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RESUMO 

 

O objetivo da presente pesquisa foi analisar as implicações da produção imobiliária destinada 

ao turismo no Distrito de Sibaúma, localizado em Tibau do Sul/RN, considerando os aspectos 

sócio-culturais e políticos, além de caracterizar a atividade turística e imobiliária do referido 

local. No Nordeste brasileiro o fenômeno se intensificou com a consolidação das ações previstas 

no PRODETUR/NE e o aumento do fluxo internacional de turistas na região. A pesquisa é 

exploratória-descritiva, com tratamento qualitativo dos dados, cujos procedimentos de coleta 

ocorreram através da observação sistemática in loco dos empreendimentos imobiliários e de 

entrevistas semiestruturadas individuais aplicadas à lideranças comunitárias, sobre os quais se 

efetuou análise de conteúdo. A partir do momento em que a atividade imobiliária-turística se 

instala no distrito, começam a surgir conflitos que causaram efeitos negativos na organização 

política e sócio-cultural da comunidade. Observou-se que as lideranças de Sibaúma não mantém 

uma visão positiva da produção imobiliária relacionada ao turismo e ao lazer em sua 

comunidade; constatação atribuída pela perda de terras e/ou pela venda das mesmas com preços 

abaixo do mercado para compradores denominados de “os de fora”. Dos efeitos negativos 

observados, pode-se considerar que a questão de titulação das terras se sobressai, pelo fato de 

ter sido algo que dividiu a comunidade em: os que queriam e os que não desejavam a titulação 

de terras quilombolas.  

 

Palavras-chave: Turismo; Produção Imobiliária; Impactos Sócio-Culturais e Políticos; 

Sibaúma (Tibau do Sul/RN). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The objective of this research was to analyze the implications of real estate production for 

tourism in the District of Sibaúma, located in Tibau do Sul/RN, considering the socio-cultural 

and political aspects, in addition to characterizing the tourist activity and real estate activity of 

the referred local. In the Northeast of Brazil, the phenomenon intensified with the consolidation 

of the actions foreseen in PRODETUR / NE and the increase in the international flow of tourists 

in the region. The research is exploratory-descriptive, with qualitative treatment of the data, 

whose collection procedures took place through the systematic observation in loco of real estate 

enterprises and individual semi-structured interviews applied to community leaders, on which 

content analysis was carried out. From the moment that the real estate-tourism activity settles 

in the district, conflicts begin to arise that have had negative effects on the political and socio-

cultural organization of the community. It was observed that the leaders of Sibaúma do not 

keeps a positive eyesight of real estate production related to tourism and leisure in their 

community; finding attributed to the loss of land and/or the sale of land at prices below the 

market to buyers called “those outside”. From the negative effects observed, it can be 

considered that the question of land titling stands out, because it was something that divided 

the community into: those who wanted and those who did not want the titling of quilombola 

lands. 

 

Key-words: Tourism; Real Estate Production; Socio-Cultural and Political Impacts; Sibaúma 

(Tibau do Sul/RN). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Problemática 

 

 É notório o avanço da produção imobiliária destinada ao turismo no distrito de 

Sibaúma, pertencente ao município de Tibau do Sul/RN. O PRODETUR//RN (Programa 

Regional de Desenvolvimento do Turismo no Rio Grande do Norte) elaborou alternativas 

turísticas com os países de maior desenvolvimento, especialmente com a Europa, e 

partindo desse fato, se iniciou um processo de negociações de terras, investimentos 

imobiliários e urbanização turística que tem ocasionado transformações sócio espaciais 

em localidades litorâneas. Porém essas alternativas de âmbito internacional analisadas 

nos últimos tempos no estado potiguar, produziram um conjunto de efeitos. Um deles está 

intimamente ligado a expansão do setor imobiliário para outros lugares além do mercado 

local, retornando a produção para o benifício de capitalistas estrangeiros, os quais o 

patrimônio agregam condomínios de segunda residência, loteamentos fechados e abertos, 

e também os empreendimentos de hospedagem. Ou seja, uma abordagem de medidas 

ajustadas aos procedimentos de reflexo capitalista no âmbito global.  

Esse fenômeno teve sua intensificação no Rio Grande do Norte, no decorrer da 

primeira década do século XIX, porém independente dos “clichês” que são reproduzidos 

por governos e órgãos de fomento no que diz respeito à geração de empregos, renda e 

trocas de tecnologias, os efeitos de tal modelo de turismo, que alguns nomeiam de 

Turismo Residencial, requer uma análise crítica. Tal fenômeno é algo de ordem global, 

no qual está evidentemente expresso na paisagem, tanto que em âmbito local alguns 

municípios foram objetos de análise em pesquisas, como: Maxaranguape, Rio do Fogo, e 

Tibau do Sul (RN). 

O distrito de Sibaúma está localizado no Município de Tibau do Sul, no estado do 

Rio Grande do Norte, e situado na Microrregião do Litoral Sul Potiguar, está a 90 km da 

capital, Natal/RN. De acordo com os dados de 2020, do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), o município em que Sibaúma insere-se, Tibau do Sul, estima-se uma 

população de 14.440 habitantes. Segundo dados do ano de 2008,  o Instituto de 

Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) 

analisou que o distrito possui como limite Leste o Oceano Atlântico, a sua geomorfologia 

litorânea se apresenta diferenciada com base na ocorrência de falésias, dunas, rochas de 
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praia e enseadas; estando presente a vegetação remanescente de mata atlântica unido a 

franja litorânea; os recursos hídricos são garantidos pelos rios e lagos perenes, e o seu 

clima é Tropical chuvoso, mantendo um ambiente natural de grande valor paisagístico, 

com médias pluviométricas, de temperatura e de tempo de insolação que favorecem às 

práticas de lazer e turismo à beira mar. 

O distrito tem uma característica peculiar, pelo fato de se tratar de um vilarejo de 

origem quilombola, onde guarda suas tradições e histórias de luta, levando um estilo de 

vida voltado para suas heranças deixadas pelos seus antepassados. Teve seu 

reconhecimento e certificação como uma comunidade remanescente de quilombo1, no 

ano de 2005, pela Fundação Cultural Palmares (FCP). Tal reconhecimento foi decretado 

em audiência pública, realizada no local, e no mesmo ano. A partir disso, o grupo deveria 

ter os benefícios das políticas públicas as quais são direcionadas ás populações 

quilombolas, reivindicando a titulação de seu território, como previsto no Art. 68, do Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição Federal de 1988. A 

execução somente foi iniciada após a elaboração de um relatório antropológico de 

caracterização histórica, econômica e sócio-cultural do referido grupo (RELATÓRIO 

ANTROPOLÓGICO, 2006 apud ANDRADE, 2015).   

