunda residência. O poder público se “auto combate”, se relaciona e se
contradiz nas suas ações por questões administrativas e legais seculares que para serem
“solucionadas” necessitam de ações de gestão participativa com visão de presente e futuro. A
demolição das casas de praia além de não resolver o problema ambiental criaria ao mesmo
tempo outro problema ambiental, porque ser humano também faz parte do ambiente. No limite,
ser humano é ambiente.
Os conflitos ambientais mencionados são sintetizados no quadro 4.1.
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Quadro 4.1: Conflitos Ambientais na Praia da Costa
Morador permanente x veranistas/turistas
Dinâmica do Conflito
Crescimento do fluxo de veranistas
e turistas
versus
Deficiência na oferta dos serviços
públicos urbanos
Crescimento do fluxo de veranistas
e turistas
versus
Deficiência no sistema de
esgotamento sanitário

Atores envolvidos

Problema Central

Repercussões
Territoriais

Comunidade
Veranista
Turista
Prefeitura

Disposição
inadequada de
resíduos sólidos

- Depreciação da paisagem
- Contaminação do solo
- Contaminação da areia da praia
- Diminuição da balneabilidade

Comunidade
Comerciante
Estado/Prefeitura

Poluição por
esgotamento
sanitário

Contaminação do lençol freático
disposição inadequada de resíduos
líquidos

Som alto
versus
Bem-estar dos moradores

Comunidade
Veranistas
Turistas
Poder executivo

Perturbação do
sossego

- Brigas/Confrontos
- (Des)(re) territorialização dos
moradores
- Prejuízo à saúde dos moradores
- Estresse

Aumento na demanda de serviços
públicos urbanos e infraestrutura
básica
versus
Insuficiência na oferta

Comunidade
Veranistas
Turistas
Estado/Prefeitura

Comprometimento
no abastecimento de
água
Falta de energia
elétrica

- Prejuízo à saúde dos moradores
- Estresse
- Perda de bens materiais

Comunidade
Veranistas
Assaltos constantes
- Medo
Turistas
Drogas
- (Des)(re) territorialização dos
Estado/Prefeitura
Prostituição
moradores
Poder executivo
Comunidade
- (Des)(re) territorialização dos
Permanência da população nativa
Aluguel e venda da
Veranista
moradores
versus
própria casa para o
Turista
- Prejuízo histórico e cultural da
Pressão imobiliária
veraneio
Mercado Imobiliário
comunidade litorânea
Veranistas x Veranistas/Turistas x Turistas x Moradores
Aumento na demanda de serviços
públicos urbanos e infraestrutura
Veranistas
Comprometimento
básica
Turistas
no abastecimento de
- Redução do interesse turístico
versus
Estado/Prefeitura
água
Insuficiência na oferta
Crescimento do fluxo de veranistas
Veranistas
e turistas
Turistas
- Medo
Assaltos constantes
versus
Estado/Prefeitura
- Redução do interesse turístico
Crescimento da violência
Poder executivo
Turistas
Crescimento do fluxo e turistas
Proprietários de
- Supervalorização das casas de
Crescimento no
versus
segunda residência
praia
valor do aluguel
Especulação imobiliária
Moradores
- Interesse do Mercado Imobiliário
permanentes
Poder Público x morador x proprietários de segunda residência
Ocupação irregular da linha de
Morador
Restrição de acesso
costa
Proprietário de
- Degradação ambiental
à praia APP
versus
segunda residência
- Privatização de espaço público
Terreno de Marinha
Acessibilidade à praia
Ministério Público
Poder Público x Poder Público
Ministério Público
Ocupação irregular da linha de
SPU
costa
IBAMA
Ocupação irregular
- Degradação ambiental
versus
ADEMA
da linha de costa
- Privatização de espaço público
Inércia do Poder Público
Prefeitura de Barra
dos Coqueiros
Crescimento do fluxo de veranistas
e turistas
versus
Crescimento da violência

Elaboração: Priscila Pereira Santos, 2014
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 Praia da Atalaia Nova



Morador Permanente x Veranista/Turista
Na interação dos moradores permanentes com os veranistas e os turistas na Praia

da Atalaia Nova observa-se que simultaneamente aos benefícios abordados pelos moradores
permanentes, como por exemplo, a geração de emprego, também são destacados prejuízos
sociais e ambientais da vinda dos outsiders. A perturbação da paz pública foi citada por
aproximadamente 71% (10) dos entrevistados como o problema central da dinâmica conflitiva
gerada entre o aumento do ruído e o crescimento do número de veranistas e turistas. A moradora
3 relaciona a perturbação do sossego com outras repercussões territoriais. “Tira o sossego; som
alto; bagunça; droga; tem muitas pessoas que vem se aproveitar” (Moradora 3 – Praia da
Atalaia Nova).
O morador 5 reflete: “diante dessa poluição sonora, aqui se torna terra sem lei”.
Segundo a moradora 6, no “carnaval anterior foi um inferno a questão do som”. A perturbação
do sossego aponta para o poder político e simbólico dos veranistas e dos turistas em ascensão
diante do poder dos moradores da Praia da Atalaia Nova. Os “paredões” de som, tão citados
pelos moradores, parece materializar o poder dos visitantes (Figura 4.12). É digno de registro
que além da valorização dos terrenos, a perturbação do sossego também modificou as dinâmicas
territoriais e de igual modo, impulsionou a (des)(re) territorialização. A moradora 9 menciona
que “teve gente que vendeu a casa por que não tem mais sossego como era antes”. Assim, a
história dessa comunidade litorânea (re)constrói-se.
Figura 4.12: “Paredões” de som na Praia da Atalaia Nova

Fonte: Trabalho de campo, 2013/2014
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A falta de água, para 57% (8) dos moradores permanentes entrevistados, também
se manifesta no território associada ao aumento do fluxo de veranistas e turistas. A moradora 4
enfatiza que “todo carnaval falta água”. Na mesmo diapasão, a moradora 6 ressalta: “com os
veranistas aqui falta água, falta água para comprar e falta água da DESO. No final do ano
faltou água para vender e carnaval também”. Para a moradora 8, “o maior problema aqui é
falta de água”. Nesse sentido, o morador 5 reflete: “quero que o número de veranistas aumente,
mas mediante obras estruturantes e segurança”. Assim como na Praia da Costa, a água se
mostra como um recurso territorial em disputa. Mas nessa dinâmica conflitiva não há
perdedores nem ganhadores e sim um denso campo de forças políticas na luta por um sistema
de abastecimento de água eficiente.
Além do comprometimento no abastecimento de água, 28% (4) dos moradores
entrevistados entendem que a partir do aumento no fluxo de veranistas e de turistas falta energia
elétrica. A disposição inadequada de resíduos sólidos, também foi mencionado por 28% (4) dos
moradores permanentes como um problema territorial conflitivo. A moradora 6 observa que
“os veranistas pegam o lixo e jogam no terreno baldio e aumenta a quantidade de muriçoca”.
Os resíduos sólidos “abandonados” repercutem nas interações ecossistêmicas como um todo, o
que inclui a base material dos recursos de abrigo e sobrevivência dessa comunidade (Figura
4.13).
Figura 4. 13: Disposição inadequada de resíduos sólidos na Praia da Atalaia Nova

Fonte: Trabalho de campo, 2013/2014
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O crescimento de visitantes significa também o aumento no fluxo de veículos em
ruelas que em sua maior parte não comporta a quantidade de carros. Acrescenta-se ao trânsito
caótico nos períodos festivos a demolição parcial de dunas e o esmagamento da vegetação de
restinga, visto que o espaço praial se torna estacionamento (Figura 4.14).
Figura 4.14: Intenso fluxo de veículos na Praia da Atalaia Nova

Fonte: Trabalho de campo, 2013/2014

Em síntese, os problemas ambientais mais mencionados pelos moradores
entrevistados foram os seguintes: o aumento do ruído; o comprometimento no abastecimento
de água; a falta de energia elétrica e a disposição inadequada de resíduos sólidos (Gráfico 4.6).
Os recursos em disputa estão diretamente articulados aos moradores e aos veranistas e turistas,
no entanto, o poder público em suas diferentes esferas também constituem a dinâmica
conflitantes das divergências ambientais territorializadas.
Gráfico 4. 6: Problemas ambientais na Praia da Atalaia Nova moradores x veranistas/turistas

Aumento do ruído

71%

Comprometimento do abastecimento de água

57%

Falta de energia elétrica

28%

Disposição inadequada de resíduos sólidos

28%

Fonte: Trabalho de campo, 2013/2014
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Veranistas x Veranistas/Turistas x Turistas x Moradores
Os veranistas e os turistas também apresentam diferentes interesses conforme o

vínculo territorial. E nesse sentido conflitam entre si, assim como também discordam das ações
dos moradores. A falta de energia, a falta de água, a disposição inadequada dos resíduos sólidos
e o crescimento da violência foram os problemas com maior associação entre os veranistas
diante do crescimento no fluxo de veranistas e turistas na Praia da Atalaia Nova. O veranista 2
relata que “a demanda de água, luz e esgotamento sanitário não supre a necessidade de todo
mundo em época de festas”. O veranista 3 resume assim a questão: com mais veranistas e
turistas, “aumenta a marginalidade, falta energia e maior é o barulho”. Observa-se que o
crescimento de veranistas e turistas causa “poluição por causa do lixo. Falta esgotamento
sanitário. A praia fica suja” (Veranista 3).
Diante dessa situação, o veranista 12 que possui sua casa de praia há vinte e um
anos pensa em vender sua casa. “Falta água por que aumentou o número de pessoas. Nós
estamos desestimulados por causa da falta de água e luz. Aumentaram os roubos. Entraram
aqui e levaram o botijão e a água (vasilhame)”. Como se vê, apesar dos motivos serem
diferentes, a (des)(re)territorialização atinge tanto veranistas quanto moradores permanentes.
Nesse sentido, a veranista 13 analisa que o crescimento no fluxo de veranistas e turistas “tende
a empurrar o nativo. Ele vai se sentir sufocado, ele vai se sentir sufocado pelo poder. As
pessoas vão oferecer dinheiro e os nativos vai sair da sua casa”. O poder político, o poder do
capital material, o poder econômico tende a “expulsar” os moradores permanentes da Praia da
Atalaia Nova. Para onde irão esses moradores? O que será do povo do mar sem o mar?
A perturbação do sossego também se faz sentir entre os veranistas. O veranista 4
cita o “desconhecido” e a territorialização do espaço. “Os vizinhos alugam as casas a pessoas
desconhecidas que ficam com o som alto, isso me incomoda”. Esse “desconhecido-dominador”
que materializa seu poder com o volume do som encontra resistência de alguns veranistas. Os
poderes conflitantes dos visitantes podem entrar em confronto.
A veranista-inquilina 2 analisa que o crescimento de veranistas e turistas, “tende à
marginalização dos pobres e à formação dos guetos. A Atalaia Nova não tem estrutura para
receber tanta gente. O aumento das casas de praia traz os problemas da cidade grande.
Prostituição adulto e infanto-juvenil. Trabalho infantilizado”. As mazelas sociais parecem
acompanhar, como disse a entrevistada, a urbanização dispersa pela segunda residência,
principalmente devido à proximidade da Barra dos Coqueiros com a capital.
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Os turistas mencionam que o fluxo de pessoas em casas de praia compromete o
abastecimento de água, aumenta o valor dos aluguéis e incrementa o índice de criminalidade.
O turista 6 informa que “não há infraestrutura para receber essa explosão demográfica.
Quanto maior o fluxo, maior o problema de segurança. Há necessidade do aumento no efetivo
de policiais”. A turista 8 verifica que “quanto mais gente procurando casa mais caro fica o
preço do aluguel”. Nessa procura por “um lugar ao sol próximo ao mar”, os recursos territoriais
parecem ser cada vez mais competidos. Em síntese, os conflitos ambientais destacados na Praia
da Atalaia são apresentados no quadro abaixo (Quadro 4.2)
Quadro 4.2: Conflitos Ambientais na Praia da Atalaia Nova
Morador permanente x veranistas/turistas
Repercussões
Territoriais
- Brigas/Confrontos
- (Des)(re) territorialização dos
moradores
- Prejuízo à saúde dos moradores
- Estresse

Dinâmica do Conflito

Atores envolvidos

Problema Central

Som alto
versus
Bem-estar dos moradores

Comunidade
Veranistas
Turistas
Poder executivo

Perturbação do
sossego

Comunidade
Veranistas
Turistas
Estado/Prefeitura

Comprometimento
no abastecimento de
água
Falta de energia
elétrica

- Prejuízo à saúde dos moradores
- Estresse
- Perda de bens materiais

Comunidade
Veranista
Turista
Prefeitura

Disposição
inadequada de
resíduos sólidos

- Depreciação da paisagem
- Contaminação do solo
- Contaminação da areia da praia
- Diminuição da balneabilidade

Veranista
Turista
Estado/Prefeitura

Planejamento
territorial

- Trânsito caótico
- Desmonte parcial de dunas
- Desmatamento da vegetação

Aumento na demanda de serviços
públicos urbanos e infraestrutura
básica
versus
Insuficiência na oferta
Crescimento do fluxo de veranistas
e turistas
versus
Deficiência na oferta dos serviços
públicos urbanos
Crescimento no fluxo de veículos
versus
Capacidade de carga

Comunidade
- (Des)(re) territorialização dos
Aluguel e venda da
Veranista
moradores
própria casa para o
Turista
- Prejuízo histórico e cultural da
veraneio
Mercado Imobiliário
comunidade litorânea
Veranistas x Veranistas/Turistas x Turistas x Moradores
Aumento na demanda de serviços
Comprometimento
públicos urbanos e infraestrutura
Veranistas
no abastecimento de
básica
Turistas
- Redução do interesse turístico
água
versus
Estado/Prefeitura
Falta de energia
Insuficiência na oferta
Crescimento do fluxo de veranistas
Veranistas
- Medo
e turistas
Turistas
- Redução do interesse turístico
Assaltos constantes
versus
Estado/Prefeitura
- - (Des)(re) territorialização dos
Crescimento da Violência
Poder executivo
veranistas
Turistas
Crescimento do fluxo e turistas
Proprietários de
- Supervalorização das casas de
Crescimento no
versus
segunda residência
praia
valor do aluguel
Especulação imobiliária
Moradores
- Interesse do Mercado Imobiliário
permanentes
Comunidade
- (Des)(re) territorialização dos
Permanência da população nativa
Aluguel e venda da
Veranista
moradores
versus
própria casa para o
Turista
- Prejuízo histórico e cultural da
Pressão imobiliária
veraneio/turismo
Mercado Imobiliário
comunidade litorânea
Permanência da população nativa
versus
Pressão imobiliária

Elaboração: Priscila Pereira Santos, 2014
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 Praia do Saco



Morador permanente x veranistas/turistas x poder público
Apesar da cooperação se sobressair aos conflitos ambientais, não significa dizer que

esse não exista. Os moradores entrevistados ressaltam o comprometimento no abastecimento
de água, a disposição inadequada dos resíduos sólidos e a perturbação do sossego como os
principais problemas territoriais ocasionados pelo incremento no número de veranistas e de
turistas. Mas em nenhum momento os moradores entrevistados entendem o veranista ou o
turista como causador de problemas e conflito ambientais, em outros termos, de divergências
nos interesses territoriais. A dinâmica do exercício da vida das praias do litoral Sul apresenta
diferenças marcantes quando comparadas ao litoral Norte, embora sejam semelhantes. Apesar
das repercussões territoriais e dos conflitos ambientais serem os mesmos das praias da Barra
dos Coqueiros, a ótica dos moradores permanentes sobre os atores envolvidos no conflito se
mostra diferente na Praia do Saco.
O problema em si para os moradores não se apresenta nas dificuldades associadas
a demanda da população flutuante e sim na falta de ações do poder público no que tange a oferta
de serviços urbanos e infraestrutura básica. A moradora 5 menciona que “a prefeitura deve
tomar providências para resolver esses problemas”. O morador 7 destaca que: “o lixo é um
problema. Tem dias que não tem coleta de lixo. A coleta é irregular, tem dias que colhe, tem
dias que não colhe”. Os sistemas de engenharia da Praia do Saco se mostram desproporcionais
à dinâmica imobiliária e turística materializada na tradicional forma-conteúdo da casa de praia.
Embora os moradores permanentes não tenham mencionado, verifica-se a
possibilidade evidente da contaminação do lençol freático por fossa séptica e a contaminação
do solo. Além da construção de casas de praia na localidade está diretamente articulada ao
desmonte total e parcial de dunas móveis e fixas, à privatização do espaço público, à ocupação
irregular na linha de costa, à erosão costeira, à retirada da vegetação nativa e à ameaça a
reprodução das tartarugas oliva (Lepidochelys olivácea) por causa da iluminação artificial das
casas.
Durante os trabalhos de campo observou-se nas datas comemorativas, réveillon e
carnaval, resíduos sólidos espalhados nas lagoas, na areia da praia e nos terrenos baldios entre
as casas de praia. Os resíduos são tanto orgânicos como restos de construção civil.
Contraditoriamente ao desejo de usufruir das benesses do ambiente praial, está a degradação
ambiental, a destruição da paisagem cênica tão desejada pelos veranistas e pelos turistas. Os
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visitantes vão e vem a cada verão, mas os prejuízos socioambientais são deixados para os
moradores permanentes (Figura 4.15; 4.16 e 4.17).
Figura 4.15: Praia do Saco: (A) Disposição inadequada de resíduos sólidos próximo a lagoa; (B)
Disposição inadequada de resíduos sólidos nas proximidades do mar; (C) e (D) Resíduos sólidos não
acondicionados

Fonte: Trabalho de campo, 2013/2014
Figura 4.16: Resíduos sólidos orgânicos e restos de construção civil em uma das lagoas na Praia do
Saco

Fonte: Trabalho de campo, 2013/2014
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Figura 4.17: Resíduos de construção civil na vegetação na Praia do Saco

Fonte: Trabalho de campo, 2013/2014

A deficiência no serviço de coleta de resíduos induz a inadequada prática de
incineração do lixo em local inapropriado. Como pode-se observar na figura abaixo, além dos
resíduos sólidos, foi queimada a vegetação de mangue e de restinga. Esses dois tipos de
vegetação são de fundamental importância para diferentes ecossistemas costeiros locais (Figura
4.18).
Figura 4.18: Resíduos sólidos e mangue queimados na Praia do Saco

Fonte: Trabalho de campo, 2013/2014
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No ecossistema manguezal estão presentes crustáceos, peixes e moluscos que são a
base alimentar da população dessa localidade. A degradação da restinga causa erosão no solo,
dificulta que a água da chuva infiltre nesse solo, o que provoca enchentes no período chuvoso.
Ademais, verificou-se também a brusca mudança no trânsito da Praia do Saco. A
tranquilidade cede espaço ao movimento de muitos carros. O congestionamento se fez uma
constante durante o carnaval, o ir e vir se apresentou como um problema para quem estava
dentro e fora dos veículos. Para quem estava nas suas residências, o tráfego caótico se mostrou
um incômodo diante das buzinas e dos ruídos. A ruela da Praia do Saco não comporta tantos
automóveis seja em circulação ou mesmo estacionados. Em virtude disso, alguns visitantes
colocam os carros na areia de praia. Para evitar essa situação, a Prefeitura de Estância instalou
estacas de madeira nas bordas da praia, para restringir a passagem dos carros (Figura 4.19).
Figura 4.19: Congestionamento na Praia do Saco durante o carnaval

Fonte: Trabalho de campo, 2013/2014

Nessa “balança” entre os benefícios e os prejuízos, verifica-se que as relações entre
os moradores, os veranistas e os turistas são marcadas por contradições ocultadas pela geração
de renda durante o verão.