Uma das principais atividades de renda do local é a pesca, porém o turismo 

também está conquistando seu lugar, pois recebe um número razoável de turistas durante 

o ano inteiro, principalmente após ser um dos cenários da novela global por nome “Flor 

do Caribe”, exibida em 2013 (G1, 2017).  

Apesar de ser próximo do segundo destino turístico potiguar, a Praia da Pipa, que 

fica a pouco menos de 10 km, e também de Barra do Cunháu (RN), no qual o acesso à 

esta é dado por meio de balsa, Sibaúma é um excelente destino para quem tanto tem a 

finalidade de viajar com a família, como também aqueles que procuram tranquilidade, 

descanso e paz. Ou seja, é algo muito diferente das agitações de outras praias da região. 

Dentre os principais atrativos naturais, além da praia, claro, é o encontro do Rio Catu com 

o mar, sendo o ponto de mais movimento da orla, e o outro são as piscinas naturais que 

 
1 “De acordo com o Artigo 2º do Decreto 4.887/2003, são considerados remanescentes das comunidades 

dos quilombos os grupos étnico-raciais, segundo critérios de autoatribuição, com trajetória histórica 

própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada 

com a resistência à opressão histórica sofrida” (INCRA, 2017, p.4). Disponível em: 

https://www.gov.br/incra/pt-br/assuntos/governanca-fundiaria/perguntas_respostas.pdf Acesso em: 

26/04/2021. 
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se formam nos períodos onde a maré recua, cedendo o acesso dos turistas aos poços 

espalhados na barreira de corais que se encontram em frente ao vilarejo. 

Esse conjunto de condições favoráveis levam Tibau do Sul juntamente com seus 

distritos, como Sibaúma, a se inserirem em um contexto de oferta turística diferente em 

relação as demais localidades da Microrregião do Litoral Sul, oferta esta, estimulada 

incessantemente, seja por ações públicas de incentivo ao turismo, ou pelos investimentos 

privativos. 

Apesar dessas condições serem positivas, as mesmas fazem com que a 

disponibilização de terras com preços mais acessíveis do que aqueles praticados no 

mercado internacional, de certa forma, desapareça. Em âmbito internacional, o mercado 

europeu é o principal contribuinte para esse tipo de situação, por possuir diferença 

cambial e com isso faz com que tal operação seja mais lucrativa para investidores desse 

continente.  

Com esse agrupamento de fatores abordados neste capítulo, o Distrito de Sibaúma 

torna-se um caso representativo no que diz respeito ao avanço da produção imobiliária 

para fins de lazer e turismo. 

Desse modo, quais são as implicações do avanço da produção imobiliária para o 

distrito de Sibaúma, considerando os aspectos sociais e políticos? 

 

1.2 Justificativa 

 

O tema aqui tratado é relevante para os estudos em turismo, por abordar um 

assunto que possui uma certa necessidade de reflexão da área enquanto uma experiência 

que ultrapassa as perpectivas técnicas, colocando em evidência as contradições surgidas 

a partir do aumento do setor. Como nos últimos anos novas ações de estímulo ao turismo 

estão surgindo, esse estudo tem o propósito de contribuir na busca dos impactos 

produzidos pela expansão de tal atividade, principalmente relacionando a mesma com 

uma produção imobiliária com aspectos divergentes daqueles identificados no litoral 

antes da existência de alternativas turísticas internacionais.   

Salienta-se a relevância deste estudo para a população do Município de Tibau do 

Sul, evidentemente, do Distrito de Sibaúma, por ter mostrado nas últimas décadas, a 

valorização do local por meio de investimentos privados em empreendimentos hoteleiros, 
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restaurantes, agências de viagens e os passeios, isso tudo, além da produção imobiliária 

associada ao turismo com às práticas relacionadas ao lazer, sendo a grande parte de 

origem estrangeira. 

Evidencia-se que no distrito, uma parte da sua população é reconhecida como 

remanescentes de Quilombola. Tendo conhecimento de que existe um cenário de 

vulnerabilidade sócioespacial dessas comunidades remanescentes de quilombolas e 

indígenas quando inseridas na atividade turística e a necessidade de refletir os efeitos 

positivos e negativos, com foco nas tomadas de decisões em defesa dos próprios 

interesses, confirma-se a importância social do tema proposto. 

Em suma, a relação entre o turismo e a produção imobiliária produz muitos 

impactos. Quando chega ao ponto de afetar a sociedade (especificamente a população em 

estudo), às vezes, sem ter no mínimo a ciência de tal ação, podem ser considerados 

negativos. Por este e outros motivos, se consolida a importância de abordar sobre o 

assunto apresentado. 

O proposto tema, é oriundo de um projeto de pesquisa na área de conhecimento 

do Turismo (Ciências Sociais Aplicadas), que teve sua aprovação através da seleção no 

edital da PROPI/IFRN (Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação do Instituto Federal do Rio 

Grande do Norte). Se iniciou no dia 16/04/2018 e finalizou-se em 16/11/2018, tendo como 

integrantes 1 (um) bolsista, 3 (três) voluntários, e o orientador. Tal projeto foi apresentado 

em eventos, como: Semana de Turismo da UFRN (Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte); e o Congresso de Iniciação Científica do IFRN (CONGIC).  

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Geral 

Analisar as implicações da produção imobiliária destinada ao turismo no Distrito 

de Sibaúma, em Tibau do Sul/RN, considerando os aspectos socioculturais e políticos. 

1.3.2 Específicos 

• Caracterizar a atividade turística em Sibaúma; 

• Caracterizar a atividade imobiliária no distrito em questão; 

• Analisar os aspectos socioculturais e políticos sobre a produção imobiliária 

destinada ao lazer de residentes temporários e imigrantes do distrito. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O crescimento global do turismo e a estruturaçao local 

 

O turismo é atualmente uma das maiores atividades econômicas do mundo. 

Através do seu conjunto de serviços produtivos associados e com influência sobre os 

demais setores da economia, a atividade se propõe eficiente para gerar crescimento e 

desenvolvimento a uma determinada localidade. 

De acordo com Cacho e Azevedo (2010, apud AZEVEDO et al, 2013, p. 16), foi 

logo após a segunda guerra mundial que o turismo ganhou expressividade como uma 

atividade econômica, principalmente motivado por avanços ocorridos nos meios de 

comunicação e transportes. Ainda segundo Cacho e Azevedo (2010, apud AZEVEDO et 

al, 2013, p. 16), após esse período o turismo passou a viver uma nova etapa, pois com a 

colocação de aviões em deslocamentos e com o aprimoramento dos sistemas de 

transportes hidroviários e rodoviários, essa atividade obteve um nítido avanço 

tecnológico, especialmente na área da comunicação e informação. 