202



Veranistas x veranistas/turistas x turistas
Para os veranistas na Praia do Saco, a falta de água, a disposição inadequada de

resíduos sólidos e crescimento do ruído são os maiores problemas do crescimento do fluxo de
veranistas e turistas em casas de praia. A veranista 6 sugere que “deveria educar as pessoas
para não colocar, sacolas plásticas, vidro na areia, copos descartáveis”. Na mesma diapasão,
menciona o veranista 8 que “o problema chama-se educação! Tem que ter educação para não
se instalar o conflito”.
A veranista-inquilina 2 analisa os problemas do crescimento do fluxo de visitantes
em casas de praia na localidade da seguinte maneira:
É uma praia habitada por pessoas que tem poder aquisitivo alto e abusam.
Privatizam. Colocam linha de pesca e impedem que as pessoas tomem banho
de mar, está cheio de linha de pesca. A questão ambiental é séria. Aqui tem
construção que desmontou a duna. Mas as dunas se movem e podem tomar a
casa. As pessoas se aproveitam para fazer o que quiser, inclusive poluir. Falta
acondicionamento do lixo, aqui tem muito lixo espalhado (VERANISTAINQUILINA 2 – PRAIA DO SACO, grifo nosso).

Em consonância com a veranista-inquilina 2, a veranista 14 associa a mobilidade
territorial, o crescimento da segunda residência e os problemas ambientais.
Antes para chegar aqui era difícil. A ponte Gilberto Amado e Joel Silveira e
a pavimentação asfáltica da rua principal contribuíram para aumentar a
quantidade de casas de praia aqui. O problema hoje é que as pessoas alugam
as casas não respeitam o limite e aumentam o som vertiginosamente. Não
conhecemos mais os vizinhos como era antes, porque as casas estão sendo
muito alugadas. O que tem acontecido também é o crescimento da
criminalidade. Há algum tempo vem acontecendo pequenos furtos: botijão,
bomba de puxar água, e houve até o emprego de violência em uma das casas
para roubar uma arma. No Porto do Mato já entrou a droga e a droga puxa
o resto (VERANISTA 14 – PRAIA DO SACO, grifo nosso).

A articulação dos fatores citados pelos veranistas impulsionam a frequentação das
casas de praia por “estranhos”, pessoas que estão de passagem. Esse desprendimento territorial
parece desenhar o “território da liberdade”, e esse “tudo pode” se traduz nos conflitos com os
desconhecidos. Ademais, uma parte dos veranistas associa o crescimento da violência às
mudanças territoriais no Povoado Porto do Mato, especificamente o aumento no uso das drogas
ilícitas.
É digno de registro que para os veranistas o fluxo de visitantes deve aumentar, mas
o número de casas de praia tende crescer para o “novo” Saco, visto que os instrumentos legais
impedem a construção de segunda residência na localidade.
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Instrumentos legais x segundas residências
As casas de praia erguidas na localidade em questão estão situadas em terreno de

marinha e seus acrescidos. Em outros termos, a justaposição de casas de veraneio na Praia do
Saco privatizam o espaço público e obstaculizam o acesso ao mar, o que contraria a Lei Nº
7.661/1988, Art. 10º, e o Código Civil, Lei Nº 10.406/2002. As casas de praia a beira-mar
tornam particulares bens de uso comum do povo. Segundo o artigo 99º do Código Civil “são
bens públicos: I – os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças”.
Para a construção dessas segundas residências a vegetação de restinga foi
desmatada e dunas foram desmontadas. A vegetação de mangue e o ecossistema manguezal
também sofre degradação ambiental com usufruto insustentável de alguns visitantes. A
degradação ambiental continua a acontecer mesmo com a Praia do Saco completamente inserida
em Área de Preservação Permanente (APP), conforme a Lei Nº 12.651/2012, em Área de
Preservação Ambiental (APA) Litoral Sul, de acordo com o Decreto Estadual Nº 13.468/1993
e enquadrada como patrimônio nacional pela Constituição Federal. Além disso, a Praia do Saco,
assim como as outras praias aqui analisadas, são consideradas pela Lei Nº 6.513/1977 de
interesse turístico. Desse modo, salienta-se a necessidade de conservação e preservação dos
bens naturais, sociais, históricos e culturais.
Art. 1º - Consideram-se de interesse turístico as Áreas Especiais e os Locais
instituídos na forma da presente Lei, assim como os bens de valor cultural e
natural, protegidos por legislação específica, e especialmente:
I - os bens de valor histórico, artístico, arqueológico ou pré-histórico;
II - as reservas e estações ecológicas;
III - as áreas destinadas à proteção dos recursos naturais renováveis;
IV - as manifestações culturais ou etnológicas e os locais onde ocorram;
V - as paisagens notáveis;
VI - as localidades e os acidentes naturais adequados ao repouso e à pratica
de atividades recreativas, desportivas ou de lazer;
VII - as fontes hidrominerais aproveitáveis;
VIII - as localidades que apresentem condições climáticas especiais;
IX - outros que venham a ser definidos, na forma desta Lei (BRASIL, 1977,
grifo nosso).

Como se vê, pela densidade legislativa existente essa situação de “desordenamento”
territorial e agressão ambiental parece ter sido “permitida” pelos que deveriam executar as leis.
É oportuno mencionar que algumas leis foram sancionadas no período de construção da maior
quantidade de casas de praia na localidade do Saco. Mas após mais de vinte anos, os vínculos
psicoterritoriais se formaram e a “demolição” de histórias não resolve problemas ambientais.
É digno de registro que apesar do exposto, nenhuma ação civil pública foi localizada durante o
desenvolvimento da pesquisa documental para a Praia do Saco.
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Nesse sentido, o quadro 4.3 traz a ideia geral dos conflitos ambientais aqui
ressaltados.

Quadro 4. 3: Conflitos Ambientais na Praia do Saco
Morador permanente x veranistas/turistas x poder público
Dinâmica do Conflito
Aumento na demanda de serviços
públicos urbanos e infraestrutura
básica
versus
Insuficiência na oferta
Som alto
versus
Bem-estar dos moradores

Atores envolvidos

Problema Central

Repercussões
Territoriais

Comunidade
Veranistas
Turistas
Estado/Prefeitura

Comprometimento
no abastecimento de
água

- Prejuízo à saúde dos moradores
- Estresse

Comunidade
Veranistas
Turistas

Perturbação do
sossego

- Prejuízo à saúde dos moradores
- Estresse

Crescimento do fluxo de veranistas
e turistas
versus
Deficiência na oferta dos serviços
públicos urbanos

Comunidade
Veranista
Turista
Prefeitura

Disposição
inadequada de
resíduos sólidos

- Depreciação da paisagem
- Contaminação do solo
- Contaminação da areia da praia
- Diminuição da balneabilidade
- Incineração dos resíduos sólidos
- Queima da vegetação de mangue e
de restinga

Crescimento do fluxo de veranistas
e turistas
versus
Deficiência no sistema de
esgotamento sanitário

Comunidade
Comerciante
Veranistas
Turistas
Estado/Prefeitura

Poluição por
esgotamento
sanitário

Contaminação do lençol freático
disposição inadequada de resíduos
líquidos

Crescimento no fluxo de veículos
versus
Capacidade de carga

Veranista
Turista
Estado/Prefeitura

Planejamento
territorial

- Trânsito caótico
- Veículos estacionados a beira-mar
- Desmatamento da vegetação de
restinga

Veranistas x veranistas/turistas x turistas
Aumento na demanda de serviços
públicos urbanos e infraestrutura
básica
versus
Insuficiência na oferta
Crescimento do fluxo de veranistas
e turistas
versus
Deficiência na oferta dos serviços
públicos urbanos
Som alto
versus
Bem-estar dos veranistas/turistas
Crescimento do fluxo de veranistas
e turistas
versus
Crescimento da Violência
“Territorialidade nômade”
versus
“Territorialidade nômade”
Legislação
versus
Construção de casas de praia nas
proximidades do mar

Veranistas
Turistas
Estado/Prefeitura

Comprometimento
no abastecimento de
água

- Redução do interesse turístico

Veranista
Turista
Prefeitura

Disposição
inadequada de
resíduos sólidos

- Depreciação da paisagem
- Contaminação do solo
- Contaminação da areia da praia
- Diminuição da balneabilidade
- Incineração dos resíduos sólidos
- Queima da vegetação de mangue e
de restinga

Veranistas
Turistas

Perturbação do
sossego

- Redução do interesse turístico

Veranistas
Turistas
Estado/Prefeitura
Poder executivo
Veranistas
Turistas

Assaltos
Drogas

Fluxo constante de
diferentes inquilinos

Instrumentos legais x segundas residências
Ocupação irregular
Poder Executivo
da linha de costa e
Proprietários de
ocupação
segunda residência
inadequada de APP
e APA

Elaboração: Priscila Pereira Santos, 2014

- Medo
- Redução do interesse turístico
- O “desconhecido-dominador”

Degradação ambiental
Privatização da Praia
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 Praia das Dunas



Veranistas x veranistas/turistas x turistas
Os veranistas e os turistas na Praia das Dunas mencionam o crescimento da

violência e a disposição inadequada dos resíduos sólidos como os dois problemas centrais do
incremento do fluxo de pessoas aos finais de semana. O veranista 1 considera que “aqui a
quantidade de casas de praia tende a aumentar muito mais. Mas aqui não tem infraestrutura.
Falta tudo. Esgotamento sanitário, água potável, tudo em termo de infraestrutura”. A turista
1 coaduna com esse pensamento e menciona que “aumenta o turista, aumenta a quantidade de
lixo. Mas falta infraestrutura urbana: esgotamento sanitário, água, luz”. Na Praia das Dunas
verificam-se vários tipos de resíduos entre orgânicos e restos de construção civil dispostos no
solo de modo inadequado. Assim como na Praia do Saco, a incineração irregular dos resíduos
também se apresenta como uma prática observada com recorrência na Praia das Dunas. De igual
modo, a vegetação também é queimada (Figura 4.20).

Figura 4.20: (A) e (B) Resíduos sólidos inadequadamente dispostos na Praia das Dunas; (C) e (D) Lixo
e vegetação incinerado.

Fonte: Trabalho de campo, 2013/2014
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Em outro trecho da Praia das Dunas verifica-se ao redor do campo dunar uma
grande quantidade de resíduos sólidos e de vegetação queimada (Figura 4.21). A contaminação
do solo se faz evidente e devido a superficialidade do lençol freático a água também pode ser
contaminada.

Figura 4. 21: Resíduos sólidos incinerado no campo dunar

Fonte: Trabalho de campo, 2013/2014

Segundo o veranista 2, “infelizmente, a quantidade de casas de praia está
aumentando. Digo infelizmente por que ninguém pensa como a gente. Aqui tem várias fossas
irregulares. As pessoas vem e fazem barulho não respeitam os vizinhos. As pessoas arrancam
as placas educativas para não jogar lixo nas dunas”. A veranista 13 destaca que “no Réveillon
houve roubo. O recolhimento de lixo é precário. A iluminação pública é precária. A
pavimentação está deixando a desejar”.
Assim como os veranistas, os turistas também sentem que a localidade e os seus
visitantes tem o ambiente prejudicado pelas ações insustentáveis de outros veranistas e turistas.
O turista 6 parece rejeitar o crescimento de casas de praia e o incremento de visitantes: “Vai
vim mais gente, aí acabou a paz. Bagunça. Aumento da violência”. O turista 7 menciona a
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redução da potencialidade turística da Praia das Dunas como a repercussão territorial dos
problemas ambientais destacados: “Vai aumentar a sujeira e cresce o número de roubos. Vai
perder o atrativo porque vai acabar o sossego”. A turista 9 no mesmo compasso observa que
“se a quantidade de casas de praia aumentar isso aqui pode perder o encanto. Falta de
sossego”. Será que mais veranistas e mais turistas representam “ameaças” para a atual
configuração do território de veraneio e do turismo na Praia das Dunas?
Nas datas comemorativas essas expressões dos veranistas e dos turistas parecem ter
maior “força” diante da intensidade do uso do território, como por exemplo, no carnaval,
conforme a figura 4.22, tendo em vista o aumento no fluxo de veículos, automóveis a beiramar, o solapamento do campo dunar por esses automóveis, o aumento dos resíduos sólidos na
areia, a contaminação do solo e da água, enfim, diversos prejuízos ambientais.
Figura 4.22: Visitantes na Praia das Dunas durante o carnaval

Fonte: Trabalho de campo, 2013/2014
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Nesse contexto de alerta ambiental, o veranista 3 acredita que
é ruim para todo mundo e para o meio ambiente o aumento das casas de praia
aqui. As pessoas jogam qualquer tipo de lixo. O poder econômico tem de
sobra, mas o poder de compreensão... Não dá para entrar em conflito. Não
se sabe quem é. Aumentou a violência (VERANISTA 3 – PRAIA DAS
DUNAS, grifo nosso).

O veranista 3 menciona o campo de forças política, o poder do capital material que
territorializa a Praia das Dunas com desrespeito ao ambiente. Diante das divergências
territoriais, os conflitos ambientais são evidentes. O veranista 3 utiliza a palavra conflito para
se referir ao indesejável confronto com os provocadores dos problemas ambientais,
principalmente pelo poder que o “desconhecido-dominador” exerce. As observações em campo
e as entrevistas explicitaram o temor à criminalidade dos veranistas e dos turistas,
principalmente dos primeiros. Os proprietários de segunda residência estão com medo do
crescimento da violência. Ao que parece os veranistas sentem o acesso facilitado “ao paraíso”
como uma “invasão” de “propriedade”, diante do domínio dessa localidade por esses sujeitos.
E esse “paraíso” ao alcance de quase todos aumenta a especulação imobiliária. Os
terrenos a beira-mar estão cercados e alguns com placas de “vende-se”. Desse modo, observa o
veranista 3 que “tem muita gente fazendo reserva de terra irregular, inclusive de praia. Existe
especulação imobiliária aguardando a valorização”. Mas como anteriormente mencionado,
esses terrenos são de domínio da União. Os obstáculos que impedem o livre acesso ao mar
contrariam várias leis, com destaque para Lei Nº 7.661/1988. Os espaços cercados também são
APP por ser constituído de vegetação de restinga e fazer parte da APA Litoral Sul. Em que
pesem essas legislações protetoras, os campos dunares estão cercados. A figura 4.23 ilustra a
privatização da Praia das Dunas. Privatiza-se as dunas, a restinga, a praia, enfim, os recursos
territoriais.
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Figura 4.23: Privatização dos espaços a beira-mar na Praia das Dunas

Fonte: Trabalho de campo, 2013/2014

A quem pertence as dunas? A quem pertence a praia? A quem chegar primeiro e
construir? Como mencionado pelos veranistas e pelos turistas, o número de segundas
residências cresce na Praia das Dunas. As casas de praia são soerguidas com o solapamento das
dunas e a retirada da vegetação de restinga. E o pertencimento dos recursos naturais se
territorializa nos tijolos erguidos como se “abraçasse”, leia-se dominasse, o sistema dunar,
como mostra a figura 4.24.
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Figura 4.24: Casa de praia construída no campo dunar

Fonte: Trabalho de campo, 2013/2014



Poder Público x Proprietários de segunda residência
Vale ressaltar que o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública para apurar

a ocupação irregular na praia aqui denominada de Praia das Dunas. É imprescindível mencionar
que no processo em questão refere-se a localidade estudada como Praia da Boa Viagem. O
processo apresenta a praia enquanto constituinte de várias facetas jurídicas: integrante da Zona
Costa, patrimônio nacional; APA litoral Sul; patrimônio da União e APP. Ademais, a praia tem
sua configuração territorial arquitetada em ambiente de restinga, com lençol freático superficial,
afloramento e formação de lagoas naturais, dunas de grande e médio porte, assim como também
vegetação de mangue.
Para o Ministério Público Federal, os réus, a União, a Prefeitura de Estância, a
ADEMA, o IBAMA e o Estado de Sergipe, “estariam ‘fechando os olhos’ para a ocupação de
valiosa faixa territorial federal”48. A ocupação irregular do Patrimônio se espacializa em
“loteamentos, aterramentos e construção de casas de veraneio de alto padrão, servidas até
mesmo de piscinas e pista privada para aeronaves, parte delas avançando na linha de praia”49.

48
49

Decisão Judicial da Ação Civil Pública Nº. 08000027220144058502
Decisão Judicial da Ação Civil Pública Nº. 08000027220144058502

211

Conforme observa-se na figura 2.25 a pista para aeronaves a que se refere o processo está
situada próximo ao campo de dunas anteriormente mencionado.
Figura 4.25: Casas de veraneio de alto luxo e pista para aeronaves entre um campo dunar e a praia

Fonte: Google Earth disponibilizado na Decisão Judicial da Ação Civil Pública Nº.
08000027220144058502 com adaptação por Priscila Pereira Santos, 2015
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Segundo o Ministério Público, houve invasão da propriedade pública. No parecer
técnico do IBAMA após visita in lócus observou-se que “os dejetos são diretamente lançados
ao solo através de sumidouros, contaminando o lençol freático, visto que o solo apresenta
coeficiente de percolação bastante elevado”.
A Praia das Dunas é local de desova das tartarugas oliva (Lepidochelys olivácea) e
habitat de peixes-boi, ressalta o processo. Destaca ainda que os prejuízos ambientais
ultrapassam as fronteiras e atinge o território baiano, mais especificamente a Praia de Mangue
Seco. Nessa perspectiva, em tom de indignação o procurador da República diante da inércia
dos réus salienta:
Ainda que se ignore todos os pareceres técnicos, todas as fotos e demais
avaliações, é impossível que nenhum dos agentes públicos não tenha
percebido ao longo de todos esses anos que construir uma casa de luxo na
faixa de areia da praia - rectius, ‘dentro da praia’ -, não tenha reunido meios
para uma mísera notificação extrajudicial, um embargo, nada.
Causa espécie que em outros casos, a conduta dos réus é bem mais tenaz,
como na tentativa de regularização/derrubada de humildes barracas de praia e
quiosques ao longo da Praia de Aruana, ou invasões por movimentos ditos
‘sociais’, sem-teto, em áreas de mangue, também em Aracaju e adjacências50
(Grifo do autor).

Acrescenta-se a “cegueira” do poder público em suas diferentes esferas a cobrança
de IPTU. Durante a pesquisa de campo, verificou-se que funcionários da Prefeitura entregavam
o carnê do referido imposto. O poder de polícia do município no que tange a sanções as
infrações ambientais se mostra substituído pelo poder de “cobrança”, o poder de “omissão”.
Desse modo, destaca o processo, “jamais o Município de Estância poderia conceder
unilateralmente alvarás de construção e assemelhados e, o que é mais grave, exigir cobranças
de IPTU, dando ares de legitimidade a uma invasão”.
Sob essa perspectiva, a decisão judicial foi agrupada em seis temas, são eles: 1)
vedação à novas construções e paralisação das que estão em curso; 2) liberação do acesso à
praia e retirada de veículos automotores; 3) levantamento de dados; 4) regularização das
construções, no que for possível, com acompanhamento dos órgãos ambientais; 5) educação
ambiental sobre a importância das praias e 6) colocação de placas para sinalização das restrições
ao direito de construir.
Diante do exposto e na tentativa de sintetizar os conflitos ambientais aqui apresentase a seguir o quadro 4.4.

50

Decisão Judicial da Ação Civil Pública Nº 08000027220144058502, p. 17
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Quadro 4.4: Conflitos ambientais na Praia das Dunas
Veranistas x veranistas/turistas x turistas
Dinâmica do Conflito

Atores envolvidos

Problema Central

Repercussões
Territoriais

Crescimento do fluxo de veranistas
e turistas
versus
Crescimento da Violência

Veranistas
Turistas
Estado/Prefeitura
Poder executivo

Assaltos

- Medo
- Redução do interesse turístico

Crescimento do fluxo de veranistas
e turistas
versus
Deficiência na oferta dos serviços
públicos urbanos

Comunidade
Veranista
Turista
Prefeitura

Disposição
inadequada de
resíduos sólidos

Crescimento do fluxo de veranistas
e turistas
versus
Capacidade de carga local

Veranistas
Turistas
Estado/Prefeitura
Poder executivo

Automóveis à
Beira-mar

- Depreciação da paisagem
- Contaminação do solo
- Contaminação da areia da praia
- Diminuição da balneabilidade
- Redução do interesse turístico
- Contaminação do lençol freático
- Solapamento do campo dunar
- Aumento dos resíduos sólidos na
areia da praia
- Contaminação da areia da praia
- Poluição da água do mar
- Diminuição da balneabilidade
- Redução do interesse turístico

Veranista
Turista
Desmonte de dunas
Estado/Prefeitura
SPU
Poder Público x Proprietários de segunda residência
União (SPU)
Ocupação irregular da linha de
ADEMA
“Invasão da
costa
IBAMA
propriedade
versus
Prefeitura de Estância
pública”
Inércia do Poder público
Estado de Sergipe

Construção de segunda residência
versus
APP/APA Litoral Sul

Elaboração: Priscila Pereira Santos, 2014

- Degradação ambiental

Restrição de acesso à praia
APP
APA Litoral Sul
Terreno de Marinha
Degradação Ambiental
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5 O IMOBILIÁRIO-TURÍSTICO: ENTRE O ESTADO E O MERCADO
Diferente da casa de praia tradicional associada a tradição familiar, ao status social,
ao hedonismo, a saúde e ao movimento espontâneo de veranear, a “nova” estrutura da segunda
residência está diretamente relacionada ao poder público e ao mercado imobiliário e turístico,
ou seja, a indução mercadológica para o turismo imobiliário. Sob a égide do emprego e da renda
nos moldes do propagado desenvolvimento sustentável, o Estado de Sergipe, em suas diferentes
esferas, captura empreendedores de diferentes nacionalidades para investir e oferece a esses
“salvadores” socioeconômicos uma série de vantagens políticas, econômicas, ambientais,
sociais, enfim, territoriais.
Nesse sentido, esse capítulo visa refletir sobre os motivos que conduzem o poder
público a se movimentar em direção ao mercado imobiliário e vice-versa em uma breve
discussão teórica, para então, interpretar as ações do Estado e do mercado imobiliário-turístico
no litoral sergipano. Por fim, analisa-se as divergências territoriais da implantação do
imobiliário-turístico na Barra dos Coqueiros e em Estância.
5.1 O Estado e o mercado: os agentes da produção territorial
O Estado juntamente com os proprietários fundiários e os promotores imobiliários
podem ser considerados os principais agentes da produção do território do imobiliário-turístico.
As ações tecidas em conjunto por esses agentes (re)produzem o espaço urbano, provocam
reorganização territorial, densificação do uso do solo, degradação ambiental, relocação de
infraestrutura e a mudança, coercitiva ou não, do conteúdo socioeconômico do espaço, como
por exemplo, o turismo imobiliário no litoral de Sergipe.
Corrêa (1999), ao mencionar essas possíveis transformações e mudanças de âmbito
territorial tece considerações gerais sobre os agentes da produção territorial e defende que “a
ação desses agentes serve ao propósito dominante da sociedade capitalista, que é o da
reprodução das relações de produção, implicando a continuidade do processo de acumulação e
a tentativa de minimizar os conflitos de classe, este aspecto cabendo particularmente ao Estado”
(CORRÊA, 1999, p. 12). O Estado atua, ainda na visão de Corrêa (1999), para viabilizar a
acumulação do capital e a reprodução da sociedade. Desse modo, ressalta Harvey (2005), o
Estado, assim como o capital, deve ser interpretados como um processo de exercício de poder
através dos arranjos institucionais.
Harvey (2005) reflete que o imperativo da acumulação do capital está no imperativo
da superação das barreiras espaciais. “A redução nos custos de realização e circulação ajuda a
criar espaço novo para a acumulação de capital. Reciprocamente, a acumulação de capital se
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destina a ser geograficamente expansível, e faz isso pela progressiva redução do custo de
comunicação e transporte” (HARVEY, 2005, p. 48). Diante dessa urgência de superar as
barreiras espaciais e “anular o espaço pelo tempo”, como menciona Harvey (2005), o Estado,
em linhas gerais, intervém com a criação de estruturas territoriais e assim, desempenha o papel
de agente modelador do espaço urbano capitalista. Nesse sentido, Harvey (2005, p. 92) alerta
que “é bem possível que o Estado tenha mudado suas funções com o crescimento e o
amadurecimento do capitalismo. No entanto, a noção de que o capitalismo alguma vez
funcionou sem o envolvimento estreito e firme do Estado é um mito que merece ser corrigido”.
Em uma aproximação inicial, Corrêa (1999) analisa que o Estado pode atuar
diretamente como
grande industrial, consumidor de espaço e localizações específicas,
proprietário fundiário e promotor imobiliário, sem deixar de ser também
um agente de regulação do uso do solo e alvo dos chamados movimentos
sociais urbanos (...) No entanto, é através da implantação de serviços públicos,
como sistema viário, calçamento, água, esgoto, iluminação, parques, coleta de
lixo etc., interessantes tanto às empresas como à população em geral, que a
atuação do Estado se faz de modo mais corrente e esperado (CORRÊA, 1989,
p. 24).

Sob essa perspectiva, questiona-se: como se relaciona do mercado imobiliário e
turístico da “nova” forma-conteúdo de segunda residência com o Estado? Segundo Corrêa
(1999), os proprietários fundiários interessados no valor de troca da terra e não no valor de uso
almejam a conversão da terra rural em terra urbana. Em linhas gerais, os proprietários fundiários
estão interessados no uso do território por atividades que tenham retorno remunerativo alto,
como por exemplo, condomínios fechados de alto luxo, ou melhor, complexos residenciais
turísticos. Para tanto, “os proprietários de terras bem localizadas, valorizadas por amenidades
físicas, como o mar, lagoa, sol, agem pressionando o Estado visando à instalação da
infraestrutura urbana ou obtendo créditos bancários para eles próprios instalarem a
infraestrutura” (CORRÊA, 1999, p. 18). A qualidade dos recursos territoriais associada a
infraestrutura valoriza a terra e se apresenta como o conteúdo principal das propagandas. Após
a transição de compra e venda da terra com o proprietário fundiário, geralmente, entram em
ação os promotores imobiliários.
Os agentes ou promotores imobiliários realizam as seguintes operações para formar
e inserir o produto imobiliário-turístico no mercado:
Incorporação, que é a operação-chave da promoção imobiliária; o
incorporador realiza a gestão do capital-dinheiro na fase de sua transformação
em mercadoria, em imóvel; a localização, o tamanho das unidades e a
qualidade do prédio a ser construído são definidos na incorporação, assim
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como as decisões de quem vai construí-lo, a propaganda e a venda das
unidades;
Financiamento, ou seja, a partir da formação de recursos monetários
provenientes de pessoas físicas e jurídicas, verifica-se, de acordo com o
incorporador, o investimento visando à compra do terreno e à construção do
imóvel;
Estudo técnico, realizado por economistas e arquitetos, visando verificar a
viabilidade técnica da obra dentro de parâmetros definidos anteriormente pelo
incorporador e à luz do código de obras;
Construção ou produção física do imóvel, que se verifica pela atuação de
firmas especializadas nas mais diversas etapas do processo produtivo; a força
de trabalho está vinculada às firmas construtoras;
Comercialização ou transformação do capital-mercadoria em capitaldinheiro, agora acrescido de lucros; os corretores, os planejadores de vendas
e os profissionais de propaganda são os responsáveis por esta operação
(CORRÊA, 1999, p. 20).

É importante mencionar que essa sequência das operações dos promotores
imobiliários apresenta variações. O proprietário fundiário pode assumir determinada operação
do agente imobiliário, como por exemplo, a incorporação. Pode ocorrer também do promotor
imobiliário desenvolver somente um ou duas funções. Desse modo, diversas empresas podem
estar envolvidas na promoção imobiliária de determinado empreendimento. Seja como for, o
mais importante para a atividade especulativa, como sugere Harvey (1993), é uma resposta
positiva à pergunta: foi lucrativo? Dito de outro modo, a indagação é: quando e porque investir
na implantação de imobiliários-turísticos no Nordeste brasileiro se tornou lucrativo?
Uma crise econômica com grandes proporções foi desencadeada no ano de 2008
pelo “estouro” da bolha imobiliária que “partiu do contexto local norte-americano, passando
pela Europa Ocidental, Ásia e América Latina – notadamente nas metrópoles, ‘dissolvendo’
volumes bilionários de ativos e lançando para os demais setores da economia real fagulhas do
incêndio financeiro” (SILVA, 2010a, p. 171). De acordo com Harvey (2005), as crises são
endêmicas ao processo capitalista de acumulação e apenas se consegue escapar da crise através
da expansão que é ao mesmo tempo “intensificação (de desejos e necessidades sociais) e
expansão geográfica. Para o capitalismo sobreviver, deverá existir ou ser criado espaço novo
para a acumulação” (HARVEY, 2005, p. 62, grifo do autor). Em outro momento, Harvey (1993,
p. 307) enfatiza que o capitalismo “cria sua própria geografia histórica distintiva. Sua trajetória
de desenvolvimento não é previsível em nenhum sentido comum exatamente porque sempre se
baseou na especulação – em novos produtos, novas tecnologias, novos espaços e localizações,
novos processos de trabalho. Há muitas maneiras de obter lucros”.
Sob a égide da crise e do processo de acumulação, Silva (2010a) analisa que antes
da bolha imobiliária alcançar seu ápice, o mercado imobiliário entre 2001 e 2007 se expande
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com a criação de um novo produto: a segunda residência com a oferta de serviços turísticos,
investimento de rápida liquidez que (re)desenha a geografia do litoral com a expansão para o
Nordeste do Brasil em geral e para o Estado de Sergipe, em particular.
A articulação de diferentes fatores fornece caminhos para entender os motivos do
crescimento dos investimentos estrangeiros no Nordeste brasileiro, principalmente no início do
século XXI. Segundo Silva (2010a), os investimentos na implantação do imobiliário-turístico
foram reorientados em virtude de dois eventos de forte repercussão mundial, são eles: o impacto
da economia americana com o terrorismo no ano de 2001 e o tsunami na Tailândia no ano de
2004. “É justamente nesse período que a remessa de dinheiro estrangeiro é intensificada para o
Nordeste, principalmente advinda da Europa, pois o euro, valorizado em relação ao real, tornava
extremamente atraentem investimentos no Brasil como um todo” (SILVA, 2010a, p. 174).
Outro fator importante é que os agentes imobiliários de menor porte passaram a investir também
no imobiliário-turístico devido ao retorno rápido desse produto que tem demanda solvável.
Em terceiro lugar, Silva (2010a) salienta que as áreas tradicionais do turismo
imobiliário na Europa, assim como na Costa mediterrânea e no Golfo do México, estão
saturadas. Desse modo, (re)cria-se no litoral nordestino um novo modo de acumulação do
capital, um novo produto, uma nova forma de casa de praia, um novo conteúdo para viver no
litoral, enfim, um novo mercado, é o capital se reinventando. E no litoral Sergipano, como agem
o Estado e o mercado do imobiliário-turístico na (re)produção socioespacial? Quais os
desdobramentos territoriais dessa articulação? Essas inquietações são as molas propulsoras dos
próximos subcapítulos.
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5.2 A captura do imobiliário-turístico
A “onda” de inovação que contagia o mercado imobiliário e turístico na
materialização da “nova” forma-conteúdo da segunda residência se direciona para o litoral
sergipano com certo “atraso” quando comparado com os outros estados do litoral nordestino.
Nesse sentido, questiona-se: quando os empreendedores regionais, nacionais e internacionais
“descobriram” as vantagens em investir no litoral de Sergipe? Ao que tudo indica, o mercado
imobiliário e turístico foi, e continua sendo, “convidado” e “convencido” pelo Estado, em suas
diferentes esferas, aos benefícios de tal “descoberta”.
Na Barra dos Coqueiros, os dois imobiliários-turísticos em implantação são de
outros estados. No empreendimento Alphaville Barra dos Coqueiros a empresa responsável é a
Alphaville Urbanismo S.A., localizada em São Paulo. O Condomínio Brisa de Atalaia,
comercializado como Damha Residencial Sergipe, tem o projeto desenvolvido pelo IN-VI
Investiment Vision do Brasil Desenvolvimentos de Projetos S.A., empresa francesa que tem
sua filial no Brasil também situada em São Paulo. Em Estância, o projeto de imobiliárioturístico, o Residencial Villa das Águas Condomínio Clube, vendido como Condomínio Vila
das Águas, está em desenvolvimento pela empresa sergipana, com sede em Aracaju, LC
Colares. Ademais, o poder público municipal visa à “captação” de diversos empreendedores
nacionais e internacionais para implantação do imobiliário-turístico.
Observa-se que a partir da gestão 2007 do governo estadual inicia-se a promoção
do destino turístico: litoral de Sergipe, na rota do turismo imobiliário. A presença do governador
do Estado de Sergipe no ano de 2007, um ano após a inauguração da Ponte Aracaju-Barra dos
Coqueiros, no maior salão de Turismo Imobiliário da Europa, o Barcelona Meeting Point
(BMP), destaca-se no noticiário do jornal catalão “La Vanguardia”. “Brasil luce su encanto
inversor”, diz a manchete do referido jornal. Na reportagem, a fala do governador de Sergipe
enfatiza a segurança em investir no Estado, ao mencionar o interesse do mercado internacional
na implantação de quatro resorts de diferentes nacionalidades, inclusive espanhola (Figura 5.1
e 5.2).
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Figura 5.1: Governador Marcelo Déda na Capa do Jornal Espanhol “La Vanguardia”

Fonte: http://www.agencia.se.gov.br/noticias/leitura/materia:4370
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Figura 5.2: Reportagem do Jornal Espanhol “La Vanguardia” sobre investimento imobiliário e turístico no Brasil, com destaque para Sergipe

Fonte: http://www.agencia.se.gov.br/noticias/leitura/materia:4370
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De Barcelona, na Espanha, para Cannes, na França, Sergipe se faz presente dessa
vez na Feira de Turismo Imobiliário, MIPIM, no ano de 2008. A apresentação sobre Sergipe
destaca o Estado como o “mais novo destino turístico do Nordeste 51”. Para ofertar o ‘produto’
Sergipe e “capturar” outros empreendimentos, um dos empreendedores do Condomínio Brisa
de Atalaia expõe os motivos que conduziram a implantação desse imobiliário-turístico no litoral
sergipano e enfatiza como um dos fatores a segurança pública (Figura 5.3). Oferta-se:
segurança, glebas de terras, belezas naturais, enfim, comercializa-se o litoral sergipano como
‘paraíso’ do imobiliário-turístico.
Como se vê, a apropriação e dominação do espaço litorâneo de Sergipe pelo
imobiliário-turístico parece ser uma “solicitação” dos poderes públicos ao mercado, ou melhor,
da convergência de interesses espaço-temporal do Estado e do mercado. Cruz (2000, p. 138),
ao refletir sobre políticas de turismo e território, analisa que “governos de estados e de
municípios (principalmente litorâneos) veem no turismo um possível agente dinamizador das
economias locais e regional (...) contando com o apoio do poder público federal, esses governos
estão atuando como verdadeiros empreendedores do turismo”. Como analisado no capítulo 3,
o PRODETUR – SE, entre outras ações públicas de incentivo ao turismo, (re)produz o território
para o turismo, ou em outros termos, urbaniza-se e reorganiza-se o território para e pelo turismo.
Enquanto o poder público, em suas diferentes esferas, (re)produz a urbanização para
o turismo, a “força” do mercado imobiliário e turístico desencadeou o processo de urbanização
turística no litoral sergipano com a “nova” forma-conteúdo de casa de praia, em mais evidência
na Barra dos Coqueiros. E por que na Barra dos Coqueiros, especificamente entre a Praia da
Costa e a Praia da Atalaia Nova? A disponibilidade de espaços não edificados, recursos
territoriais de qualidade e o apoio quase ‘incondicional’ dos poderes públicos, certamente,
“seduziram” os empreendedores do Alphaville e do Condomínio Brisa de Atalaia. Os
empreendedores do Condomínio Brisa de Atalaia destacam as belezas naturais e os aspectos
sociais do litoral de Barra dos Coqueiros. No EIA do Alphaville ressalta-se que
na busca de áreas que pudessem abrigar o empreendimento, foi definida como
parâmetro mestre a disponibilidade de uma área na zona urbana que
pudesse abrigar um loteamento nas dimensões previstas pelo empreendedor.
Além disso, a área é adjacente à praia e possui grande proximidade com
a ponte que liga Barra dos Coqueiros à capital, permitindo rápido
deslocamento para Aracaju, e ainda há a perspectiva de interconexão com
infraestrutura e serviços urbanos existentes e/ou a serem instalados
(CONSENTRE, [2011?]a, I.5, grifo nosso).

51

http://www.institutomarcelodeda.com.br/mipim-2008-sergipe-e-destaque-em-painel-sobre-america-latina
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Figura 5.3: Sergipe é destaque na Feira de Turismo Imobiliário, MIPIM, em 2008

Fonte: http://www.institutomarcelodeda.com.br/mipim-2008-sergipe-e-destaque-em-painel-sobre-america-latina/
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Em Estância, as vantagens locacionais semelhantes às da Barra dos Coqueiros,
combinada a ímpar configuração territorial do litoral estanciano também tem atraído
empreendedores do mercado do imobiliário-turístico. “Pedidos de condomínios tem muitos,
inúmeros na região de Estância”, revela o entrevistado 1 da prefeitura de Estância. Nesse
sentido, indaga-se: Estância tem interesse no nascimento dos imobiliários-turístico no seu
litoral? “Total”, responde o referido entrevistado.
Investidores europeus e asiáticos, principalmente da China, visitaram o litoral de
Estância com o intuito de avaliar as possibilidades da implantação de imobiliários-turísticos e
de outros equipamentos turísticos, como por exemplo, hotéis e resorts, segundo o entrevistado
1 da prefeitura de Estância. Ademais, outros investidores regionais e nacionais tem solicitado
autorização para construção de imobiliário-turístico. Menciona o entrevistado 2 da prefeitura
de Estância: “tem chegado aqui os pedidos de novos loteamentos que são condomínios, que
estão chegando aí. Já vem com os pacotes, com os contratos, são muitas contratações. Aí vem
aquelas combinações, que estão fazendo muito agora as combinações”. As combinações as
quais se refere o referido entrevistado são os condomínios com ofertas de serviços turísticos,
que podem ter também hotéis ou resorts em sua estrutura. No entanto, o entrevistado 2 destaca
que apesar dos empreendedores lançarem as propostas para a construção do imobiliárioturístico, de hotéis, de pousadas, de restaurantes, entre outros, “se deparam com as questões
ambientais e aí ficam meio de stand by. Eles estão aguardando os posicionamentos de onde
pode e de onde não pode construir para poder eles investirem”.
Desse modo, o entrevistado 1 da prefeitura de Estância, analisa que o maior número
de investidores possível é bem-vindos contanto que cumpram todas as exigências ambientais.
Mas enquanto se aguarda os posicionamentos dos órgãos ambientais, planeja-se o espaço do
litoral da Ponta do Saco e da Praia do Saco para o turismo, revela o entrevistado 1 da prefeitura
de Estância. Prevê-se na Ponta do Saco a implantação de um resort na área adquirida para essa
finalidade pelo governo do Estado há aproximadamente quinze anos atrás. O entrevistado 1 da
prefeitura de Estância explica que o projeto anteriormente apresentado aos órgãos ambientais,
há quinze anos atrás, foi negado. “O meio ambiente obviamente analisou e disse não, não é
possível que isso seja construído em uma área tão sensível como é a Ponta do Saco”
(Entrevistado 1 da prefeitura de Estância). O poder público municipal, revela ainda o
entrevistado 1, negocia para que o espaço do futuro resort seja cedido a prefeitura, visto que a
área pertence ao governo do Estado.
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Então, enquanto nós estávamos na negociação para que esse terreno viesse
para nós, estávamos também capturando, tentando capturar um investidor,
que iria fazer o mesmo investimento que nós iriamos mais até de forma mais
rebuscada e iria fazer uma gestão profissional daquela região. A única coisa
que nós exigíamos desse investidor é que ele tivesse muita preocupação com
o meio ambiente.
Nós encontramos esse investidor que o mesmo investidor que construiu a
usina eólica que tem lá na Barra dos Coqueiros, chamado Dunas
Empreendimentos. A Dunas Empreendimentos foi, visitou a área e apresentou
um pré-projeto, que nós levamos nove meses para assinar, de concessão de
vinte anos naquela área. Sendo que para que esses vinte anos sejam
homologados ele tem um ano e meio, a partir de setembro de 2013 em diante,
para esse pré-projeto ser finalizado e ter as licenças ambientais. Então, ele
tem 18 meses para que seja feito todo esse trabalho.
Após os 18 meses com todas as licenças ok, ele inicia a construção já com o
documento assinado de concessão mínima de 20 anos. Esse é um passo que
nós tomamos em relação a Ponta do Saco devido a todo o problema que
aconteceu (ENTREVISTADO 1 DA PREFEITURA DE ESTÂNCIA).