Azevedo et al. (2013) afirmam que foi a partir da década de 1970 que o turismo 

atingiu destaque em esfera econômica do hemisfério sul, principalmente na América 

Latina e na África. 

Alguns autores tratam o Turismo como uma indústria “(...) pois, pode ser descrito 

conforme os novos conceitos de produção industrial” (WAHAB, 1976, p.5 apud 

SERRANO; BRUHNS & LUCHIARI, 2000). 

Com isso, Dias e Aguiar (2002) relatam que: 

 

O crescimento exponencial da indústria do turismo no final do século passado 

e início do século XXI colocou esse setor em evidencia no cenário econômico 

mundial. Para muitos países, como os caribenhos, por exemplo, o turismo 

contribui com a maior fatia do Produto Interno Bruto (PIB) (DIAS; AGUIAR, 

2002, p.156). 

 

O turismo internacional teve um aumento de 5% no ano de 2018, atingindo assim 

a marca de 1,4 bilhões de turistas estrangeiros pelo mundo, isso tudo devido a economia 

global que estava relativamente forte nesse período, além dos novos avanços tecnológicos 

e viagens com custos acessíveis e facilidade nos vistos (OMT, 2019). 

O crescimento da atividade turística no mundo chegou a 3,9% no mesmo ano, 

contribuindo com um número recorde de US$ 8,8 trilhões e 319 milhões de empregos 
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para a economia mundial de 2018. Estando esse aumento, acima do crescimento do PIB 

mundial pelo oitavo ano consecutivo. (VIAJAR VERDE, 2019). 

De acordo com a OMT (2019), o turismo tem se expandido de forma contínua ao 

longo do tempo, apesar das eventualidades, demonstrando ser um setor forte e resiliente. 

Observando os dados abaixo podemos notar que o número de chegadas de turistas 

internacionais e o de receitas de turismo sofreu uma significativa diminuição somente no 

ano de 2009, devido á crises na economia, o avanço da gripe suína, entre outros fatos 

desse período. Apesar disso, a partir de 2010 esses números começaram a aumentar 

novamente (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1: Chegadas de turistas internacionais e receitas de turismo (Variação %) 

 

Fonte: Dados da OMT (2019). 

 

A partir de 2017 verificou-se um crescimento ainda maior se comparado aos anos 

passados, porém esse aumento não foi contínuo, sendo interrompido principalmente no 

ano de 2020, pelo fato da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), onde o setor de 

turismo foi o mais afetado nas suas diversas atividades, tendo shows e eventos 

paralisados, fechamento de meios de hospedagem e de pontos turísticos em todo o mundo, 

pois essa era uma medida mais viável para evitar aglomerações e consequentemente o 

contágio do vírus, de acordo com as recomendações da OMS (Organização Mundial da 

Saúde).       

O turismo em âmbito nacional, está cada vez mais sendo tratado como uma 

atividade de grande importância econômica, isso desde os anos 70 do século XX. O setor 

demonstra um real crescimento, tanto para o receptivo nacional quanto para o 
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internacional (KIYOTANI, 2019). Por possuir um vasto potencial turístico, o Brasil 

recebeu não somente firmes aplicações das transnacionais do setor, mas também 

incentivos governamentais destinados ao desenvolvimento turístico local. Um exemplo 

desses incentivos, seria o Programa Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT), 

que visou a conscientização das municipalidades sobre a implementação do turismo 

(DIAS; AGUIAR, 2002). 

Uma região brasileira bastante procurada para práticas de turismo, é o Nordeste. 

Na região, segundo Kiyotani (2019), os desembarques internacionais nos aeroportos em 

2015, registraram 462.471. No mesmo ano, chegaram ao Brasil, um número aproximado 

de, 6,3 milhões de turistas internacionais. Kiyotani (2019) afirma que realizando um 

cálculo simples, poderíamos considerar que 7,9% dos turistas estrangeiros 

desembarcaram nos aeroportos nordestinos no referido ano. 

No ano de 2015, o montante de desembarques na região Nordeste revelou um 

fluxo de aproximadamente 16 milhões, composto por visitantes e moradores 

(KIYOTANI, 2019). Conforme os dados abaixo (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2: Fluxo de passageiros na Região Nordeste do Brasil de 2003 a 2015 

 

Fonte: KIYOTANI (2019). 
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A atividade turística no Rio Grande do Norte (RN), teve sua estruturação a partir 

de iniciativas/incentivos das políticas públicas implantadas no Nordeste (NE). 

Dentre essas iniciativas estão duas que podem ser consideradas as principais para 

o desenvolvimento do turismo no estado, que foram: a criação da EMPROTURN 

(Empresa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo no Rio Grande do Norte), e do 

PRODETUR (Programa de Desenvolvimento do Turismo). 

Segundo Fernandes (2013) a EMPROTURN, foi criada no ano de 1971, de certa 

forma associado as atividades turísticas vinculadas aos impactos socioambientais do 

litoral potiguar. Dentre estas atividades está a indústria de loteamentos, que de início era 

voltada para as moradias de veranistas, e como resultado, começou nos anos de 1980, a 

assumir um caráter mais intenso, introduzindo atendimento também a interesses de 

grandes grupos nacionais e estrangeiros do setor da hospitalidade. Com isso, a 

EMPROTURN lançava bases para uma política de turismo baseada na promoção do 

produto turístico do estado em nível nacional e internacional, como também realizava a 

devida adequação da infraestrutura urbana aos novos espaços turísticos, convertendo 

áreas naturais em cartões postais para o turismo, concomitantemente a estruturação dos 

acessos aos atrativos naturais e arquitetônicos (FERNANDES, 2013). 

O PRODETUR, teve a implantação da sua primeira fase nos anos noventa, 

contendo seis municípios do Polo Costa das Dunas: Natal, Parnamirim, Nísia Floresta, 

Extremoz, Ceará Mirim e Tibau do Sul, contribuindo na infraestrutura do turismo do 

estado do Rio Grande do Norte (FONSECA, JUNIOR & NUNES, 2016).  Na referida 

fase, o programa possibilitou uma melhor fluidez ao território, direcionando 78% dos seus 

investimentos à aeroportos e estradas. Além disso, também tiveram investimentos em 

saneamento, gestão turística e municipal e na proteção e recursos naturais (FONSECA, 

JUNIOR & NUNES, 2016). Podemos ver esses investimentos sendo representados na 

tabela abaixo (Tabela 1). 