Durante pelo menos vinte anos a Ponta do Saco foi cedida à privatização. Em prol,
do desenvolvimento com “todo” respeito ao meio ambiente visa-se a transformação da Ponta
do Saco em um destino turístico para os mais “afortunados”. Em contradição a essa
“preocupação ambiental” e ao reafirmar a necessidade de conservação do meio ambiente na
Ponta do Saco o entrevistado 1 da prefeitura municipal revela:
nossa preocupação com o meio ambiente nesse projeto é muito forte. Por que?
Porque nós sabemos que aquela área ali é dividida em APA, APP e RESEX.
A RESEX então é bem vizinho a isso aí. Na verdade para ser bem sincero a
você a Ponta do Saco é uma RESEX. Mas houve um recorte na época que
foi estabelecido para ser construído o RESORT. Então, ela acabou de certa
forma saindo de lá (ENTREVISTADO 1 DA PREFEITURA DE ESTÂNCIA).

Sabe-se que a Ponta do Saco faz parte da APA Litoral Sul, apresenta-se como uma
APP, segundo o novo código floresta, e cogitava-se como área da Reserva Extrativista
(RESEX) Litoral Sul de Sergipe. Mas também sabe-se do “Poder”, em maiúsculo como aponta
Raffestin (1993), que tem o poder público, em suas diferentes escalas, para agir em virtude dos
seus interesses, ou melhor, do interesse do dialético par Estado e mercado. Pela fala do
entrevistado 1, observa-se a preocupação com o meio ambiente, que ora esse entrevistado se
refere como os órgãos ambientais e ora como a natureza, parece desconsiderar os moradores do
lugar, os pescadores, as marisqueiras, as comunidades tradicionais, enfim, as territorialidades
que tem suas raízes nesses espaços a serem territorializados pelo turismo.
E no intuito de transformar o litoral de Estância no “Território do Turismo”, a atual
gestão da prefeitura de Estância, segundo o entrevistado 1, trabalha na “captação” de
investidores do mercado imobiliário e turístico. “A nossa preocupação, só frisando para você,
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é: captar investidor, captar investimento, criar todo o sistema de infraestrutura completa,
incluindo ali a finalização do sistema de esgotamento sanitário da região”. Na Praia do Saco,
stricto sensu, a prefeitura de Estância em parceria com o Governo do Estado e o PRODETUR
com verba do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) planeja a transformação dessa
localidade na “Praia do Forte sergipana”. O projeto envolve estrutura com requintadas
“palafitas” em madeira de reflorestamento com casebres em cima, nas quais irão funcionar um
posto de atendimento ao turista e o museu do mangue. O projeto prevê ainda, deck,
estacionamento, banheiros, área de segurança, área para alimentos e bebidas, vila comercial,
lojas de artesanatos e um mirante.
Trouxemos a ideia da Praia do Forte para dentro da Praia do Saco (...) E
quem vai construir isso? O investidor. Quem vai construir é o investidor. Nós
não vamos dá um centavo para construir. A única coisa que nós vamos exigir
é que o projeto seja feito por nós. Que é esse projeto aqui (ENTREVISTADO
1 DA PREFEITURA DE ESTÂNCIA, grifo nosso).

A prefeitura planeja também uma marina internacional no Povoado Porto de Cavalo
próximo à Praia do Saco, e para tanto, conforme o entrevistado 1 da Prefeitura de Estância, uma
autorização prévia da Marinha do Brasil já foi adquirida. A densidade dos projetos tende a
transformar o litoral de Estância, em especial a Praia do Saco, ou melhor, a “Praia do Forte
sergipana”. É imprescindível mencionar que mesmo que se materialize o turismo na Praia do
Saco com semelhanças ou até mesmo idêntico a Praia do Forte, o lugar apresenta “força” com
identidades que são singulares e nesse sentido, a questão é: qual a opinião dos ‘futuros’
estancianos à la Bahia sobre esses projetos?
Ainda não fizemos a consulta. Por que que nós não fizemos ainda? Por que
isso aqui está agora na área ambiental. Tudo que a gente está fazendo aqui
está sendo apresentado e vai e vem junto ao Meio Ambiente do munícipio, vai
e vem junto ao município e ao Estado para que eles nos dêem um norte. Isso
aqui faz, isso aqui não faz, isso aqui dessa forma não entra. Depois que isso
aqui estiver pronto nós vamos fazer a consulta pública. A audiência pública
mostrando todo esse projeto (ENTREVISTADO 1 DA PREFEITURA DE
ESTÂNCIA, grifo nosso).

E nesse “vai-e-vem”, a pergunta que não quer calar é: para quem se planeja o
“território do turismo”? A quem interessa o desenvolvimento territorial turístico? Ancorado na
ideia de emprego e renda planeja-se para o povo. Mas esse povo, tem direito a ter direito do
entorno, para usar a reflexão do sábio professor Milton Santos (2000), a ter direito de pertencer
ao que lhe pertence, esse povo tem direito de continuar a ser o povo do mar. “A quem pode um
candidato a cidadão recorrer para pedir que faça valer o seu direito ao entorno, propondo um
novo corpo de leis, decretos e regulamentos, ou velando pelo cumprimento da legislação já
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existente mas desobedecida?” (SANTOS, 2000, p. 48). Para que o “candidato” a cidadão não
continue a existir em um espaço sem cidadão, certamente, faz-se imprescindível uma
“captação” de cidadania aos obstinados tecnocratas em busca de investimentos dos órgãos
públicos, por que além de terras disponíveis, beleza natural, obras de infraestruturas e todas as
outras vantagens locais, o litoral sergipano também tem gente, gente com histórias, gente com
memórias, enfim, gente que sente.
5.3 A venda da felicidade: o marketing territorial
O sofisticado material promocional dos imobiliários-turísticos tanto no litoral Norte
quanto no litoral Sul anuncia requinte, complexos de lazer, segurança e privilégio. Em outros
termos, comercializa-se a felicidade materializada nas diferenças da “nova” forma-conteúdo da
segunda residência. Afinal, o imobiliário-turístico é mais que um condomínio fechado de casas
de praia, esse se apresenta como um complexo residencial com serviços diversos agregados.
Desse modo, o marketing territorial dos imobiliários-turísticos tanto na Barra dos Coqueiros
quanto em Estância é aqui apresentado.
 O imobiliário-turístico na Barra dos Coqueiros
 O Alphaville Barra dos Coqueiros
O complexo residencial em questão se configura em lotes destinados à habitação,
articulada ao lazer e ao setor de comércio e serviços.
O empreendimento foi concebido como um produto imobiliário diferenciado
que integra tipologias urbanísticas, arquitetônicas e esportivas de maior
padrão do que aquele que hoje se observa no município de Barra dos
Coqueiros, a fim de atender as diversas demandas do seu público alvo, que
engloba população de outros municípios, principalmente da capital Aracaju,
que terá no empreendimento uma alternativa tanto para primeira quanto
para segunda residência (CONSENTRE, [2011?]a, p. I.4).

Nesse sentido, um dos objetivos desse imobiliário-turístico é “prover aos moradores
qualidade de vida 24 horas, 07 dias por semana, com respeito ao meio ambiente, fornecimento
de infraestrutura completa, áreas de lazer e comércio/serviços em um ambiente de segurança”
(CONSENTRE, [2011?]a, p. II.5). Assim, propaga-se alto padrão de qualidade de vida
alicerçado na “sustentabilidade”.
A implantação desse complexo residencial turístico estrutura-se em cinco fases. Na
primeira fase cerca de 665 lotes serão configurados para a construção do Alphaville 01, Beach
Club, Clube 2, áreas comerciais e a portaria. Na segunda fase serão implantados 567 lotes para
arquitetar o Terras Alpha 01, o Clube e a portaria. Outros 538 lotes serão disponibilizados na
terceira fase para estruturar o Alphaville 02, o clube, as áreas comerciais e a portaria. Na quarta
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fase 709 lotes são o substrato do Terra Alpha 02, o clube e a portaria. Por fim, na quinta fase,
planeja-se em 36 lotes espaços denominados multifamiliar e multiuso, além de áreas
comerciais. As fases mencionadas estão ilustradas na figura 5.4. É digno de registro que em
cumprimento ao Plano Diretor do município, o EIA do Alphaville menciona a doação de 10%
da área total do empreendimento a Prefeitura, denominado na figura abaixo de Área
Institucional.

Figura 5.4: Fases da implantação do Alphaville Barra dos Coqueiros

Fonte: CONSENTRE, [2011?]a
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Pretende-se implantar cada fase em dois anos, com intervalo de um ano entre as
fases. Desse modo, planeja-se a conclusão ao total em aproximadamente quatorze anos. Na
primeira fase, estima-se uma população de 3.890 pessoas. Na segunda fase, 2.855 pessoas
ocuparão os lotes anteriormente mencionados. A essas 6.745 pessoas que ocuparão a primeira
e a segunda fase se juntarão mais 2.870 na terceira fase, 3.565 na quarta fase e 1.510 na quinta
fase. A área de 2.954.539 m² do Alphaville Barra dos Coqueiros na qual se desenha cerca de
2.515 lotes será ocupada nesses quatorze anos por aproximadamente 14.690 pessoas. Calculase em média cinco pessoas em cada lote residencial (Tabela 5.1).

Tabela 5.1: Descrição da implantação do Alphaville Barra dos Coqueiros
FASE

TOTAL DE
LOTES

Alphaville 01
Beach Club
Clube 2
Áreas
Comerciais
Portaria

665

Terras Alpha
01
Clube
Portaria

567

538

Terras Alpha
02
Clube
Portaria

709

POPULAÇÃO
3.040
20
20

52

15

780

3

10
FASE 02

30

565

Alphaville 02
Clube
Áreas
Comerciais
Portaria

Multifamiliar e
multiuso
Áreas
comerciais
TOTAL

PESSOAS/
LOTE
FASE 01
608
5
1
20
1
20

LOTES

5

1
1

20
10
FASE 03
520
5
1
20

20
10

240

1

10
FASE 04

10

Fonte: CONSENTRE, [2011?]a

2.870

3.535

1
1

20
10
FASE 05

20
10

2

500

1.000

34

15

510

36
2.515

2.855

2.600
20

15

5

3.890

2.825

16

707

POPULAÇÃO/
FASE

3.565

1.510
14.690
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Como se vê, o Alphaville Barra dos Coqueiros pode ser considerado um bairro
planejado e autossuficiente. Essa imensidão territorial que aos poucos pelo seu poder tanto
material quanto imaterial cria o lugar, a dimensão simbólico e cultural e reinventa o veraneio:
o turismo imobiliário. Ao que tudo indica não se vai mais a Praia da Costa e sim ao Alphaville
Barra dos Coqueiros. O bairro Praia da Costa parece que será dominado e apropriado pelo bairro
Alphaville Barra dos Coqueiros, que assim, segrega e exclui outras territorialidades.
As formas “amuralhadas” sem memória, sem história, sem identidade, com
conteúdo “inventado” pelo mercado imobiliário e turístico traduz o que Cruz (2007) entende
como um pseudo-lugares produzidos para e pelo turismo. Esse confinamento territorial do
turismo, analisa Yázigi (1998, p. 52) “do ponto de vista de seus usuários, é a melhor resposta
que se consegue dar face à violência, ao assédio sexual, a incapacidade administrativa de manter
um meio ambiente agradável à visão do indesejado convívio com a miséria”. E o mercado
imobiliário e turístico cada dia mais “criativo” parece encontrar os melhores “caminhos” para
“solucionar” essas situações (Figura 5.5). Nesse contexto, propaga-se o Alphaville Barra dos
Coqueiros. E pelo ritmo das obras em breve a construção da primeira fase será concluída (Figura
5.6).
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Figura 5.5: Marketing territorial do Alphaville Barra dos Coqueiros

Fonte: Alphaville Barra dos Coqueiros, 2012
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Figura 5.6: Implantação da primeira fase do Alphaville Barra dos Coqueiros

Fonte: Trabalho de campo, 2013/2014
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 Condomínio Brisa de Atalaia – Damha Residencial Sergipe
O Condomínio Brisa de Atalaia além de ser um condomínio fechado para uso
residencial de lazer apresenta como novidade um hotel e um campo de golf. Nesse sentido,
segundo o EIA do empreendimento, objetiva-se “implantar um loteamento fechado que abrigue
atividades de habitação, comércio, serviços, hotelaria e congêneres, além de esportes e lazer,
com destaque para um campo de golf de padrão profissional internacional, que se constitui na
sua principal âncora temática” (CONSENTRE, [2011?]b, I.4).
O referido imobiliário-turístico territorializa-se em uma de 1.334.870,44 m².
Planeja-se implantar em cinco anos o Condomínio Brisa de Atalaia com etapas que em sua
totalidade será composto de 500 unidades residenciais, um hotel com aproximadamente 300
Unidades Habitacionais (UH), um centro comercial e de serviços com cerca de 100
estabelecimentos e um complexo de desportivo com quadras poliesportivas, campo de futebol
e clube de golf para sócios e moradores do empreendimento. Ademais, prevê-se um SPA,
academias esportivas, praças, entre outras materialidades. Assim, sem sombra de dúvidas, “este
empreendimento se destina a uma população de renda mais elevada, considerando o tamanho
e qualidade das residências além da oferta de serviços de lazer” (CONSENTRE, [2011?]b, II.3,
grifo nosso). Estima-se que esse empreendimento seja ocupado por cerca de 5.300 pessoas.
O território do Condomínio Brisa de Atalaia será usado principalmente para a
segunda residência, ressalta o EIA do empreendimento.
Como em outras partes do Nordeste, este tipo de empreendimento tem sido
utilizado em grande parte como segunda residência, com forte procedência
de pessoas do exterior e de outras áreas do país (...) Assim, admite-se a
possibilidade de ocupação das unidades residenciais por 50% de público
externo, procedentes de outros países e 50% de pessoas procedentes de
outras partes do país e mesmo de sergipanos. Esta previsão tem como base
pesquisas de intenção de compra efetuadas na última feira imobiliária,
realizada em Salvador, Bahia, em 2007, quando foram apresentados
empreendimentos similares (CONSENTRE, [2011?]b, II.3, grifo nosso).

Diante do exposto, observa-se que a “descoberta” do litoral sergipano pelo turismo
imobiliário internacional desenha o território da “nova” forma-conteúdo da segunda residência
e parece produzir pseudo-lugares
em nome de um uso especializado, de relações alienadas e alienígenas,
produzidas pelo e para o turismo. Simulacros, por vezes espaços hiper-reais,
espaços-à-margem, por vezes metonímias espaciais e, em todos os casos,
‘metáforas da aldeia global’, num mundo em que a aparência é cada vez mais
importante que a essência e que o falso ocupa, sem qualquer constrangimento,
o lugar do real (CRUZ, 2007, p. 25).
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Após aproximadamente dois anos, 2012/2014, em processo de implantação
acredita-se que em breve será concluída a primeira etapa com “a implantação do sistema viário,
praça de acesso e um parcelamento destinado a lotes para condomínio de casas de luxo na
porção frontal ao oceano, configurado como um lote 1 do empreendimento” (CONSENTRE,
[2011?]b, II.20, grifo nosso). Luxo, requinte, sofisticação, privilégio, segurança, ambiente
saudável, beleza e lazer, essas palavras preenchem os caminhos na venda da felicidade e na
definição e delimitação do espaço do poder da segunda residência manipulada pelo mercado no
contexto do capital flexível.
A implantação do Condomínio Brisa de Atalaia nessa primeira etapa pode ser
visualizada na figura 5.7. O marketing territorial do lazer nas propagandas do empreendimento
atrai seu público alvo com a apresentação do imobiliário-turístico na Praia da Costa com a
seguinte “chamada”: ‘Privilégio é poder viver no mesmo lugar que o sol escolheu para morar’
(Figura 5.8). Possivelmente essa frase traduza esse complexo residencial turístico como a
reinvenção do veraneio: o sol, a praia e a casa nos moldes pós-fordistas. Cabe mencionar Santos
(2000, p. 60, grifo do autor) quando reflete que “o espaço também contribui para o processo de
socialização invertida a que agora assistimos e é utilização como instrumento de política
cognitiva, através de manipulação do significado, um marketing territorial que também é
criador de anomia”.
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Figura 5. 7: Fase inicial de implantação do Condomínio Brisa de Atalaia – Damha Residencial

Fonte: Trabalho de Campo, 2013/2014

235

Figura 5.8: Marketing territorial do Condomínio Brisa de Atalaia – Damha Residencial

Fonte: Damha Residencial Sergipe, 2013
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 O imobiliário-turístico em Estância
 Residencial Villa das Águas Condomínio Clube – Vila das Águas
O empreendimento em questão localiza-se na zona rural do município de Estância.
Segundo o Estudo Ambiental Simplificado (EAS), o empreendimento situa-se “às margens da
Rodovia SE-100, entre o acesso da praia do Saco e a praia do Abaís” (AMBIENTEC, 2011, p.
14). Apesar desse imobiliário-turístico ser propagado, comercializado, pela sua proximidade
com a Praia do Saco, esse condomínio localiza-se no Povoado Ribuleirinha, onde também está
a unidade produtiva das Catadoras de Mangaba, comunidade tradicional do litoral sergipano. É
digno de registro que em nenhum momento no EAS desse condomínio o nome do referido
Povoado foi mencionado.
Esse imobiliário-turístico apresenta-se tanto horizontal quanto verticalmente. O
Residencial Villa das Águas Condomínio Clube constitui-se de 225 lotes e 50 edifícios, cada
um com 03 andares e 02 apartamentos por andar. No Povoado Ribuleirinha espacializa-se no
condomínio Vila das Águas pouco mais de 500 casas de praia, ou em outras palavras, um
“condomínio residencial de lotes e edifícios destinados ao veraneio, com sistema de
tratamento de esgoto e água, sistema viário com caixas de rua de 10,00m, área de preservação,
área verde de convívio e lazer” (AMBIENTEC, 2011, p. 16, grifo nosso).
Em uma área de aproximadamente 531.296,49 m² territorializa-se a “nova” formaconteúdo da segunda residência no litoral Sul de Sergipano. Nesse espaço a materialização do
poder se arquiteta nos lotes, nos edifícios, nos espaços de lazer, nas áreas de comércio e serviços
e nos espaços reservados ao convívio com a natureza: áreas verdes e lagoas. “Resumidamente,
o Condomínio Residencial Vila das Águas será um complexo de lazer e convívio com
residências e apartamentos integrados com a natureza e o meio ambiente” (AMBIENTEC,
2011, p. 16).
A “comercialização” de uma parte do “paraíso” afirma no EAS sua “harmonia” com
os recursos naturais e sociais. O que causa “espanto” é que essa “consonância” ambiental se faz
na desconsideração da existência do Povoado Ribuleirinha. Os moradores desse povoado estão
em frente ao muro do condomínio, mas ao que parece não foram “vistos”. Em breve o pacato
Povoado terá contornos mais urbanos, conforme a Figura 5.9.
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Figura 5.9: Implantação do Condomínio Vila das Águas, no Povoado Ribuleirinha, em Estância

Fonte: Trabalho de campo, 2013/2014

“Viver bem é ter o prazer de estar próximo a uma das belas praias do Brasil e fazer
deste cartão postal seu mais novo privilégio”, é assim que a propaganda do empreendimento
Vila das Águas anuncia a “oportunidade” de territorialização e uso de um diferenciado espaço.
Como se pode observar na propaganda abaixo (Figura 5.10), a proximidade da capital e da Praia
do Saco são destaque na “nova” forma-conteúdo da casa de veraneio.
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Figura 5.10: Marketing territorial do Condomínio Vila das Águas

Fonte: LColares Imobiliária, 2013

O lazer dos amuralhados pode provocar diferentes divergências territoriais diante
do uso do substrato material e das “forçadas” modificações do cotidiano. O marketing territorial
para os “afortunados” anuncia para os moradores permanentes a mudança da paisagem, dos
hábitos, dos costumes, da cultura, enfim, do território das comunidades tanto no litoral Sul
quanto no litoral Norte.
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5.4 Os conflitos ambientais do imobiliário-turístico
A materialização da “nova” forma-conteúdo da segunda residência se faz sentir,
principalmente, no soerguimento dos muros. A implantação do imobiliário-turístico, tanto no
litoral Norte quanto no litoral Sul, apresenta benefícios sociais e problemas ambientais
percebidos por diferentes sujeitos sociais. Nesse sentido, visa-se analisar os conflitos
ambientais provocados pelo imobiliário-turístico ainda no processo de implantação. É
imprescindível mencionar que a abordagem dos conflitos ambientais através da análise da visão
dos atores sociais envolvidos não se trata de uma discussão binária e maniqueísta, mas sim das
repercussões territoriais dos “cercados” pelo muro do lado de fora dele. Ademais, os impactos
ambientais previstos durante a implantação e operação dos empreendimentos também são
analisados.
5.4.1 Diferentes olhares sobre a implantação do imobiliário-turístico na Barra dos
Coqueiros
O muro, sem sombra de dúvida, materializa a separação, a segregação, a
fragmentação territorial. Mas também pode representar para alguns sujeitos o dito “progresso”.
Será que “desenvolvimento sustentável” se direciona a Praia da Costa através do Alphaville
Sergipe e do Condomínio Brisa de Atalaia? A moradora 3 da Praia da Costa revela: “adorei o
muro porque significa o progresso, o desenvolvimento. Todo lugar desenvolvido tem prédios
e árvores” (Grifo nosso). O morador 9 corrobora com a moradora 3 e entende que “Alphaville
é tudo de bom. Sinônimo de progresso, de beleza, de qualidade. Obriga a mudar o nível do
município, atrai investimento imobiliário de mesmo nível. Incrementa inclusive o turismo”. O
morador 12 é enfático: “Eu vejo que ali é uma coisa espetacular. Uma coisa grandiosa, bom
para o município. É uma coisa fantástica. Uma coisa de cinema. Bom não, é ótimo. Ali está
engrandecendo a Praia da Costa”.
Para o morador 14 a impressão mais importante está na geração de emprego: “é
bom porque traz emprego para a população tem que desenvolver, tem que crescer”. É digno
de registro que se espera na implantação dos imobiliários-turísticos Alphaville Barra dos
Coqueiros e o Condomínio Brisa de Atalaia a geração de aproximadamente 1.500 empregos
diretos entre a fase de implantação e operação. Assim, um mosaico de territorialidades se
(des)(re)constrói na Praia da Costa mesmo antes da frequentação dos turistas imobiliários.
Serão esses indícios do “progresso”, como anteriormente mencionado?
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E o que é o progresso? O morador 4 com certo desânimo reflete: “essa selva de
pedra, me parte o coração. Isso aí era a coisa mais linda e hoje você se depara com isso aí. O
progresso é isso, bem para uns e malefícios para outros” (Grifo nosso). Nesse sentido,
Ascelrad, Mello e Bezerra (2009) ressaltam que a “expropriação dos sentidos” da comunidade
alijada pelos empreendimentos resulta da desinformação organizada de modo que se faça
acreditar os prejuízos ambientais como um “mal necessário do desenvolvimento”.
A moradora 5 observa que “é muita coisa só para eles. É como se excluíssem o
povo daqui. É como se eles fossem viver só no mundo deles” (Grifo nosso). Em consonância, o
morador 7 analisa e se indaga: “a beleza natural perdeu com o Alphaville, mas eles são os
poderosos, fazer o que?”. O poder que desenha a imensidão territorial do Alphaville Barra dos
Coqueiros e do Condomínio Brisa de Atalaia parece “esmagar” o território dos moradores e dos
veranistas da Praia da Costa. O muro esmorece o poder da territorialidade dos moradores
permanentes de tal modo que em alguns momentos esses sentem não pertencer mais ao que lhe
pertence.
Desse modo, o morador 7 desabafa com as seguintes palavras o que sente enquanto
vê e aponta para o muro de um dos imobiliários-turísticos: “Prisão. Rejeição. Exclusão.
Divisão. Solto sem poder voar. Inferioridade. Preconceito. Tem um Titanic, o superior, e para
os pobres a ordem de despejo: pula! Agora a Barra dos Coqueiros é lá, entre aqueles muros”
(Grifo nosso). Segundo Ascelrad, Mello e Bezerra (2009, p. 78), “as políticas de localização de
grandes empreendimentos costumam penalizar em particular as áreas de residência de
populações mais despossuídas”. A dominação e a apropriação do espaço litorâneo da Praia da
Costa territorializa essa localidade por e para essa “nova” forma-conteúdo de segunda
residência ao mesmo tempo que exclui, leia-se expulsa, des-re-territorializa os insiders. Nesse
nova dinâmica territorial, a comunidade litorânea, os insiders, se torna “estranha” ao seu próprio
território.
Nessa “penumbra” territorial que vive os moradores da Praia da Costa, o morador
11 lamenta: “sinto tristeza. Porque eles invadiram uma área extensa de preservação
ambiental”. O morador 10 aparentemente confuso pergunta: “não é ecologia hoje? Mas veja,
eles desmancharam o coqueiral”. Nos dois imobiliários-turísticos em implantação haverá
supressão da vegetação. No Condomínio Brisa de Atalaia (Damha Urbanizadora) prevê-se pelo
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) a retirada de 39% da vegetação, que inclui a mata de
restinga além do coqueiral associado a áreas de pastagens. No Alphaville Barra dos Coqueiros
planejou-se a retirada de cerca de 40% dos 126.00 m² de vegetação de restinga arbustivo-
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arbórea, coqueiral e áreas de pastagens. Ainda sobre o Alphaville Barra dos Coqueiros é válido
destacar que o espaço desse imobiliário-turístico possui uma área com vegetação de mangue e
o ecossistema manguezal, que pelo EIA presume-se que será preservado (Figura 5.11).
Figura 5.11: Área de manguezal e de mata de restinga no Alphaville Barra dos Coqueiros

Fonte: CONSENTRE, [2011?]a/EIA Alphaville Barra dos Coqueiros

Entretanto, o EIA adverte que “o próprio Plano Diretor do Município de Barra dos
Coqueiros não identificou a Restinga Arbustivo-Arbórea e Manguezal presente na área
em apreço como sendo áreas a serem preservadas no perímetro urbanos definidos pela lei
municipal” (CONSENTRE, [2011?]a, p. VII.21, grifo nosso). Como mencionado no capítulo 3
somente a linha costa onde estão os moradores permanentes e os veranistas e os turistas na Praia
da Costa apresenta-se no Plano Diretor como Área de Proteção de Praia, mais nenhum outro
espaço nessa localidade foi zoneado como Área de Proteção Permanente (APP) ou qualquer
outro tipo de proteção. Mas será que a não existência “oficial” permite a degradação ambiental?
Em conformidade com a Lei Nº 7.661/1988 deve-se priorizar a conservação e a
preservação da restinga nesse território. De acordo com a Lei Nº 12.651/2012, o espaço em que
se arquiteta o território do Alphaville é considerado APP, principalmente por ter presente mata
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de restinga e manguezal. O Art. 7º da Lei Nº 12.651/2012 estabelece que “a vegetação situada
em Área de Preservação Permanente deverá ser mantida pelo proprietário da área,
possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado”
(Grifo nosso). A intervenção ou supressão da vegetação nativa da APP pode acontecer segundo
o Art. 8 da referida Lei nas seguintes situações:
(...) somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social
ou de baixo impacto ambiental previstas nesta Lei.
§ 1o A supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, dunas e restingas
somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública.
§ 2o A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação
Permanente de que tratam os incisos VI e VII do caput do art. 4o poderá ser
autorizada, excepcionalmente, em locais onde a função ecológica do
manguezal esteja comprometida, para execução de obras habitacionais e de
urbanização, inseridas em projetos de regularização fundiária de interesse
social, em áreas urbanas consolidadas ocupadas por população de baixa renda.
§ 3o É dispensada a autorização do órgão ambiental competente para a
execução, em caráter de urgência, de atividades de segurança nacional e obras
de interesse da defesa civil destinadas à prevenção e mitigação de acidentes
em áreas urbanas.
§ 4o Não haverá, em qualquer hipótese, direito à regularização de futuras
intervenções ou supressões de vegetação nativa, além das previstas nesta
Lei (BRASIL, 2012, art. 8, grifo nosso).

Como se vê, em nenhum momento os imobiliários-turísticos se identificam com a
situação mencionada pela Lei. O que torna inadmissível a supressão da vegetação nativa. É
imprescindível mencionar que a legislação ambiental pareceu muito mais eficaz no discurso do
Ministério Público quando se referiu a ocupação irregular na Praia da Costa. Ao que tudo indica
o “estranho esquecimento” da vegetação de restinga e de mangue no macrozoneamento do
Plano Diretor talvez aponte para a amplitude das permissividades ancoradas no Poder e no
poder, para usar a ideia de Raffestin (1993), ou melhor, o Poder Público e o poder
mercadológico.
Nesses casos, espaços produtivos privados transmitem os efeitos nocivos de
suas práticas para o meio ambiente comum. De um modo geral, tais tipos de
empresas que recorrem a práticas ambientalmente danosas são integrados aos
grandes circuitos de mercado, usufruindo de relações privilegiadas com o
poder público, contando muitas vezes com todo um repertório de estímulos
para sua instalação e manutenção no território, ao contrário das populações
tradicionais ou pouco inseridas em relações mercantis, das quais a destruição
de sua base de recursos costuma fica invisível para as autoridades estatais.
(ASCELRAD, MELLO E BEZERRA, 2009, p. 74-75, grifo nosso).

Admite-se a possibilidade da sanção do novo Código Florestal, Lei Nº 12.651/2012,
ter sido após a elaboração do EIA do Alphaville. No entanto, a Lei Nº 7.661/1988 continua
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válida. Entre “poderes”, a aguçada percepção do morador 15 da Praia da Costa clama por justiça
ambiental e por respeito a história de um povo.
Estamos vivendo um Apartheid social. Se discute a preservação do meio
ambiente para quem pode pagar, a exemplo do Alphaville e Damha. As
pessoas terminaram rotulando uma segregação social, escudo da segregação
social para a preservação do meio ambiente.
Segregação social escudada na questão ambiental. Não estão preocupados
com o meio ambiente, estão preocupados em manter os ricos, trazer quem
pode pagar um loteamento no Alphaville e no Damha. O Alphaville acabou
com o hábitat de muitos animais, raposas, falcões, destruíram dunas. Política
de Desenvolvimento Sustentável. Sustável para quem? Preservar o meio
ambiente em prol de um beleza cênica. E o pobre não pode invadir, por que
eles não tem recursos pra invadir sem que ofusque a beleza cênica. Só a
invasão das grandes construtoras é passível de regularização porque ela
consegue deixar a beleza cênica da paisagem. As pessoas do Alphaville vem
por lazer e especulação. Tanto é assim que você ouve que inúmeros artistas
compraram lotes nesses residenciais. Condomínios palacianos. (MORADOR
15 – PRAIA DA COSTA, grifo nosso).

Quem ou como se “sustenta” a sustentabilidade desses empreendimentos ditos
“sustentáveis”? Meio ambiente e sociedade possuem uma relação indissociável, essa
imbricação compõe o ambiente em sua totalidade, o espaço geográfico. Como não poderia ser
diferente, os moradores permanentes associam a “justa” tentativa de “derrubada” das suas casas,
a segregação territorial ou “apartheid social”, para usar a expressão do morador, dos
imobiliários-turísticos. Sabiamente o professor Milton Santos (2000, p. 47) salienta que “a lei
é a do processo produtivo, cujos resultados ofendem, expulsam e desenraizam as pessoas (..) o
modelo produtivo adotado, por definição, é desrespeitador dos valores desde os dons da
natureza até a vida dos homens”.
Para Acselrad, Mello e Bezerra (2009, p. 78), a segregação socioespacial “é o
mecanismo pelo qual se faz coincidir a divisão social da degradação ambiental com a divisão
espacial desta mesma degradação. Ou seja, à sobreposição de benefícios para o capital, somase uma sobreposição de condições de destituição para as populações que residem em áreas
periféricas”. Os referidos autores ressaltam que a degradação ambiental não é democrática e
por isso deve-se agir em prol da justiça ambiental.
Por justiça ambiental designamos o conjunto de princípios e práticas que
asseguram que nenhum grupo social, seja ele étnico, racial ou de classe,
suporte uma parcela desproporcional das consequências ambientais
negativas de operações econômicas, de decisões de políticas e de programas
federais, estaduais, locais, assim como da ausência ou omissão de tais políticas
(ASCELRAD, MELLO E BEZERRA, 2009, p. 41, grifo nosso)
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Sob essa perspectiva, observa-se que a implantação do imobiliário-turístico gera
uma lógica territorial de ocupação da zona costeira sergipana, que acirra a segregação
socioespacial, ou outros termos, se (des)(re)constrói sobre os “escombros” da história de
diferentes territorialidades da Praia da Costa. E de “dentro” para “fora” dos muros, o que dizem
os Estudos de Impacto Ambiental (EIA´s)?
A Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), Lei Nº 6.938/1981, entende a
Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) como um instrumento de planejamento ambiental.
Para tanto, realiza-se, principalmente, o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de
Impacto Ambiental (RIMA).
A Resolução nº 1, de 23 de janeiro de 1986, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente (CONAMA) define impacto ambiental como
qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio
ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das
atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam:
I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
II - as atividades sociais e econômicas;
III - a biota;
IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;
V - a qualidade dos recursos ambientais

Nesse sentido, o desenvolvimento de atividades potencialmente impactantes para
adquirir licença ambiental para funcionamento depende da aprovação EIA/RIMA. Nesses
documentos, os impactos ambientais, as medidas mitigadoras e a proposta de programa de
acompanhamento dos impactos positivos e negativos são apresentadas. Sob essa premissa, os
efeitos da territorialização dos imobiliários-turísticos são analisados a partir do EIA do
Alphaville Barra dos Coqueiros e do Condomínio Brisa de Atalaia.
A dinâmica territorial urbana da Praia da Costa se torna mais densa a partir da
implantação do Alphaville, em virtude da quantidade e da qualidade do sistema de objetos e do
sistema de ações inseridos nessa localidade. Inicialmente, cabe mencionar o incremento de
empregos, a geração de renda, o crescimento da arrecadação de impostos e a valorização e
valoração dos terrenos próximos ao empreendimento.
Essa novidade territorial transforma a vida da comunidade litorânea da Praia da
Costa. No entanto, o EIA analisa que “este impacto deverá ser relativizado, pois a população
já se encontra submetida à influência dos meios de comunicação de massa e à fortes relações
com a capital” (CONSENTRE, [2011?]a, p. VII.30, grifo nosso). A questão é: o que deve-se
entender por relativizado nessa situação? Será que o incremento de pouco mais de 2 mil lotes
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com população estimada de quatorze mil pessoas se apresenta relativa, leia-se quase
imperceptível, no modo de vida e dos costumes tradicionais da população local? Seja como for,
o fato é que as dimensões ecológicas, sociais, políticas, culturais, paisagísticas, econômicas,
enfim, territoriais, transformam a Praia da Costa. Diante disso, as materialidades e as
imaterialidades que envolvem o Alphaville e o seu entorno se concretizam no superlativo com
pouca ou nenhuma possibilidade de ser relativizada, tendo em vista a imensidão territorializada.
No EIA a melhoria da qualidade de vida da população se destaca, em especial aos
moradores da Praia da Costa em virtude dos projetos da Fundação Alphaville. Segundo o
Estudo em questão, planeja-se a realização de dois programas: o Programa de Educação para a
Sustentabilidade e o Programa de Capacitação para o mundo do Trabalho. Ademais, prevê-se a
continuidade da história das embarcações “to-to-tó” através de cartilhas educativas, entre outras
ações. A Gerente de Sustentabilidade da Fundação Alphaville em entrevista concedida a
“Revista Alphaville” menciona que “o trabalho de preservação da identidade cultural, ao
lado da educação para sustentabilidade e da capacitação de jovens e adultos para o trabalho
produtivo compõem um conjunto de ações que promovem, de forma efetiva, abrangente e
definitiva, a inclusão social das comunidades que atendemos”52 (Grifo nosso).
Contraditório, complementar, mas real, a implantação do Alphaville Barra dos
Coqueiros primeiro faz a comunidade da Praia da Costa se sentir excluída, provoca a des-reterritorialização de alguns moradores e posteriormente, através da Fundação Alphaville, “luta”
pela promoção da inclusão social. Em outros termos, a identidade cultural e os laços territoriais
são dilacerados, a história e a cultura desse povo fragmenta-se e depois tenta-se “colar” os
pedaços, como se as territorialidades, as vidas, fossem objetos facilmente manipuláveis. Os
recursos naturais são usados e dominados intensamente de modo “in-sustentável”, o que
modifica todo o ecossistema e vida das pessoas da Praia da Costa tanto em escala local quanto
em escala regional. E nesse “avesso do avesso do avesso do avesso” da dialética empresarial, a
Fundação Alphaville menciona a promoção efetiva, abrangente e definitiva de inclusão social.
Sob essa perspectiva concorda-se com Ascelrad, Mello e Bezerra (2009).
As empresas, conhecedoras dos perigos que causam, desenvolvem políticas
de conquista da simpatia das populações vizinhas aos empreendimentos a
fim de evitar mobilizações que questionem suas condições de
funcionamento. Tendem a instalar-se em áreas de residências de baixa renda,
desprovidas de serviços públicos essenciais, onde conseguem, dada a omissão
do poder público, obscurecer a visão crítica dos moradores (ASCELRAD,
MELLO E BEZERRA, 2009, p. 81, grifo nosso).