 

TABELA 1: Investimentos, por componentes, dos recursos do PRODETUR I e II 

COMPONENTES PRODETUR I 

(1996-2002) 

PRODETUR II 

(2005-2012) 

 Investimentos % Investimentos % 

Aeroporto 31.966.458,20 56 - - 

Estradas 12.461.079,25 22 4.770.574,44 16 

Água e Saneamento  8.403582,40 15 8.287.497,70 27 

Planejamento Estratégico - - 6.298.377,78 21 

Capacitação Profissional - - 4.783.056,33 16 

Ampliação do Centro de  - - 4.675.078,43 15 
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Convenções 

Proteção e Recursos Naturais 1.529.788,11 2 363.686,85 1,2 

Geração de Resíduos Sólidos - - 216.263,11 0,7 

Gestão Turística e 

Administração e Fiscal 

2.711.696,53 5 49.376,57 0,1 

Não Identificado - - 831.037,37 3 

Total 57.072.604,49 100 30.274.948,68 100 

Fonte: FONSECA, JUNIOR & NUNES (2016). 

 

Fonseca, Junior e Nunes (2016) afirmam que no período de 2000 à 2008, após o 

término deste programa, PRODETUR, aconteceu o tão esperado crescimento no turismo 

estadual, com o recebimento de fluxos turísticos e de investimentos dos outros países. 

Com isso, surge uma forte destinação no Estado, chamada de Tibau do Sul. 

O município de Tibau do sul recebeu investimentos do PRODETUR em suas duas 

fases, porém foi somente na segunda que obteve uma maior participação na distribuição 

dos recursos em relação aos outros locais. O aumento de tal participação é justifcado pelo 

fato de ter se tornado uma cidade com alta visibilidade estrangeira, benefício vindo logo 

após as ações realizadas através da primeira fase do programa (FONSECA, JUNIOR & 

NUNES, 2016). Podemos ver essa diferença nos Gráficos (3 e 4) a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Investimentos do PRODETUR I/RN, 

por município 

Fonte: FONSECA, JUNIOR & NUNES (2016). 
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Fonte: FONSECA, JUNIOR & NUNES (2016). 

 

Segundo Costa e Fonseca (2019) o estado do Rio Grande do Norte recebeu mais 

de US$ 87 (oitenta e sete) milhões em aplicações para estruturação turística nas duas fases 

existentes do programa, colaborando para uma melhor acessibilidade e circulação dos 

visitantes que frequentam as praias potiguares, além de contribuir também para o aumento 

do fluxo turístico internacional.  

De acordo com o Regulamento Operativo do Programa (cláusula 2.1, BNB, 1995 

apud FERNANDES, 2013), o PRODETUR surgiu com o objetivo principal de fortalecer 

a efetividade do Nordeste em preservar e expandir sua indústria turística, a qual está em 

crescimento, e também ordenar a infraestrutura básica e as obrigações públicas dos 

estados que não seguiram a demanda por tais serviços.  

O PRODETUR deixou alguns benefícios para o turismo no estado do Rio Grande 

do Norte. Como afirmam Lopes e Alves (2015, p. 153): 

 

No período de implantação das ações previstas no PRODETUR, o Rio Grande 

do Norte também recebeu influência de outros investimentos públicos que 

juntamente com as ações do programa possibilitaram um maior impacto na 

infraestrutura viária do estado. Um exemplo disso foi a implantação do trecho 

referente à BR 101 em 1998, ligando Natal a Touros, que contemplou 

municípios sob influência do PRODETUR, a exemplo de Natal, Ceará-Mirim 

e Extremoz. Nesse contexto, vale destacar que esse conjunto de investimentos 

incentivou a expansão da atividade turística por todo o litoral oriental do 

estado, facultando ao turismo o título de atividade estruturante desses espaços 

(LOPES; ALVES, 2015, p. 153). 

 

 

Gráfico 4: Investimentos do PRODETUR II/RN, 

por município 
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Destarte, essas ações das políticas públicas forneceram um certo alicerce para que 

o Turismo obtivesse um progresso no estado Rio Grande do Norte, e assim movimentar 

a economia através de tal setor.   

 

2.2 O crescimento do setor imobiliário a partir do setor turístico 

 

De acordo com Ferreira e Silva (2010), no turismo existe uma certa necessidade 

de ajuste entre a oferta e a demanda. Ou seja, os autores dizem que nesse ajuste, o espaço 

deve ser transformado, deixando de ser apenas um recurso, passando a ser atrativo e após 

isso, ser considerado um produto. E neste último, segundo eles, surge a materialização da 

mercadoria que será comercializada, sendo disponibilizada para o consumo regional, 

nacional, e internacional.  

Segundo Beni (2006, apud FERREIRA; SILVA, 2010, p. 120) no final da década 

de 1970, surgiram as primeiras políticas estatais de apoio ao turismo no território 

brasileiro, através de investimentos na transformação dos atrativos em produtos. A 

EMBRATUR (Empresa Brasileira de Turismo) foi o órgão responsável por delimitar os 

eixos da políticas de investimentos para tal transformação, oferecendo aos estados e 

municípios obras e maneiras inovadoras de publicidade e comercialização. 

Neste cenário, a EMBRATUR, teve como foco a estratégia de demanda para o 

turista internacional, com hotéis luxuosos, deixando assim, de investir no mercado 

interno. De acordo com o autor, esse fato foi de encontro ao cenário mundial, pois no 

final da década de 1970, surgia uma crise econômica na qual acabou com as expectativas 

do mercado turístico e do Estado. Mesmo diante disto, através de fortes subsídios 

públicos, em toda zona costeira nordestina foram instalados projetos de grande porte 

baseados na concentração do sistema hoteleiro de luxo integrado nos trechos da orla 

marítima, passando a gerar recursos de maneira efetiva em meados de 1990 (BENI 2006 

apud FERREIRA; SILVA, 2010, p. 120). 

Segundo Ferreira e Silva  (2010), no estado do Rio Grande do Norte, esse período 

foi caracterizado pela implantação do megaprojeto Parque das Dunas e Via Costeira 

(PD/VC), por meio do governo do Estado, em 1980. Os autores falam que a Via Costeira 

ocupou boa parte do litoral do município de Natal, tendo como base a disposição de hotéis 

na mesma distância da linha da praia e do cordão dunar.  

Desse modo, Ferreira e Silva (2010) ainda afirmam que: 
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O modo de viabilização do Projeto PD/VC foi dirigido pelo governo do Estado 

do Rio Grande do Norte, com a formalização de Unidades Turísticas a partir 

da desapropriação dos terrenos e da redação de termos de concessão, além dos 

financiamentos à iniciativa privada que, desse modo, entrou como aplicador 

dos recursos públicos. Somente em meados da década de 1980 se iniciou a 

construção de equipamentos hoteleiros, e até o presente momento (2009) não 

se alcançou a totalidade do que estava previsto. Em contrapartida, no litoral sul 

(municípios de Nísia Floresta e Parnamirim), as residências de uso ocasional 

para moradores de Natal foram construídas mais intensamente nas décadas de 

1980 e 1990, com a ausência ou a pouca eficiência, no entanto, de instrumentos 

de controle e planejamento municipal ou estadual. No caso do RN, o 

PRODETUR/NE-I possui um papel de ampliar a capacidade de deslocamento 

pelo litoral sul, além de inserir nos municípios costeiros um novo fluxo de 

visitantes nacionais e estrangeiros modificando, assim, o perfil do turismo 

estadual a partir de 1999 (FERREIRA; SILVA, 2010, p.120-121). 

 

De maneira geral, segundo Ferreira e Silva (2010), nas políticas de turismo para a 

região, pode-se visualizar que o turismo no Nordeste brasileiro, se tornou um setor 

econômico de grande importância, recentemente, e que também a urbanização da orla por 

segundas residências, teve mais intensidade há pouco mais de 25 anos.  

A partir dos anos 90, o turismo nordestino foi marcado por uma transformação 

relacionada a entrada de novas maneiras de hospedagens extra-hoteleiras. Porém, os 

autores afirmam que essa transição não superaria a tipologia de “quarto de hotel” 

(Unidades Hoteleiras-UHs), mas sim, colocaria a instalação dos projetos de uso 

heterogêneo, realizando a junção de residências secundárias, formas de partilha e de 

fracionamento de UHs, como também a venda de lotes, chalés e apartamentos agregados 

de um mesmo complexo turístico e de lazer (FERREIRA; SILVA, 2010). 

Assim, em decorrência da instalação dos novos tipos imobiliários, verificou-se a 

expansão urbana das cidades litorâneas a partir do século XX, tanto por meio de 

financiamento público como privado, ou sendo de modo formal ou informal, um reflexo 

da ampliação da produção imobiliária para o mercado. Além disso, também teve o 

crescimento do tecido urbano das metrópoles nordestinas através do aumento da atividade 

imobiliária (FERREIRA; SILVA, 2010).  

Ferreira e Silva (2010) relatam que a população urbana que possuia menos poder 

aquisitivo, resolvia o seu problema de habitação em loteamentos clandestinos, favelas e 

coabitação, enquanto a classe media e alta, brigava por prédios com apartamentos de alto 

padrão, com as melhores localizações, próximos de pontos de comercialização, bairros 

com residências da classe média, e perto das praias.   



29 
 

Na atividade turística, quando estudada na perspectiva geográfica, pode-se 

encontrar temas de relevante importância para ser pesquisado, e a produção imobiliária 

faz parte deles, principalmente pelo fato de está chamando a atenção por ser composta de 

incidência e natureza espacial. Geralmente, tal produção está associada ao turismo de 

locais menos favorecidos pelo poder público (FONSECA; JANOSCHKA, 2016). 

Para Ferreira e Silva (2010) o território é o elemento comum entre o turismo e 

produção imobiliária, melhor dizendo, é o confronto existente entre o mercado residencial 

e a hotelaria convencional pelo domínio da linha litorânea. Os autores relatam que, tal 

confronto tem o poder de movimentar os valores fundiários que existem nas metrópoles 

da região Nordeste, ocasionado efeitos negativos tanto para o trade turístico, como para 

a população em si, pois aumentando o valor dos terrenos na orla litorânea afeta também 

toda parte urbana, como as periferias. 

Segundo Ferreira e Silva (2010) as relações entre o turismo e o setor imobiliário 

podem ser consideradas como um processo de reestruturações parciais desses setores, 

onde ocorre modificação na escala de dinamismo entre o urbano e regional, além de 

estabecer relações com uma demanda estrangeira. Desse modo, surgem novas maneiras 

de propriedade e ligações de posse nos territórios no qual o capital incorporador, por não 

ter muita capacidade na geração de lucros, não desperta interesse algum de investidores 

(FERREIRA; SILVA, 2010). 

De acordo com Silva (2010) nos dias de hoje, as condições favoráveis para 

modificar os elementos naturais em mercadoria, surge a partir da acumulação do capital, 

onde acontece a criação de áreas e novos territórios. Segundo os autores, tanto a 

apropriação direta dos elementos paisagísticos, como a existência de singularidades 

ambientais, são considerados agentes ligados às mercadorias e serviços disponíveis 

encontrados na construção civil e no turismo. 

Em vista disso, Silva (2010) relata que: 

 

A lógica da valorização do ambiente turístico passa pela velocidade que tal 

ambiente possui em ampliar a liquidez do bem produzido, ou da capacidade de 

capturar rendas disponíveis, pela prestação dos serviços ligados com as 

diversas esferas da economia do turismo. A relação entre imobiliário e turismo, 

nessa lógica, atua na formação de sinergia e parcerias, otimizando o “giro” dos 

produtos, aumentando a liquidez e a velocidade de comercialização. É nesse 

elemento entre capital-território que o imobiliário e o turismo podem se 

encontrar. (SILVA, 2010, p.133). 

 

Silva (2010) ainda afirma que no Nordeste Brasilero, já há algum tempo, ocorre a 

formação de projetos imobiliários e turísticos incentivados pela atração de investimentos 
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internacionais nos Estados da Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco, tanto 

para compra de terrenos e realização de construção, como também para administração de 

equipamentos já colocados.  

O Brasil teve o momento do “boom” de investimentos imobiliários e construção 

civil, em 2007. Com isso, o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) 

apontou entre janeiro e abril do referido ano, um recorde de investimentos, sendo 71% a 

mais do que em 2006. A liquidez no setor construtivo estava cada vez maior, contribuindo 

na atração progressiva de mais empresas e investidores individuais para adquirir imóveis, 

como segundas residências, ou estabelecimentos comerciais (SILVA, 2010). 

Nesse período, de acordo com Silva (2010), mesmo sendo deficitário em relação 

aos demais destinos mundiais, o turismo brasileiro foi impulsionado por investimentos, 

recebendo novas redes hoteleiras, e projetos de resorts de grande porte. 

Silva (2010) em seus estudos, constata que, comparando os valores apurados entre 

2001 e 2007, em dólares, o Turismo Imobiliário teve um aumento nove vezes maior. 

Diante disso, os autores afirmam que, tal segmento tem um importante papel no 

crescimento da economia do Rio Grande do Norte, pelo fato de mostrar números elevados 

e por ser uma atividade de grande influência na geração de empregos, além de geralmente 

estar introduzida  no litoral. 