52

Revista Alphaville Sergipe. Edição nº 60, Março de 2012, p. 34.
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Diante do contexto preliminarmente exposto, o EIA enfatiza a “compatibilização
plena do empreendimento com as posturas de uso e ocupação do solo expressas no Plano
Diretor vigente, observando ainda que, pelas condições locais, não haverá conflitos de uso”
(CONSENTRE, [2011?]a, p. I.8, grifo nosso). Essa plenitude convergente entre o Plano Diretor
e a proposta do Alphaville Barra dos Coqueiros com a cogitada improbabilidade de conflito uso
do solo parece desconsiderar a existência da comunidade da Praia da Costa e a compreensão
que os recursos territoriais fazem parte de uma totalidade. O “emuralhamento” dos recursos
naturais de maneira alguma significa que as repercussões territoriais da implantação desse
imobiliário-turístico ocorrem de modo pontual. As “externalidades” ambientais negativas se
propagam em diferentes escalas.
Os problemas ambientais mencionados no EIA do Alphaville são descritos no meio
físico, no meio biótico e no meio socioeconômico, tanto na fase de implantação quanto na fase
de operação, conforme exigência da Resolução nº 1/1986, do CONAMA. No meio físico
verificam-se

os

seguintes

prejuízos

ambientais:

indução

de

processos

erosivos;

comprometimento da qualidade dos corpos hídricos; impermeabilização de zonas de recarga de
áreas úmidas; geração de poeira e gases; alteração da paisagem e do uso do solo; geração de
efluentes e geração de resíduos sólidos.
Quanto ao meio biótico, destaca-se como impactos ambientais negativos, a
supressão da vegetação, a perda da camada fértil do solo, a perda/redução e perturbação da
fauna e hábitats e o risco de atropelamento de animais. No meio socioeconômico, a maior parte
dos impactos mencionados são positivos e já foram comentados anteriormente. No que se refere
aos problemas nesse meio, observa-se aumento do custo de vida, alteração do modo de vida e
dos costumes da população tradicional, poluição sonora, aumento do tráfego e risco de
acidentes e indução do crescimento urbano. Para cada problema uma série de medidas
mitigadoras e compensatórias são elencadas. Ações potencializadoras dos impactos positivos
também são propostas.
Em compasso semelhante estão os impactos ambientais no Condomínio Brisa de
Atalaia. É válido mencionar os principais impactos positivos no meio socioeconômico que o
EIA salienta, a saber: a geração de emprego e renda; a atração de mão de obra de outros lugares;
o aumento na arrecadação de impostos; a indução a especulação imobiliária; a atração de
turistas; a implantação de novos empreendimentos e a melhoria na qualidade de vida da
população.
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Mas quando o assunto é a alteração no modo de vida e nos costumes da população
local, o EIA do Condomínio Brisa de Atalaia repete com as mesmas palavras do EIA do
Alphaville Sergipe que “este impacto deverá ser relativizado, pois a população já se encontra
submetida à influência dos meios de comunicação de massa” (CONSENTRE, [2011?]b, p.
VII.12 - VII.13, grifo nosso). Essa repetição do EIA do Condomínio Brisa de Atalaia, leia-se
cópia, nos faz corroborar com a reflexão de Ascelrad, Mello e Bezerra (2009) quando entendem
que os EIA’s/RIMA’s
tem sido incapazes de retratar a injustiça ambiental contida em
determinados projetos, servindo, implicitamente, à legitimação de ações e
impactos inaceitáveis, se consideradas apropriadamente as dimensões
socioculturais(...) eles tem sido mais apropriados pelos interesses econômicos
envolvidos nos projetos e na própria elaboração repetida de estudo de
impacto, formalmente padronizados e socialmente vazios, produtos do
que se configurou como uma espécie de ‘indústria de EIAS-RIMAS’
(ASCELRAD, MELLO E BEZERRA, 2009, p. 34-35).

Com mais semelhanças que diferenças do EIA do Alphaville Sergipe, os impactos
negativos mencionados no meio físico pelo EIA do Condomínio Brisa de Atalaia são: indução
de processos erosivos; comprometimento dos corpos hídricos e impermeabilização de zonas de
recarga de áreas úmidas. Como pode-se verificar, a geração de resíduos sólidos e líquidos foram
desconsiderados impactos, visto que em nenhum momento do capítulo que analisa os impactos
ambientais eles são mencionados.
No que tange ao meio biológico, os problemas ambientais citados são: aumento do
risco de atropelamento de animais silvestres; retirada da cobertura vegetal; perda de hábitats;
redução da biodiversidade local e afugentamento da fauna. Quanto as repercussões territoriais
salientadas no EIA sobre o meio socioeconômico destacam-se: o aumento do custo de vida; a
pressão sobre a infraestrutura de povoados vizinhos; a poluição sonora; o aumento do tráfego e
a indução do crescimento urbano. É válido recordar que o espaço que se arquiteta o Condomínio
Brisa de Atalaia e o Alphaville Barra dos Coqueiros são Zonas de Adensamento Básico,
segundo o Plano Diretor, por possuir todo tipo de deficiência quando se trata de infraestrutura.
Diante do exposto, medidas mitigadoras e compensatórias são apresentadas para
solucionar e/ou minimizar os impactos negativos. Ademais, sete programas de
acompanhamento e monitoramento dos impactos são propostos, a saber: programa de
recuperação ambiental; programa das condições naturais de drenagem e da linha da costa;
programa de uso e ocupação do solo; programa de educação ambiental; programa de
comunicação social; programa de remoção da vegetação e programa de qualificação de mão de
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obra. Os programas mencionados merecem atenção especial em seus objetivos e público alvo,
especificamente o programa de uso e ocupação do solo e o programa de remoção da vegetação.
O programa de uso e ocupação do solo em demasiada contradição visa “coibir a
modificação de uso e ocupação do solo em áreas de APP” (CONSENTRE, [2011?]b, p. IX.9)
e o público alvo desse programa é a população da área de influência direta do empreendimento.
Em uma interpretação a partir da etimologia da palavra coibir, do latim cohibere, um dos
objetivos desse programa está na repressão a mudanças no uso e ocupação do solo em APP e
essa repressão será realizada a população. Esse programa causa espanto diante da sua
contradição, visto que o Condomínio Brisa de Atalaia usa o território de maneira intensa,
território esse em APP. O objetivo e o público alvo desse programa parecem destoar da
realidade vivenciada e ser insuficiente no que se refere ao monitoramento e acompanhamento
do seu próprio impacto.
Outro programa que deveria focar no impacto, desperta estranhamento por ser o
próprio impacto. O programa de remoção da vegetação objetiva “suprimir a vegetação na área
estritamente necessária às edificações” (CONSENTRE, [2011?]b, p. IX.12). O público alvo
desse programa é assim descrito: “a comunidade local que poderá vir a utilizar os resíduos
provenientes da remoção das estipes de coco da baia para construção de cercas e como barreira
a erosão nas margens dos rios” (CONSENTRE, [2011?]b, p. IX.13). Sem sombra de dúvidas,
a retirada da vegetação impacta a comunidade local como anteriormente mencionado. A Barra
dos Coqueiros, com cada dia menos coqueiros, certamente repercute na comunidade litorânea.
No entanto, acredita-se que os moradores permanentes e as demais territorialidades na Praia
Costa compreenderão com pouco entusiasmo a “entrega” dos “esqueletos” da sua História. E
nesse sentido, ao que tudo indica houve equívocos nas considerações sobre a estrutura desse
programa de monitoramento e acompanhamento de impactos.
Em suma, dois processos socioespaciais se destacam nas divergências territoriais
entre a implantação e operação do Alphaville Barra dos Coqueiros, do Condomínio Brisa de
Atalaia, a comunidades litorânea da Praia da Costa e demais frequentadores, a saber: a
dominação e apropriação dos recursos naturais e a ocupação territorial. Esses dois processos
estão imbricados, mas em determinados momentos um se sobressai mais que o outro. Nesse
sentido, o quadro a seguir resume a partir dos processos socioespaciais, os problemas
ambientais e as repercussões territoriais. A dinâmica conflitiva está no “novo” apresentado pelo
poder mercadológico em paridade com o poder público, ou seja, a “nova” forma-conteúdo da
segunda residência versus a “nova” (re)organização territorial (Quadro 5.1).
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Quadro 5.1: Conflitos ambientais da “nova” forma-conteúdo da segunda residência na Barra dos
Coqueiros
PROCESSO
DINÂMICA
PROBLEMA
REPERCUSSÃO TERRITORIAL
SOCIOESPACIAL
CONFLITIVA
CENTRAL
A “nova” forma-conteúdo da segunda residência x As “velhas” territorialidades da Praia da Costa
- Desmatamento, destocamento e remoção
Indução de processo
da camada superficial do solo
erosivos
- Redução da velocidade de escoamento das
águas pluviais
Comprometimento da
- Assoreamento dos corpos d´água
qualidade dos corpos
- Riscos de inundações e de prejuízos
hídricos
socioambientais
Substituição da
- Impermeabilização de zonas de recarga de
paisagem natural por
áreas úmidas
arrumamento e
- Redução da infiltração de águas pluviais
edificações
até os lençóis de águas subterrâneas
Geração de poeira e
- Problemas respiratórios para população
gases
Alteração da
- Rurbanização
paisagem e do uso do
- Transformação da paisagem
solo
- Redução da qualidade das águas
DOMINAÇÃO E
Geração de efluentes
superficiais e subterrâneas
APROPRIAÇÃO
- Crescimento do volume de esgoto
DOS RECURSOS
- Crescimento de 10.642,50 kg de lixo
doméstico por dia, considerando 0,75 kg
Geração de resíduos
habitante/dia (ALPHAVILLE).
sólidos
- Aumento da demanda de serviços urbanos
a ser coletado pela prefeitura
- Deslocamento e afugentamento da fauna
A “nova” forma- Risco de atropelamento de animais
conteúdo da segunda
- Perturbação da fauna
residência
Supressão de
- Desaparecimento de espécies
versus
vegetação
características de hábitats específicos
A “nova”
- Destruição de hábitats de aves e
(des)(re)organização
mamíferos arborícolas
territorial
- Acidentes com animais peçonhentos
- Remoção dos volumes pedológicos
- Desestruturação dos horizontes e dos
Perda da camada fértil
materiais agregados
do solo
- Perda das propriedades físicas e
edafológicas do solo
- Valorização do solo
- Crescimento no valor dos imóveis de
Valorização dos
“dentro” e de “fora” dos muros
imóveis
- Atração de outros empreendimentos
- Atração de comércio, serviços e
equipamento urbanos em geral
Aumento do custo de
- Elevação no preço de bens e serviços
vida
Alteração do modo de
- Novos comportamentos
OCUPAÇÃO
vida e costumes
- Novos costumes
TERRITORIAL
tradicionais da
- Mudança no modo de vida
população local
Pressão sobre a
- Expansão dos empreendimentos para
infraestrutura dos
outros povoados da Barra dos Coqueiros
povoados vizinhos
- Aumento no risco de acidentes
- Crescimento da demanda de infraestrutura
Aumento no tráfego
viária
- (Re)organização do sistema viário

Fonte: Trabalho de Campo, 2013/2014; CONSENTRE, [2011?]a, EIA Alphaville Barra dos
Coqueiros e Condomínio Brisa de Atalaia
Elaboração: Priscila Pereira Santos, 2014
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5.4.2 As visões locais sobre o imobiliário-turístico no litoral de Estância
A proposta embrionária de imobiliário-turístico em Estância tem suas propagandas
de marketing com ênfase na Praia do Saco. Porém, o Condomínio Vila das Águas se localiza
no Povoado Ribuleirinha. Esse Povoado, pouco conhecido, além de ser a localização da “nova”
forma-conteúdo da segunda residência também abriga diferentes territorialidades, com
destaque para os moradores permanentes e a comunidade tradicional das mulheres catadoras de
mangaba.
A digna luta das Catadoras de Mangaba pela continuidade da suas Histórias de vida
merece especial atenção, principalmente diante do intenso uso e ocupação do solo para
implantação do imobiliário-turístico no Povoado Ribuleirinha. Em 2007, as mulheres que catam
mangaba no Estado de Sergipe foram convidadas por um grupo de pesquisadores da Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) que estudam o extrativismo para participar
do I Encontro das Catadoras de Sergipe e nesse evento a reunião da Comissão de Defesa das
Catadoras e dos Remanescentes de Mangabeira de Sergipe mobilizou as mulheres a se unirem
para preservar o seu modo de vida tradicionalmente associado à cultura da mangaba. A
emergência de um movimento social das mulheres que catam mangaba surge por um conjunto
de fatores, dentre os quais se destaca a dificuldade de acesso às mangabeiras pelo cercamento
da área, assim como o corte e a queimada destas árvores.
No II Encontro das Catadoras de Sergipe em 2009 foi desenvolvida a logomarca do
Movimento das Catadoras de Mangaba. Com a criação do Movimento, as catadoras tiveram
maior visibilidade social e obtiveram apoio de instituições, como por exemplo, Ministério
Público Federal de Sergipe (MPF-SE), Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável
dos Povos e Comunidades Tradicionais (CNPCT) e o Governo do Estado de Sergipe. Além
disso, as reportagens dos jornais, sites, rádios e emissoras de televisão contribuíram para o
conhecimento da sociedade sergipana e brasileira sobre as dificuldades das catadoras de
mangaba (SCHMITZ et al., 2011). As “senhoras da mangaba”, para usar a feliz expressão de
Mota et al. (2011), foram beneficiadas com cursos de capacitação para a produção de geleias,
balas, bombons, bolos e licor à base de mangaba. A figura 5.12 ilustra derivados da mangaba
produzidos pelas catadoras no litoral sergipano.
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Figura 5.12: Alimentos produzidos à base de mangaba

Fonte: http://www.catadorasdemangaba.com.br/ler.asp?id=4&titulo=conteudo

Após a criação do MCM em 2009 foram também criadas associações em Indiaroba,
Estância, Barra dos Coqueiros e Japoatã. A partir de 2011, as mulheres começaram a participar
do projeto ‘Catadoras de Mangaba, Gerando Renda e Tecendo Vida em Sergipe’ que tem como
proponente a Associação das Catadoras de Mangaba de Indiaroba (ASCAMAI) patrocinado
pela PETROBRAS por meio do Programa Petrobras Desenvolvimento e Cidadania em parceria
com a Universidade Federal de Sergipe (UFS).
O projeto visa “contribuir para o fortalecimento e a sustentabilidade das
comunidades extrativistas, e vem implantando, nas comunidades, práticas da difusão da
agroecologia, da tecnologia social, dos princípios do associativismo e do cooperativismo”53. Na
primeira etapa (2011-2012), foram lançadas diferentes linhas de comercialização: Frutos de
Quintal, Frutos da Restinga e Frutos Desidratados. Na segunda etapa (2013-2015), almeja-se
registrar a Cooperativa de Comercialização das Catadoras de Mangaba do Estado de Sergipe e
criar Identificação Geográfica para os produtos da Mangaba.
O consumo da mangaba em produtos sofisticados começa a fazer parte da
identidade sergipana, principalmente, após a organização do Movimento das Catadoras de
Mangaba (MCM). É válido destacar que o extrativismo e a venda da mangaba (Figura 5.13)

53

Informações disponíveis no site: http://www.catadorasdemangaba.com.br/ler.asp?id=5&titulo=conteudo
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são atividades predominantemente desenvolvidas por mulheres, configurando uma atividade de
gênero.
Figura 5. 13: Comercialização da mangaba no Povoado Ribuleirinha em frente ao muro do imobiliárioturístico

Fonte: Trabalho de campo, 2013/2014

A sergipanidade parece ser fortalecida com a identificação da sociedade sergipana
com a mangaba e com os alimentos produzidos pelas catadoras. Assim como, a territorialidade
das mulheres catadoras de mangaba foi recriada e possibilitou a geração de estratégias de
permanência no seu território (CASTRO, 2011). A visibilidade do Movimento chamou atenção
dos proprietários de terra onde se realiza a coleta da mangaba e “a valorização da mangaba no
mercado desencadeou uma onda de privatização das áreas em Sergipe pelo cercamento e
impedimento das catadoras de praticarem o extrativismo” (MOTA; SCHMITZ, SILVA
JÚNIOR, 2011, p. 241).
Contraditoriamente à valorização da mangaba e ao aumento da produção de
alimentos à base mangaba, evidencia-se na atualidade uma diminuição das mangabeiras por
vários motivos, principalmente para a construção do imobiliário-turístico. Em frente a unidade
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produtiva das Catadoras de Mangaba no Povoado Ribuleirinha o muro do condomínio Vila das
Águas é soerguido. Uma das representantes do MCM no litoral Sul observa e lamenta
Aí antes era um terreno que tinha coisas belíssimas da natureza, como os
coqueiros, mangueiras e mangabeiras. Hoje depois do condomínio a gente vê
que já teve muita destruição porque eles destroem, eles derrubam para poder
construir o condomínio. Aí pronto, os coqueiros que nos vemos é pouco, a
mangabeira não tem mais nenhuma e mangueira, um pé ou dois. Então é
assim, são coisas da natureza que Deus faz e o homem destrói, não é?!
Quando tem algo para gente fazer, a gente faz, mas o dono quis assim, foi ele
quem vendeu, as terras foi ele quem vendeu (Representante do Movimento
das Catadoras de Mangaba – Litoral Sul).

O poder de negociação da terra pelo seu proprietário para a construção do
condomínio vai além do capital material. Ameaça-se a História da comunidade tradicional das
mulheres catadoras de mangaba, visto que sem mangabeira não há mangaba. A especulação
imobiliária aumenta nos espaços litorâneos de Estância em um ritmo frenético. Valoriza-se e
valora-se as proximidades do mar e as margens da rodovia SE-100 para a implantação de outros
condomínios fechados de segunda residência, o que dificulta o acesso a mangabeira. A
representante do MCM no litoral Sul relata que após a ponte e o início da construção do
condomínio o preço dos terrenos aumentou em dez vezes.
Do lado de cá, como é o lado do condomínio, antes você comprava um
terreninho aqui 10 m² x 15m², 10 m² x 20m², 10 m² x 30m², você comprava por
R$2.000,00, R$3.000,00. Hoje se você quiser comprar um terreninho aqui,
qualquer um que queira comprar um terreninho aqui, 10 m² x 15m², 10 m² x
20m², você não compra por menos de R$ 25.000,00 nem R$ 30.000,00. Não
compra por menos de jeito nenhum. Nesse valor por enquanto, ainda, não é?!
(Representante do Movimento das Catadoras de Mangaba – Litoral Sul).

Sob essa perspectiva, a catadora de mangaba entrevistada no litoral Sul reflete que
o Condomínio Vila das Águas, por um lado, traz benefícios, e por outro, prejuízos ambientais.
A instalação desse imobiliário-turístico parece fortalecer a identidade territorial dos moradores
permanentes e das mulheres catadoras de mangaba do Povoado Ribuleirinha com o
reconhecimento, e porque não dizer do conhecimento dessa localidade por muitas pessoas.
Apesar de em nenhum material de propaganda analisado o Povoado ter sido mencionado. Nem
no Estudo de Impacto Simplificado (EAS) a localidade foi citada.
Esse condomínio em um ponto ele foi melhoria para gente?! Foi! Sabe
porquê?! O nosso Povoado ele não era conhecido. Ninguém sabia onde era
Ribuleirinha. Até hoje ninguém sabe não onde é Ribuleirinha. Que povoado é
esse? Onde fica isso? É em Estância é? Se você tiver em Aracaju e for tirar
uma passagem para Ribuleirinha, eles não sabem, aí tem que tirar ou Porto
do Mato ou Abaís. Ninguém conhece Ribuleirinha. Agora que depois do
Condomínio que as pessoas estão conhecendo, estão sabendo aonde é. Mas
assim mesmo ainda colocam Praia do Saco. E não é. Para gente foi a
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melhoria por isso, o nosso Povoado ficou visto, ficou mais conhecido
(Representante do Movimento das Catadoras de Mangaba – Litoral Sul).