Segundo Silva (2010) o “turismo imobiliário” foi alavancado pelo próprio 

mercado, tendo como base, os investimentos públicos que eram direcionados ao turismo, 

mostrando um certo acordo entre o capital do setor turístico estrangeiro e o capital 

imobiliário de base nacional e internacional. 

Dentro da relação entre o turismo e a produção imobiliária, temos um segmento 

bastante discutido pelos estudiosos da respectiva área, que é o turismo residencial ou 

turismo de segunda residência. Para Clementino (2010) o turismo residencial é algo mais 

amplo, pois o turista residente, não é o mesmo turista tradicional, pelo fato daquele não 

ter o hábito do consumo turístico (utilizar estruturas tradicionais como hotéis, pousadas, 

etc.) que este tem. Dessa forma, o autor afirma que o turismo residencial pode também 

ser nomeado por “imobiliário-turístico”. 

Em consonância, Aledo, Mazón e Mantecon (2007) afirmam que o turismo 

residencial tem como objetivo, não a atração de turistas ou oferecer serviços, porém o 

alvo é a produção de solo urbano, e a construção e venda de unidades residenciais em 

áreas consideradas turísticas (apud FONSECA; JANOSCHKA, 2016). 
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Concorda-se, portanto com Fonseca e Janoschka (2016) em que o turismo é 

responsável pelo aumento e incentivo do mercado imobiliário num âmbito globalizado, 

pelo fato deste segmento sempre estar à procura de lugares dotados de amenidades e que 

são valorizadas na comercialização, focando assim, numa demanda globalizada.   

 

2.3 Impactos do Turismo-Imobiliário 

 

2.3.1 Impactos socioculturais 

 

Para Lohmann e Panosso (2012), na literatura especializada, há um entendimento 

que o turismo atua como um transformador das culturais locais, uma vez que, insere novos 

costumes nas comunidades, como música, modos de dialeto, novas visões de mundo, 

entre outras coisas. Porém, os mesmos ressaltam que, do mesmo modo, existe a 

compreensão que o turismo atue como um portador da valorização da cultura nas 

comunidades, como a arte, a música, a dança e todas as outras formas de expressão 

cultural. 

O ponto de diferenciação entre a natureza dos impactos gerados em determinada 

região, será, segundo os autores, dependente das características sociais dos turistas, dos 

anfitriões e da própria formação cultural da mesma. Para Lohmann e Panosso (2012) a 

prática da atividade turística atinge a toda uma sociedade, e com isso surgem os impactos 

sociais advindos de relações estabelecidas entre os visitantes e os visitados.  

Martínez (2005, apud LOHMANN; PANOSSO, 2012) constatou que alguns dos 

problemas sociais mais comuns em centros turísticos planejados são o aumento 

exorbitante da população, o desenvolvimento do urbanismo de modo paralelo (não 

oficializado e sem controle) e a falta de identidade comunitária; todos esses impactos 

sociais podem estar estreitamente ligados aos culturais, formando o que chamamos de 

impactos sócio-culturais. 

Lohmann e Panosso (2012) afirmam que os destinos turísticos possuem a 

tendência de se transformar por meio da intervenção dos costumes e das necessidades dos 

turistas. Com isso, os autores relatam que para satisfazer tais necessidades, os residentes 

perdem sua própria autenticidade, elaborando comemorações e modos de vivência que 

não são comuns em sua comunidade, dessa forma, modificando o turismo e sua própria 
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cultura local em algo falso, inautêntico. Portanto, de acordo com os autores, seria esse um 

dos vários impactos culturais considerados negativos. 

Para um melhor entendimento, Lohmann e Panosso (2012) pontuam alguns 

impactos sócio-culturais, tanto positivos quanto negativos também. Conforme o quadro 

abaixo (Quadro 1). 

QUADRO 1: Impactos socioculturais 

Impactos socioculturais positivos Impactos socioculturais negativos 

Possibilidade de inclusão social e reforço dos 

vínculos sociais entre os residentes. 

Valorização exacerbada do turista, em detrimento 

da sociedade local. 

Integração e respeito entre turistas e comunidade 

local, e entre os próprios turistas, minimizando as 

diferenças sociais entre todos. 

O residente, bem como o turista, desenvolvem uma 

visão estereotipada um do outro, uma vez que 

convivem por um curto prazo de tempo. Sabe-se 

que os turistas frequentemente tomam atitudes que 

não tomariam em seus locais de residência. 

A prática da alteridade e do respeito frente a novos 

grupos sociais e culturais que se encontram. 

Trabalhadores de diversas áreas que entram no 

turismo, após um determinado tempo na atividade, 

não voltam a desempenhar a profissão anterior, 

esquecendo-se do antigo ofício. 

A fuga do estresse da vida cotidiana, o que ajuda a 

diminuir as tensões no trabalho, na família e na 

sociedade em geral. 

Exploração sexual infanto-juvenil nos destinos 

turísticos. 

Melhorias na infraestrutura básica das cidades 

turísticas. 

Aumento da violência urbana. 

Possibilidade de intercâmbio cultural com ganhos 

para os turistas e para os residentes locais. 

Transformação da cultura local pelo processo da 

aculturação. 

Resgate da cultura local e de grupos minoritários, 

que se tornam modelos de valorização cultural. 

Banalização da cultura local e de grupos 

minoritários, que são transformados em simples 

atração, perdendo a verdadeira identidade e 

autenticidade. 

Valorização da cultura local por meio de 

programas de conscientização da população. 

Miscigenação cultural, e influências idiomáticas 

que descaracterizam gradativamente o idioma 

local. 

Fonte: Adaptado de LOHMANN & PANOSSO (2012). 

 

Do mesmo modo que existem impactos culturais negativos, o turismo também 

pode impactar de maneira positiva nesse aspecto. Como afirma Velandia (2016, apud 

MATIAS; CARVALHO, 2017), que o turismo nas localidades pode ocasionar a 

permanência dos moradores em suas cidades, evitando uma suposta migração, um 

intercâmbio e também enriquecimento na cultura com os visitantes, incluindo 

modificações na fala, formas de vestir e alimentar. 

Segundo Sancho (2001, apud PIRES et al., 2009), estabelecendo regras e limites 

na maneira de atuação do turismo de acordo com as características dos turistas, dos locais 

e do público receptor, pode-se considerar estes como importantes requisitos para 

potencializar os impactos sócio-culturais positivos relacionados a atividade turística. 

Com isso, Sancho (2001, apud PIRES et al, 2009) afirma que: 
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(...) torna-se importante a aplicação de conceitos como o de capacidade de 

carga social e psicológica – a primeira aplicada aos residentes e a segunda, aos 

turistas; a participação da comunidade local nas definições e no planejamento 

da atividade e da utilização dos recursos, assim como, no usufruto dos 

benefícios decorrentes da atividade; e a conscientização dos turistas no que diz 

respeito à valorização da riqueza do entorno sócio-cultural receptor. Somente 

com a integração do elemento sócio-cultural ao planejamento territorial e 

turístico se é capaz de garantir um desenvolvimento integrado da comunidade 

receptora (SANCHO apud PIRES et al., 2009, p.75-76). 

 

Para Barreto (2004, apud SILVA; SANT’ANNA, 2015, p.158) os estudos que 

abordam o impacto social da atividade turística estão intrinsecamente ligados aos 

acontecimentos causados “pelo contato intercultural entre visitantes e visitados, no 

conhecimento do outro, na relação de alteridade, além das mudanças percebidas por 

ambos os atores na relação turística.” 

Em consonância, Pearce (2001, apud SILVA; SANT’ANNA, 2015) revela em 

seus estudos sobre os impactos provocados pelo contato intercultural nos turistas, que são 

observadas muitas consequências em tal relação, encontradas nos diversos contextos 

turísticos, ressaltando os efeitos sociais e até psicológicos da mudança comportamental 

do turista. 

Essa mudança comportamental pode acontecer tanto nos turistas, quanto nos 

residentes também. Podemos considerar como um “fator de influência na mudança de 

comportamento dos residentes são que grandes diferenças culturais ocorrem entre países 

diferentes e as vezes entre diferentes regiões do mesmo país” (ARCHER e COOPER, 

2001, p.93, apud Dall’Agnol, 2012, p.6). Para os pesquisadores, tal problema poderia ser 

agravado, pelo fato dos turistas serem por definição, estranhos na localidade.  

Sendo assim, Archer e Cooper (2001, p.93, apud DALL’AGNOL, 2012), afirmam 

em relação aos turistas que: 

 

Seus códigos de vestimenta e seus padrões de comportamento são diferentes 

dos adotados pelos residentes e, freqüentemente, diferem até mesmo daqueles 

que o turista teria no próprio lugar de origem. Os comportamentos inibidos nos 

locais de origem passam a não sê-lo durante a viagem e seguem-se os 

problemas decorrentes, como prostituição, drogas, jogo e às vezes vandalismo. 

E na condição de estranhos, os turistas são também vulneráveis e se tornam 

vitimas de roubo e crimes perpetrados pela comunidade local, que pode 

considerar essas atividades um modo de “refazer o equilíbrio” (ARCHER e 

COOPER, 2001, p. 93, apud DALL’AGNOL, 2012, p.6). 

 

Além disso, Archer e Cooper (2001, apud DALL’AGNOL, 2012) ressaltam que 

o fluxo de turistas em uma determinada região intensifica o número de pessoas naquele 
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lugar e dessa forma superlota as instalações em que deveriam ser compartilhadas com a 

população da localidade. Os autores afirmam que essa superlotação deixa o valor da 

experiência de férias abaixo do normal, ocasiona tensão entre a própria comunidade 

residente e em situações mais extremas a população local ainda pode ser proibida de 

usufruir dos seus próprios recursos naturais. 

Para Pires (2004), se pode tirar a conclusão de que a influência do visitante tem 

mais significância do que o contrário em destinos turísticos. Para ele, isso acontece 

principalmente quando se trata de turistas internacionais, pelo fato de ser uma relação 

entre pessoas de classes distintas, ou seja, pessoas vindas de outros países que possuem 

economias centralizadas (turistas internacionais) e as populações dos países com 

economia periférica (residentes de comunidades, por exemplo).  

Em concordância a isso, Pires (2004) ainda afirma que: 

 

Em grande parte dos casos, quando o visitante chega a um local turístico - 

geralmente uma praia, uma região paradisíaca, ou uma cidade com relevante 

acervo arquitetônico, dotado de excelente infra-estrutura e facilidades para 

atender ao gosto e ao costume do turista - ele instala na destinação, os hábitos 

e padrões de consumo que traz, e, mais ainda, a relação que alimenta entre 

objeto de desejo e poder de satisfação desse desejo. Relação essa, alimentada 

puramente pelo valor monetário ou de troca das coisas. O que muitas vezes é 

transplantado, imbuído e incorporado à cultura do local, do nativo; que se 

percebe diante de uma série de apelos consumistas, de necessidades e hábitos 

até então não experimentados e proporcionados pela realidade local (PIRES, 

2004, p.16). 

 

Cruz (1999, apud HALLAL; MÜLLER, 2013, p.273) considera que os impactos 

sociais negativos do turismo podem ser identificados por um conjunto de fatores, como: 

o aumento no custo de vida das pessoas que residem em comunidades receptoras; a 

ampliação do desenvolvimento inflacionário e, “a segregação de turistas e residentes 

mediante a criação de territórios eminentemente turísticos.” 

 Para Lickorish (2000, apud DALL’AGNOL, 2012) o desenvolvimento da 

atividade turística pode fazer com que os impactos sócio-culturais tragam benefícios, 

juntando-se ao intercâmbio de idéias, culturas e percepções, com isso dando o poder de 

acabar com a ignorância e desentendimentos entre visitantes e visitados. 
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2.3.2 Impactos políticos 

 

Para Lohmann e Panosso (2012) uma das bases do desenvolvimento turístico, está 

relacionada com o Poder Público. Assim, os autores ressaltam que cabe ao Poder Público 

elaborar uma política pública de turismo de forma objetiva, para uma determinada região, 

um país ou Estado, sempre visando o menor número de impactos negativos, e 

consequentemente, a maior quantidade do número de impactos positivos. 

De acordo com Son, Pigram e Rugendyke (2002, apud HALLAL; MÜLLER, 

2013) o turismo tem o poder de viabilizar um conjunto de melhorias, dentre elas a 

infraestrutura local, com a construção ou aprimoramento de estradas, aeroportos, 

acomodações, etc. Ou seja, isso pode ser considerado como um impacto positivo do 

turismo no âmbito político-econômico, pelo fato do poder público está diretamente 

relacionado aos recursos oferecidos para idealizar tais melhorias. 

Estruturando alguns impactos positivos e negativos do turismo no âmbito político 

em um quadro (Quadro 2), veremos que de alguma forma eles possuem mais benefícios 

do que o contrário disso. 

QUADRO 2: Impactos políticos do turismo 

Impactos políticos positivos Impactos políticos negativos 

Discussão do turismo em níveis municipais, 

estaduais e federal, propiciando a melhoria do 

setor turístico. 

Empregos oficiais do turismo são usados como 

moeda de troca de favores políticos e conchavos 

politiqueiros por governos que não valorizam a 

atividade. 