Nesse contexto, evidencia-se a intensa rurbanização do Povoado Ribuleirinha pelo
denso esgarçamento do tecido urbano-regional por essa “nova” forma-conteúdo da segunda
residência. Nas palavras de Gilberto Freyre (1982, p. 57), rurbanização significa “um processo
de desenvolvimento socioeconômico que combina como forma e conteúdos de uma só vivência
regional valores e estilos de vida rurais e valores e estilos de vida urbanos. Daí o neologismo:
rurbanos”. Mas adverte o eminente sociólogo pernambucano que a rurbanidade forçada,
artificial e postiça se apresenta como uma consequência negativa da rurbanização,
principalmente quando o urbano se intromete com o rural “em supostos aformoseamentos de
praças, ruas, jardins, edifícios, residências, igrejas rurais, seguindo-se modelos ou cópias de
adornos de cidades sofisticadas e sacrificando-se, a esses modelos ou a essas cópias e a essas
sofisticações, autenticidades ecologicamente rurais” (FREYRE, 1982, p. 23).
Entre muros, a verticalidade e a horizontalidade do Condomínio Vilas das Águas
inova a configuração arquitetônica e construtiva do Povoado Ribuleirinha. E desse modo,
observa-se que apesar de intersubjetivamente os moradores reforçarem seus laços com o lugar,
o poder da imagem territorial desse imobiliário-turístico se apresenta como materialidade que
segrega socioespacialmente e se sobrepõe ao território dos moradores permanentes.
Da sua casa, a catadora vê o muro e nessas palavras parece traduzir a segregação
socioespacial:
Quando eu olho o muro eu sinto tristeza. Por que uma coisa é você ver ao ar
livre, livre! E outra coisa é você não poder ver. Desde que começamos a
morar aqui você poderia olhar o outro lado e você via, você tinha total
liberdade, você via quem passava por lá, quem vinha de lá, e agora você não
vê. Com esse muro você não vê mais, você não vê mais nada (Representante
do Movimento das Catadoras de Mangaba – Litoral Sul).

Como se vê, ao fazer uso das palavras livre e liberdade, a catadora se refere ao que
lhe foi retirado, negado, ou seja, o muro parece a aprisionar “os de fora”. O muro enquanto
mecanismo de poder que delimita e define o território do imobiliário-turístico, entristece, nega
e exclui os moradores do Povoado Ribuleirinha, como menciona a catadora de mangaba.
Acredita-se que a supervalorização da terra e a segregação socioespacial pode impulsionar a
des-re-territorialização dos moradores da localidade.
Todavia, a sobrevivência desses moradores se mostra como a maior preocupação
da Representante do Movimento das Catadoras de Mangaba e Presidente da Associação de
Moradores do Povoado Ribuleirinha. “Para o meu povoado, para minha comunidade, eu creio
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que pode não trazer coisas boas é como eu soube a questão do esgoto, que ele vai cair lá dentro
dos manguezais. Manguezais esses que é onde a gente pesca, onde a gente tira o nosso sustento.
Aí para mim eu já não acho que seja coisa boa”. A catadora explica que quando não tem
mangaba, tem mangue. Entre janeiro e julho as mulheres catam mangaba e na outra parte do
ano retiram do mangue os meios de sobrevivência da família. E os empreendedores intramuros,
quais os possíveis conflitos ambientais da implantação desse imobiliário-turístico?
5.4.3 A leitura técnica do licenciamento ambiental sobre o imobiliário-turístico no litoral
estanciano
O imobiliário-turístico do Povoado Ribuleirinha por ser um projeto urbanístico
menor que 100 hectares dispensa EIA/RIMA para obter a licença ambiental. No entanto, o
empreendimento situa-se entre vegetação de restinga e mangue, manguezal, dunas, lagoas,
coqueiral, além diversificada fauna e flora característica de ambientes costeiros. Nesse sentido,
a Administração Estadual do Meio Ambiente (ADEMA) solicitou o Estudo Ambiental
Simplificado (EAS). E através do EAS analisa-se aqui os problemas ambientais e as
repercussões territoriais que presume-se estão diretamente relacionados a implantação do
Condomínio Vilas das Águas com o meio físico, biótico e antrópico, “dentro” e “fora” do muro.
Os principais impactos mencionados tanto na fase de operação quanto na fase de
construção são os seguintes: meio físico – modificação da paisagem e na qualidade do solo,
alteração na hidrologia e mudanças atmosféricas; meio biótico – mudança nos ecossistemas;
meio antrópico – alteração na dinâmica populacional e especulação imobiliária, alteração
sociocultural e no modo de vida, impactos nos setores econômicos e crescimento do tráfego de
veículos (AMBIENTEC, 2011).
O EAS destaca a supressão da vegetação nativa e a remoção e armazenamento do
solo como as significativas modificações da paisagem causada pelo empreendimento. Porém,
ressalta que “por ser uma área extremamente antropizada e pelo compromisso de preservar
as fisionomias significativas, entende-se que será gerado um impacto positivo do ponto de
vista estético” (AMBIENTEC, 2011, p. 123, grifo nosso). Ao considerar o Povoado
Ribuleirinha com alto grau de antropização nem parece que se refere a pacata zona rural de
Estância. E desse modo, o empreendedor do imobiliário-turístico compromete-se a ‘preservar
as fisionomias significativas’. Nesse sentido, questiona-se: significativo para quem? O
significado se realiza a partir do sentido dos sujeitos. É válido recordar que o EAS nem cita o
Povoado Ribuleirinha onde se localiza o empreendimento. Mesmo assim, o empreendedor
compromete-se a ‘preservação’ com o propósito de possivelmente transformar um impacto
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ambiental negativo em um impacto positivo, sob o viés da beleza cênica. Seria uma paisagem
“para inglês ver”? Ou melhor, paisagem para turistas e ambientalistas verem? Fica a dúvida!
A qualidade do solo e da água, menciona o EAS, pode alterar-se diante da geração
de efluentes e de resíduos sólidos, mas adverte o estudo que haverá tratamento dos efluentes e
medidas mitigadoras minimizadoras dos impactos. Ademais, planeja-se um programa de
monitoramento ambiental. E alerta o EAS que “somente as atividades de disposição de lixo e
produção de esgotos sanitários provenientes da atividade antrópica na área, poderão
afetar a qualidade do lençol freático, caso não sejam tomadas as medidas adequadas para sua
disposição e concentração respectivamente” (AMBIENTEC, 2011, p. 124, grifo nosso). Em
outras palavras, o EAS parece comunicar que os “poluidores” ou os que degradam o meio
ambiente são somente os moradores permanentes da localidade. Com essas palavras, o poder
mercadológico sinaliza sua “competência” contra a degradação ambiental. O conflito nítido
pode tomar um rumo “esquizofrênico”, visto que as territorialidades nômades tem poder para
pressionar e “expulsar” a comunidade do Povoado Ribuleirinha sob a justificativa que são esses
moradores permanentes os que prejudicam o meio ambiente. E assim, a situação se inverte.
Por fim, sobre os impactos ambientais do meio físico algumas considerações sobre
a geração de poeira e gases são tecidas no que tange ao processo de construção do imobiliárioturístico, com a observação que não haverá poluição atmosférica devido a dispersão das
partículas pelo vento. O EAS analisa que
Os atributos ambientais relacionados ao meio físico, como geomorfologia,
pedologia, hidrologia de superfície, geologia e qualidade da água e ainda a
qualidade do ar não serão praticamente afetados, além do que, em todos os
casos, os impactos são de pouca importância, sendo temporários, imediatos,
de extensão local e reversíveis. Os impactos foram, portanto, considerados de
intensidade e criticidades baixas (AMBIENTEC, 2011, p. 125, grifo nosso).

As ponderações realizadas no EAS do Condomínio Vila das Águas parece
desconsiderar a relação do substrato material com a flora, a fauna e o ser humano. E outra vez,
a insignificância dos impactos ambientais negativos são ressaltadas para o meio biótico:
O local onde o Condomínio será implantado já é bastante antropizado, tendo
como principal característica a grande quantidade de coqueiros na área e a
vegetação rasteira. Alguns impactos negativos poderão afetar os
ecossistemas terrestres de forma insignificante, com a ação antrópica
durante a limpeza do terreno e construção (AMBIENTEC, 2011, p. 125, grifo
nosso).

A ação humana que caracteriza a demasiada antropização está no vasto coqueiral e
na vegetação rasteira. Essa afirmação do EAS gera inquietações, afinal, a ‘extrema’
antropização da zona rural de Estância se faz com qual referência? Por que o leitor desse Estudo
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deve ser ‘seduzido’ por essa ênfase? Os impactos ambientais negativos nos ecossistemas
costeiros são insignificantes para quem e em relação ao que? O que significa a falta de
significado quanto se trata de problemas ambientais nos ecossistemas? No EAS as
considerações são insuficientes para responder esses questionamentos. E assim, o território da
“nova” forma-conteúdo da segunda residência manifesta seu poder nas considerações dos
“insignificantes”.
No que tange ao meio antrópico o EAS salienta a arrecadação de impostos como o
primeiro grande impacto provocado pela implantação do Condomínio Vila das Águas. Com
recolhimento IPTU, ressalta o EAS, “os benefícios deverão ser repassados para a população
através da melhoria das condições de saúde, saneamento básico e educação” (AMBIENTEC,
2011, p. 126). A construção desse imobiliário-turístico também deve atrair outros
empreendimentos, menciona o EAS. É válido registrar que ao longo da rodovia SE-100 sentido
Praia do Saco além do condomínio estudado outros empreendimentos de segunda residência
estão em implantação, como por exemplo, o Fazenda Real Residence Sergipe e o Condomínio
Meridiem Praia Mar.
As alterações socioculturais e no modo de vida da população que o EAS faz
referência dizem respeito a programas de capacitação para o mercado de trabalho.
Este condomínio deverá estar associado a programas de capacitação e
incentivo a criação de novos empreendimentos de desenvolvimento
sustentável, despertando novas ideias para novas culturas e experiências.
A comunidade também deverá ser instruída quanto à prestação de serviço para
alavancar o turismo, qualidade de atendimento e produtos (AMBIENTEC,
2011, p. 126, grifo nosso).

Inicialmente, é imprescindível destacar que a avaliação dos impactos sobre o meio
antrópico foi realizada a partir de observações e entrevistas, afirma o EAS. Mas as catadoras de
mangaba nem sequer foram mencionadas. A existência dessa comunidade tradicional, mesmo
localizada na frente do Condomínio, parece ter sido imperceptível durante as entrevistas
realizadas para a elaboração do Estudo. E mesmo sem conhecer a “velha” cultura o
empreendedor propõe despertar novas ideias para “novas” culturas. Seria o “novo” a manifestar
seu desejo de se sobrepor ao secular? As territorialidades do Povoado Ribuleirinha são
eclipsadas pelo poder do território da “nova” forma-conteúdo de casa de praia. Nesse caso, é a
(in)sustentabilidade do mercado imobiliário-turístico em manifestação no litoral estanciano.
Em síntese, o quadro a seguir apresenta os impactos ambientais mencionado no
EAS. Organiza-se as ideias a partir da análise realizada com base no processo socioespacial, na
dinâmica conflitiva, no problema ambiental e nas repercussões territoriais.
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Quadro 5.2: O imobiliário-turístico e os conflitos ambientais no litoral de Estância
PROCESSO
DINÂMICA
PROBLEMA
REPERCUSSÃO TERRITORIAL
SOCIOESPACIAL
CONFLITIVA
CENTRAL
A “nova” forma-conteúdo da segunda residência x As “velhas” territorialidades no Povoado Ribuleirinha
Geração de poeira e
- Redução da visibilidade
gases
- Problemas respiratórios para população
- Desmatamento, destocamento e remoção
Indução de processo
da camada superficial do solo
erosivos
- Redução da velocidade de escoamento das
águas pluviais
- Eutrofização das lagoas
Comprometimento da
- Riscos de inundações e de prejuízos
qualidade dos corpos
socioambientais
hídricos
Assoreamento dos corpos d´água
Substituição da
- Impermeabilização de zonas de recarga de
paisagem natural por
áreas úmidas
arrumamento e
- Redução da infiltração de águas pluviais
edificações
até os lençóis de águas subterrâneas
Alteração da paisagem e
- Rurbanização
do
uso
do
solo
Transformação
da paisagem
DOMINAÇÃO E
Redução
da
qualidade
das águas
APROPRIAÇÃO
Geração de efluentes
superficiais e subterrâneas
DOS RECURSOS
- Crescimento do volume de esgoto
Geração de resíduos
- Aumento da demanda de serviços urbanos
sólidos
a ser coletado pela prefeitura
- Deslocamento e afugentamento da fauna
- Risco de atropelamento de animais
- Perturbação da fauna
- Desaparecimento de espécies
Supressão de vegetação
características de hábitats específicos
A “nova” forma- Destruição de hábitats de aves e
conteúdo da segunda
mamíferos
residência
Acidentes
com
animais peçonhentos
versus
- Remoção dos volumes pedológicos
A “nova”
- Desestruturação dos horizontes e dos
(des)(re)organização
Perda da camada fértil
materiais agregados
territorial
do solo
- Perda das propriedades físicas e
edafológicas do solo
- Surgimento de novos estabelecimentos
Demanda de comércio e
comerciais
Serviços
- Preço superior aos anteriormente
praticados
Abastecimento de água
- Demanda pelos serviços de abastecimento
e fornecimento de
de água e energia elétrica
energia elétrica
- Crescimento dos resíduos sólidos
- Demanda por tratamento e destinação do
Saneamento básico
resíduos sólidos urbano
- Demanda por coleta do resíduo sólido e
tratamento de esgotos
OCUPAÇÃO
TERRITORIAL
- Valorização do solo
- Crescimento no valor dos imóveis de
“dentro” e de “fora” dos muros
Especulação imobiliária
- Atração de outros empreendimentos
- Atração de comércio, serviços e
equipamento urbanos em geral
- Rurbanização
Desconhecimento da
- Alteração do modo de vida da população
cultura local
- Prejuízos culturais e socioambientais
- Aumento no risco de acidentes
Aumento no tráfego
- Crescimento da demanda de infraestrutura
viária

Fonte: Trabalho de Campo, 2013/2014; EAS Condomínio Vilas das Águas
Elaboração: Priscila Pereira Santos, 2014
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo da tradicional casa de praia e do imobiliário-turístico se mostrou amplo,
complexo, relacional, multidimensional, enfim, desafiador. O veraneio, modalidade da
vilegiatura marítima, apresenta-se como uma prática marítima ocidental oriunda da “invenção”
da praia hedônica. A flecha do tempo cruzou o espaço litorâneo na primeira metade do século
XX de Sergipe e propagou o veraneio com uma prática de apropriação simbólico-cultural das
benesses à beira-mar. Assim, redesenhou-se a ocupação das bordas do mar do litoral sergipano
a partir da segunda residência erguida sob o prisma da família, do status social, da diferenciação
socioespacial, em síntese, da manifestação do poder socioeconômico.
Desse modo, verifica-se uma nova lógica de ocupação territorial à beira-mar.
Inicialmente em ascensão na Praia Formosa, atualmente bairro Treze de Julho, e a partir da
segunda metade do século XX com as melhorias nas infraestruturas urbanas e viárias, entre
outros fatores, as casas de praia se expandem por grande parte do litoral, destacadamente os
espaços litorâneos aqui analisados: Barra dos Coqueiros, litoral Norte e Estância, litoral Sul. Já
no século XXI, a imbricação de uma série de fatores atrai cada vez mais os sujeitos para o uso
e/ou a aquisição de uma segunda residência tradicional. A interligação do litoral sergipano e os
investimentos públicos advindos das diferentes esferas de poder se destacam como molas
propulsoras que impulsionam a ocupação territorial por segunda residência.
Sob a perspectiva do morar temporariamente na praia, materializa-se o território da
“velha” forma-conteúdo da segunda residência na imagem territorial da casa de praia e nos
conteúdos que essa tradicional forma pode assumir. Entre as praias do litoral Norte e do litoral
Sul observam-se diferenças e semelhanças na territorialização do espaço litorâneo pela segunda
residência. Quanto à forma, verificou-se que as casas de praia parecem refletir o poder
aquisitivo dos proprietários. Por razões históricas e geográficas as praias do litoral Sul foram
selecionadas pelos mais afortunados. Diante da seletividade espacial, a segunda residência no
litoral Sul se mostra luxuosa, com requinte e sofisticação por vezes incomparáveis a qualquer
outra praia sergipana. O território da “velha” casa de veraneio na Praia do Saco e na Praia das
Dunas desenha-se na “força” do poder econômico, político e social projetado no espaço
litorâneo.
Nas quatro praias analisadas o veraneio permanece ‘vivo’ como conteúdo
dominante da tradicional forma de casa de praia. Família, natureza, lazer, herança, e porque não
dizer também status social, apresentam-se como os “motores” que movimentam o veraneio no
litoral sergipano. Além da segunda residência como habitação de lazer, usa-se ainda a “velha”
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casa de praia como alojamento turístico. Aluga-se ou empresta-se a segunda residência para
turistas de sol e praia que fazem uso da casa de veraneio como um meio de hospedagem
extrahoteleiro. Enquanto na Praia da Costa e na Atalaia Nova há uma tendência para o aluguel
das casas de veraneio, na Praia do Saco e das Dunas, a inclinação maior dos entrevistados está
no empréstimo da casa, apesar de crescimento de segundas residências para alugar. Assim,
verificou-se dois comportamentos no uso do território da “velha” casa de praia, a saber: o
veraneio e o turismo de sol e praia.
Os conteúdos da segunda residência apontam para diferentes territorialidades.
Enquanto para os veranistas no espaço geográfico onde se situa a sua habitação de lazer há
memórias, sentimentos e histórias que permitem entender esse espaço também como lugar e
justificam a dominação e apropriação que arquitetam o território e que se expressam por
territorialidades intensas, para os turistas de sol e praia, as territorialidades são mais dinâmicas,
metamorfoseantes e efêmeras. A visão de natureza e beleza cênica da paisagem dá o tom da
topofilia ao que os turistas de sol e praia entendem ser o “lugar do prazer”. Domina-se e
apropria-se das praias como “território de lazer” por territorialidades “nômades”.
Seja qual for a intensidade do vínculo psicoterritorial, esses moradores
“temporários” usam a mesma base territorial dos moradores permanentes. Entre olhares os
insiders mostram aos veranistas e aos turistas de sol e praia que os recursos territoriais também
são usados com outros propósitos. Entre olhares coexiste com o território da segunda residência
e o território de abrigo e sobrevivência dos moradores permanentes. Nos usos dos territórios,
ora os interesses da população permanente convergem com os da população flutuante, ora
divergem. Em linhas gerais, a cooperação entre os veranistas, os turistas de sol e praia e os
moradores permanentes se expressam na geração de emprego e de renda. Em contraposição,
foram observadas diversas repercussões territoriais que ilustram os conflitos ambientais da
“velha” forma-conteúdo de casa de praia.
Nas praias do litoral Norte, as dinâmicas conflitivas entre os moradores
permanentes e os usuários da segunda residência são provocadas pelo comprometimento do
abastecimento de água, disposição inadequada de resíduos sólidos, perturbação do sossego,
falta de energia elétrica, poluição por esgotamento sanitário, crescimento da violência, falta de
planejamento territorial e a (des)(re) territorialização dos moradores permanentes para “ceder”
espaço ao veraneio e ao turismo. No mesmo compasso, os veranistas e os turistas em casa de
praia indicam a existência de conflitos ambientais com os outros usuários da segunda residência
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e os moradores relacionados ao comprometimento do abastecimento de água, assaltados
constantes e crescimento no valor do aluguel.
Ademais, verificou-se na Praia da Costa conflitos ambientais entre o poder público,
os moradores e os proprietários de segunda residência provocados por processos que tem como
problema central a ocupação irregular da linha de costa. Essa localidade merece atenção
especial diante da densidade dos conflitos ambientais com o poder público. Ao que tudo indica
um dos processos em questão parece estar direta ou indiretamente relacionado a implantação
do imobiliário-turístico. Ainda na aparente penumbra, o Plano Diretor do município de Barra
dos Coqueiros também parece ter uma inclinação favorável a “retirada” das casas na Praia da
Costa e a construção de condomínios de alto luxo. Afinal, “esquece-se” do mangue, do
manguezal e da restinga no espaço onde hoje está em implantação o Alphaville Barra dos
Coqueiros, mas “recorda-se” de delimitar somente o trecho da Praia da Costa como área de
proteção. Esses “lapsos” da memória política soam no mínimo controversos. É a “força” do
Estado na imposição da (re)(des)organização territorial do litoral sergipano.
Quando o assunto se refere aos conflitos ambientais a partir da segunda residência,
as semelhanças entre as praias do litoral Norte e Sul se estreitam. Na Praia do Saco, apesar do
conflito está camuflado no imperativo do emprego e da renda, na pesquisa de campo observouse divergências territoriais entre os moradores permanentes, os veranistas e os turistas oriundas
dos mesmos problemas mencionados no litoral Norte. A diferença é que os usuários da segunda
residência não citam o crescimento no valor do aluguel como o desencadeador de conflitos
ambientais e sim o fluxo constante de “desconhecidos-dominadores”, os turistas de sol e praia
alojados em segunda residência. Outra observação importante no que diz respeito a Praia do
Saco está na aparente “inércia” dos instrumentos legais quanto a ocupação irregular na linha de
costa. A questão é: a quem serve as leis? Ainda no litoral Sul, a Praia das Dunas, o “território
pleno da segunda residência”, as dinâmicas dos conflitos são semelhantes com as praias do
litoral Norte e a Praia do Saco, com destaque maior para o desmonte de dunas com o propósito
de construção de casas de veraneio.
É nesse contexto que a flecha do tempo cruza novamente o litoral sergipano com a
propagação da dominação e do controle territorial do imobiliário-turístico. Mas diferentemente
da propagação espontânea do veranear, a implantação do imobiliário-turístico no litoral de
Sergipe foi planejado e “capturado” pelo poder público. O mercado imobiliário e turístico,
reinventa o veraneio e a casa de praia nos moldes da diferenciação do capital flexível.
Diferenciadas, a “nova” forma de casa de praia materializa-se em complexos residenciais
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turísticos, “inventa-se” o turismo imobiliário. Seja como for, essa aliança entre o Estado e o
mercado de imobiliário-turístico multiplicará a densidade do uso dos recursos territoriais por
segunda residência em um intervalo de tempo nunca antes vivenciado na História de Sergipe.
Entre 1991 e 2010, houve um incremento de pouco mais de 510 casas de praia
tradicionais na Barra dos Coqueiros e 1.698 em Estância. Pelos documentos anteriormente
analisados, em um período de cinco anos devem ser implantadas 500 unidades residenciais no
Condomínio Brisa de Atalaia e mais de 665 imobiliários-turístico na primeira fase no Alphaville
Barra dos Coqueiros. É válido recordar que o Alphaville pretende implantar mais de 2.500 lotes
no intervalo de quatorze anos. Em menos de vinte anos, a população no trecho entre a Praia da
Costa e a Atalaia Nova tende a aumentar exponencialmente. De igual modo, na zona rural do
município de Estância em aproximadamente cinco anos estará em uso o território de mais de
500 imobiliários-turísticos.
Entre os de “lá” intramuros e os de “cá” de “fora” do muro, a segregação
socioespacial contorna a “nova” forma-conteúdo da segunda residência ancorada na
(in)sustentabilidade do dito desenvolvimento sustentável. Os recursos territoriais desde o
período de implantação são usados e tendem a ser “abusados” como nunca, na indução de
processos erosivos, no comprometimento da qualidade dos corpos hídricos, na substituição da
paisagem natural por arrumamento e edificações, na geração de poeira e gases, na alteração da
paisagem e do uso do solo, na geração de efluentes, na geração de resíduos sólidos, na supressão
de vegetação, na perda da camada fértil do solo, na alteração do modo de vida e costumes
tradicionais da população local, no aumento no tráfego, enfim, no crescimento urbano.
Nesse tempo da coexistência da casa de praia tradicional e do “imobiliárioturístico”, a questão que não quer calar é: o que será do amanhã? Os problemas e os conflitos
ambientais ocasionados pela “velha” forma-conteúdo da casa de praia são previsíveis e muitas
vezes contornáveis. Com a fluidez territorial, o litoral sergipano está em processo de
“redescoberta” e por que não dizer de “neocolonização”. Os recursos territoriais que dão vida
a história das comunidades litorâneas estão sendo cercados e/ou destruídos para a implantação
do imobiliário-turístico. O ritmo das transformações territoriais da “nova” forma-conteúdo da
segunda residência se apresenta, sem sombra de dúvidas, mais intenso que a tradicional casa de
praia.
É imprescindível mencionar que a pretensão dessa pesquisa não foi realizar uma
denúncia, nem se mostrar contrário a implantação do imobiliário-turístico no litoral sergipano.
Sabe-se da “força” do dialético par Estado e Mercado, mas também se conhece a “força” do
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lugar, a “força” da história do povo sergipano. O dito desenvolvimento sustentável tão
propagado com a implantação desses imobiliário-turístico nos atuais moldes se mostram
insustentáveis, visto que os malefícios não compensam os benefícios. Os outsiders hoje
parecem ser os de “fora” do muro. Será mesmo que vivenciamos o progresso? Apesar da
constante (re)(des)organização geográfica dos territórios da sobrevivência, já que o tempo não
para, a súplica aqui é por coerência social, ambiental e territorial, para que as comunidades
litorâneas continuem a fazer parte das bordas do mar.
O encurtamento das distâncias a partir da interligação rodoviária da zona costeira,
entre outros fatores, impulsiona a formação de novos territórios da “velha” e da “nova” formaconteúdo da segunda residência na porção Norte e Sul do litoral sergipano, observa-se assim
uma nova (re)(des)organização territorial. No entanto, no litoral Norte, apesar da perspectiva
de asfaltamento na SE-100 Norte a partir de Pirambu e da perspectiva da construção da ponte
para conectar o litoral sergipano ao litoral alagoano a Reserva Biológica de Santa Isabel,
unidade de conservação de uso restritivo, se mostra como um entrave territorial para a ocupação
desse litoral por casas de praia tradicionais e pelo imobiliário-turístico. Em virtude disso,
acredita-se que as duas manifestações territoriais da segunda residência tendem a ser
incrementadas, principalmente na Barra dos Coqueiros e em Estância, no litoral Sul.
Ao longo da SE-100 no litoral Sul já verifica-se o crescimento da implantação de
vários

imobiliários-turísticos

e

de

diferentes

materialidades

atraídas

por

esses

empreendimentos. Acredita-se que os problemas e os conflitos ambientais no litoral Norte da
Bahia, o alto valor das terras nesse litoral e a necessidade do mercado de ofertar o diferente,
leia-se a “novidade territorial”, tendem a direcionar os investimentos nacionais e internacionais
em imobiliário-turístico para o litoral Sul de Sergipe, em especial para Estância. E o que o litoral
sergipano tem a oferecer? Possivelmente, os investidores já sabem a resposta. Desse modo, que
a geografia da segunda residência no litoral de Sergipe (re)desenha-se.
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APÊNDICES
APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS VERANISTAS/TURISTAS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - UFS
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA - POSGRAP
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA - NPGEO
ENTRE A CASA DE PRAIA E O IMOBILIÁRIO-TURÍSTICO:
A SEGUNDA RESIDÊNCIA NO LITORAL SERGIPANO
Discente: Priscila Pereira Santos
Orientador: Prof. Dr. José Wellington Carvalho Vilar
PESQUISA DE CAMPO
ROTEIRO DE ENTREVISTAS – VERANISTAS/TURISTAS
Data:____/______/___
1. OS VERANISTAS/TURISTAS NO LITORAL SERGIPANO
1.1 Sexo:
( ) Masculino. ( ) Feminino.
1.2 Idade:
( ) 15-20 anos. ( ) 20-30 anos. ( ) 30-45 anos. ( ) 45-65 anos. ( ) 65 anos ou mais.
1.3 Escolaridade:
( ) Fundamental incompleto. ( ) Fundamental completo. ( ) Ensino Médio incompleto.
( ) Ensino Médio completo. ( ) Superior incompleto
( ) Superior completo
( ) Pós-graduação.
( ) Outro. Especificar_______________________________
1.4 Profissão/ocupação:________________________________________________________
1.5 Renda familiar em salário mínimo (SM):
( ) 1 a 3 SM. ( ) 4 a 6 SM. ( ) 7 a 10 SM. ( ) Acima de 10 SM.
1.6 Onde se localiza sua residência principal?______________________________________
2. A SEGUNDA RESIDÊNCIA NO LITORAL SERGIPANO
2.1 Localização:Povoado:___________________________Município:__________________

2.2 Qual a distância da praia para a sua casa?
( ) Menos de 500m
( ) Entre 500 m e 1000 m
( ) Entre 1000 m e 1500 m
( ) Acima de 2000 m ( ) Outro________________________
2.3 Quantos m2 aproximadamente tem a casa? _________________
2.5 Número de Cômodos______
2.6 Tipo de cômodo e área externa (ambientes ou subdivisões da casa e do terreno):
2.6.1 Quantos quartos têm na casa? __________________
2.6.2 Quantos banheiros têm na casa?________________
2.6.3 A casa tem alpendre? ( ) Sim. ( ) Não. Utiliza-os como dormitório improvisado? ________
2.6.4 A casa tem quintal? ( ) Sim. ( ) Não.
2.6.5 A casa tem piscina? ( ) Sim. ( ) Não.
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2.6.6 A casa tem jardim? ( ) Sim. ( ) Não.
2.6.7 A casa tem local específico para churrasco? ( ) Sim. ( ) Não.
2.6.8 A casa tem garagem? ( ) Sim. Quantos carros cabem? ____________________ ( ) Não.
2.6.9 A casa tem outros ambientes externos? ( ) Sim. ( ) Não. Especificar:_______________
2.7 A casa tem muros? ( ) Sim. Alto ou baixo? ________________________________ ( ) Não.
2.8 A casa tem cerca elétrica/arame farpado? ( ) Sim. Por quê? ________________ ( ) Não.
2.9 A casa tem andar? ( ) Sim. ( ) Não. Caso positivo, quantos?_________
2.10 Quais os utensílios domésticos presentes na casa?
( ) Televisão. ( ) Fogão. ( ) Geladeira. ( ) Ar condicionado. ( ) Máquina de lavar.
( ) TV a cabo. Outros. Especificar:___________________________________________
2.11 Qual tipo de material utilizado na construção da casa?
( ) Tijolo. ( ) Madeira. ( ) Outro. Especificar_________________________________
2.12 Qual o tipo de material utilizado no telhado da casa?
( )Laje. ( )Telha. ( )Telha/Gesso. ( )Telha/Forro PVC. ( ) Outro. Especificar____
2.13 A casa é servida por esgotamento sanitário?
( ) Sim. ( ) Não.
2.14 A casa é servida por abastecimento regular de água tratada?
( ) Sim. ( ) Não.
2.15 Como o senhor qualifica a casa?
( ) Excelente. ( ) Muito Boa. ( ) Boa. ( ) Ruim. ( ) Muito ruim

2.16 Como o senhor qualifica a parte externa da casa?
( ) Excelente. ( ) Muito Boa. ( ) Boa. ( ) Ruim. ( ) Muito ruim
2.17 Qual a quantidade máxima de pessoas que a casa normalmente abriga? _______________
2.18 Qual a quantidade máxima de pessoas que a casa tem condições de abrigar? ____________
3. O USO DA SEGUNDA RESIDÊNCIA
3.1 Qual o período do ano que mais frequenta a casa de praia?
( ) Dez./Jan./Fev. ( ) Março/Abril/Maio.
( ) Jun./Jul/Ago.
( )Set/Out/Nov.
( ) Outro. Especificar__________________________________________________________
3.2 Quanto tempo o senhor (a) permanece normalmente na residência?
( ) Um dia sem pernoite. ( ) 1 dia com pernoite. ( ) 2 dias. ( ) 3 dias. ( ) 4 dias. ( ) 5 dias.
( ) Outro. Especificar: ___________________
3.3 Qual o intervalo de tempo que frequenta a casa de praia?
( ) Finais de semana. ( ) De 15 em 15 dias. ( ) 1 vez ao mês. ( ) Outro. Especificar_____
3.4 Qual o gasto médio durante o tempo de veraneio aqui?
( ) Nada ( ) Menos de R$ 50,00 ( ) Entre R$ 50 e R$ 100,00
( ) Entre R$ 100,00 e R$200,00
( ) Entre R$ 200,00 e R$ 300,00
( ) Entre R$ 300,00 e R$ 400,00 ( ) Mais que R$ 400,00
3.5 Por que motivo o senhor (a) veraneia nessa localidade?
__________________________________________________________________________________________
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3.6 Qual o meio de transporte o senhor (a) utiliza para se deslocar até a casa de praia??
( ) Carro próprio. ( ) Veículo de amigos. ( ) Ônibus. ( ) Moto. ( )Táxi.
( ) Carro alugado. ( ) Outro. Especificar. ____________________________________
3.7 Qual a condição da casa de praia?
( ) Própria. ( ) Alugada. ( ) Emprestada. ( ) Outra. Especificar _____________________
3.8 Caso a segunda residência seja própria, houve algum intermediário no processo de compra?
( ) Sim. ( ) Não. Caso Afirmativo, quem?_______________________________________
3.9 O imóvel foi financiado? ( ) Sim. ( ) Não.
Caso afirmativo, qual a agência financiadora? ______________
3.10 Há quanto tempo possui o imóvel?_____________________
3.11 O senhor (a) alugada a casa para temporada? ( ) Sim. ( ) Não.
3.12 Qual o valor em média que o senhor (a) cobra no aluguel por tempo de permanência?
__________________________________________________________________________
3.13 O senhor (a) empresta a casa a familiares e amigos? ( ) Sim. ( ) Não.
3.14 Quais as razões que lhe levaram a adquirir uma casa de praia?
__________________________________________________________________________________________
3.15. Caso o imóvel seja alugado, qual o valor do aluguel que está pagando por tempo de
permanência?________________________________________________________________
3.16 Qual o motivo pelo qual o senhor (a) alugou esta casa de praia?
__________________________________________________________________________________________
4. O VERANISTA/TURISTA E A COMUNIDADE RECEPTORA
4.1 O senhor (a) se sente acolhido pelos moradores? ( ) Sim ( ) Não
Justifique__________________________________________________________________________________
4.2 O senhor (a) fez amigos/colegas com as pessoas daqui? ( ) Sim. ( ) Não.
4.3 Quais características senhor (a) considera positivas nas pessoas daqui?
__________________________________________________________________________________________
4.4 Quais características senhor (a) considera negativas nas pessoas daqui?
__________________________________________________________________________________________
4.5 O senhor (a) já teve algum desentendimento com alguém daqui? ( ) Sim. ( ) Não.
4.6 Algum morador daqui trabalha ou já trabalhou na casa?
( ) Sim. ( ) Não. Caso Afirmativo, por quanto tempo?_____________
4.7 O senhor (a) utiliza do comércio local (mercearias, padarias, lojas, bares, restaurante, postos de gasolina)
( ) Sim. ( ) Não.
5. CONFLITOS AMBIENTAIS DA SEGUNDA RESIDÊNCIA
5.1 A quantidade de casas de praia está aumentando aqui? ( ) Sim. ( ) Não.
5.2 Quais os fatores contribuíram para aumentar o número de casas de praia aqui?
__________________________________________________________________________________________
5.3 A valorização dos terrenos tem estimulados moradores locais a venderem suas casas/terrenos?
( ) Sim. ( ) Não.
5.4 Quais os problemas que o crescimento de casas de praia pode acarretar?
__________________________________________________________________________________________
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APÊNDICE B PERMANENTES

ROTEIRO

DE

ENTREVISTA

COM

OS

MORADORES

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - UFS
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA - POSGRAP
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA
ENTRE A CASA DE PRAIA E O IMOBILIÁRIO-TURÍSTICO:
A SEGUNDA RESIDÊNCIA NO LITORAL SERGIPANO
Discente: Priscila Pereira Santos
Orientador: Prof. Dr. José Wellington Carvalho Vilar
PESQUISA DE CAMPO
ROTEIRO DE ENTREVISTAS – MORADORES PERMANENTES
Data:____/______/___
MORADORES
1.1 Sexo:
( ) Masculino. ( ) Feminino.
1.2 Idade:
( ) 15-20 anos. ( ) 20-30 anos. ( ) 30-45 anos. ( ) 45-65 anos. ( ) 65 anos ou mais.
1.3 Escolaridade:
( ) Semialfabetizado
( ) Fundamental incompleto. ( ) Fundamental completo.
( ) Ensino Médio incompleto. ( ) Ensino Médio completo. ( ) Superior incompleto
( ) Superior completo ( ) Pós-graduação.
( ) Outro. Especificar_______________________________
1.4 Profissão/Ocupação:________________________________________________________
1.5 Localização: Povoado: ____________________Município:________________________
1.6 Desde quando o senhor (a) mora neste povoado?________________________________
1.7 Qual a distância da praia para a sua casa?
( ) Menos de 500m
( ) Entre 500 m e 1000 m
( ) Entre 1000 m e 1500 m
( ) Acima de 2000 m ( ) Outro________________________
1.8 O senhor (a) já morou em outro local aqui neste município? _______________________
1.9 A sua residência anterior era próxima à praia? (

) Sim.

1.10 Em caso afirmativo, a casa era própria? ( ) Sim.

( ) Não.

( ) Não.

1.11
Em
caso
afirmativo,
por
qual
motivo
você
se
mudou
para
este
local?
____________________________________________________________________________________________________
1.12 A casa foi vendida para ser utilizada para veraneio? ( ) Sim.

( ) Não.

1.13 O senhor (a) faz parte de alguma associação (morador, pescador, marisqueira, mangabeira)?
(

) Sim. Qual? ___________________________________

(

) Não.

A COMUNIDADE RECEPTORA E A SEGUNDA RESIDÊNCIA
2.1 Em sua opinião, a quantidade de casas de praia está aumentando aqui? ( ) Sim. ( ) Não.
Em caso afirmativo, quais os fatores senhor acha que chamaram atenção das pessoas para comprar casas de praia aqui?
____________________________________________________________________________________________________
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2.2 Para o senhor (a), o que muda no povoado quando os veranistas estão aqui?
____________________________________________________________________________________________________
2.3 O que os veranistas mudam no cotidiano da sua vida e da sua família?
____________________________________________________________________________________________________
2.4 O que o senhor (a) sente quando vê o muro do condomínio fechado (Alphaville/Damnha/Vila das Águas)?
____________________________________________________________________________________________________
2.5 Quais os benefícios o senhor (a) acredita que a segunda residência traz para a população local?
____________________________________________________________________________________________________
2.6 Esses benefícios modificam a vida dos moradores daqui? ( ) Sim. ( ) Não.
Por quê?
____________________________________________________________________________________________________
2.7 O senhor (a) deseja que o número de veranistas aumente aqui?
( ) Sim. ( ) Não. Por quê?
2.8 O senhor (a) percebe que a população local tem alguma(s) atitude (s) contrária (s) aos veranistas?
( ) Sim. Qual (is)? ______________________________________________
( ) Não.
2.9 Os preços dos produtos no mercado local/bares/restaurantes sobem à proporção que aumentam a quantidade de veranistas?
( ) Sim. ( ) Não.
2.10 O senhor (a) sente alguma diferença na forma que os comerciantes locais (mercados, padarias, bares, restaurante, entre
outros) tratam os veranistas e os moradores daqui?
( ) Sim. ( ) Não.
Em caso afirmativo, por quê?___________________________________________________
2.11 Em sua opinião, a prefeitura/o Estado ajuda a atrair mais veranistas? ( ) Sim. ( ) Não.
Em caso afirmativo, como?_____________________________________________________
2.12 O senhor (a) já participou de alguma reunião promovida pela prefeitura ou pelo Estado sobre ações para melhorias na
infraestrutura local?
( ) Sim. Qual?___________________________________ ( ) Não.
2.13 Em sua opinião, o aumento dos veranistas pode gerar conflitos (brigas, desentendimentos)?
( ) Sim. ( ) Não.
CONFLITOS AMBIENTAIS DA SEGUNDA RESIDÊNCIA
3.1 Para o senhor (a) quais os problemas que os veranistas trazem para a população local?
____________________________________________________________________________________________________