Tomada de consciência da importância do turismo. Políticos eleitos, associações de classe e indíviduos 

que se apropriam do discurso turístico para fins 

particulares e de grupos restritos. 

Propiciação da participação da comunidade 

envolvida na tomada de decisões. 

 

Fonte: LOHMANN & PANOSSO (2012). 

 

Para Hall (2004, apud MARINS et al, 2015) na atividade turística, a política de 

turismo é tudo aquilo que o governo decide realizar ou não. Desse modo, segundo Marins 

et al (2015) com ou sem liderança política, sempre haverá consequências para a sociedade 

e todos os agentes que participam disso, a única diferença segundo os autores, é que, se 

caso não houver metas pré-definidas, os impactos negativos serão mais prejudiciais e 

irreversíveis. 

Em consonância, Beni (2006, apud MARINS et al, 2015) afirma que o 

implemento dessas políticas públicas do turismo é de extrema importância para o controle 

de tal atividade e também o aumento de seus benefícios. O autor ainda complementa essa 
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afirmação argumentando que a existência dessas políticas não significa que todos os 

problemas turísticos de um destino serão de imediato resolvidos, muito menos que o 

turismo não irá ocasionar impactos negativos, porém estes podem ser estruturalmente 

detectados e aprimorados para atender aos anseios da população e conceder os benefícios 

através de um processo bem planejado na tomada de decisão. 

Em um dos muitos segmentos do turismo, podemos citar os impactos políticos 

ocasionados pelo turismo de eventos, nos quais contribuem de maneira satisfatória na 

melhoria da imagem de um local ou região (MARUJO, 2015).  

Nesse sentido, Bowdin et al. (2006, apud MARUJO, 2015) afirmam que: 

 

(...) se o evento for um insucesso será projectada a nível nacional e 

internacional uma imagem negativa do lugar. Para além disso, a perda de 

controle da comunidade sobre um evento constitui um tópico importante nos 

impactos políticos, pois um evento mal gerido pode produzir efeitos 

significativos na vida e na estrutura social das comunidades (BOWDIN et al, 

2006, apud MARUJO, 2015). 

 

Destarte, podemos presumir que os impactos políticos do turismo, não somente 

em eventos, mas de maneira geral, tanto podem beneficiar a sociedade por meio dos 

projetos advindos do poder público (impactos positivos), quanto podem também de 

alguma forma trazer danos para a mesma (impactos negativos).    

Pode-se relacionar o conjunto dos impactos da atividade turística como uma ação 

derivada da acumulação por espoliação, conceito proposto por Harvey (2013, apud 

CORDEIRO & GOMES, 2017). Para o autor, a espoliação acontece por um processo e 

pode abranger desde o embargo do direito à terra e a subsistência, chegando até a 

privatização de direitos que foram adquiridos no passado por movimentos da classe 

laborativa em suas constantes lutas. 

Para Harvey (2004, apud CORDEIRO & GOMES, 2017) a acumulação por 

despossessão, diferencia-se do conceito de acumulação primitiva, pelo fato de abarcar 

não apenas o assalto relacionado à bens materiais, mas também passa a lidar com direitos 

alheios. Assim, de acordo com Cordeiro e Gomes (2017) a despossessão é considerada 

como qualquer ação que tenha o objetivo de pegar, de um indivíduo, ou mais, seus direitos 

e bens que possui. Ainda segundo os autores, a acumulação por despossessão, também 

chamada de espoliação, ocorre quando a despossessão é praticada como integrante nas 

estratégias de reprodução capitalista. Para Harvey (2004) essas circunstâncias podem ter 

muitas formas, sendo tanto legais quanto ilegais. Quando ocorre em larga escala, pode 
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abranger a modificação das formas socioculturais, históricas e da criatividade intelectual 

em mercadoria, algo que se assemelha à atividade turística quando se vale dos recursos 

naturais e culturais de uma localidade e os transformam em verdadeiros produtos 

turísticos. 

Outras características da acumulação por espoliação estão ligadas à sua ocorrência 

de se dar principalmente nas periferias do mundo globalizado; manifestar-se de forma 

viciosa e mais desumana em regiões mais vulneráveis e degradadas em âmbito de 

desenvolvimento; ter o Estado grande influência na acumulação por espoliação e ser essa 

uma das principais funções em tempos mais recentes (HARVEY, 2004). 

Pelo exposto acima, esclarece que os conflitos no qual envolvem a espoliação 

podem ser travados em várias escalas; desde os ambitos locais, regionais e ainda podem 

ser globais, de maneira que o domínio do aparelho do Estado aparente ter cada vez menos 

relevância. Com isso, a acumulação por espoliação pode ser considerada o resultado dos  

impactos. Podendo tanto ser positivo, quanto negativo, estando à depender das situações. 

Porém após realizar essa leitura, percebemos que existem mais pontos negativos, do que 

positivos para esse processo. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

3.1 Tipologia da pesquisa 

 

A pesquisa procurou captar informações iniciais referentes ao objeto de estudo 

com vistas a formulação de problemas de pesquisas mais aprofundadas. Adicionalmente, 

possuiu a finalidade de descrever acontecimentos, fatos, fenômenos ou situações. Pelas 

características postas, pode-se enquadrá-la como exploratório-descritiva (DENKER, 

1998; ANDRADE, 2010).  Essa foi a proposta do presente trabalho, uma vez que, buscou-

se a identificação e descrição dos impactos socio-culturais e políticos ocorridos em 

Sibaúma em decorrência da produção imobiliária voltada para o turismo e o lazer de 

moradores temporários ou imigrantes. 

No desenvolvimento do estudo, foram realizadas pesquisas bibliográficas, nas 

quais se tornaram essenciais para a construção do referencial teórico e também para obter-

se um conhecimento mais aprofundado sobre o tema abordado no trabalho.  

Além disso, também foram realizadas visitas em campo, na qual uma foi tanto 

para visitação e reconhecimento do espaço, como também para ter um contato prévio com 

os líderes comunitários, e outras duas para idealizar entrevistas com moradores, 

empresários e pessoas influentes do local. As entrevistas foram feitas com um 

questionário pré-elaborado, contendo perguntas relacionadas aos aspectos aqui 

abordados. 

Em relação à forma como os dados da pesquisa foram analisados, pode-se dizer 

que a pesquisa é de natureza qualitativa (DENCKER, 1998). Considera-se a abordagem 

mais apropriada para a presente pesquisa deste trabalho, uma vez que a proposta foi 

conhecer as particularidades que incidem sobre a produção imobiliária no recorte 

geográfico definido. Com isso tornou possível compreender diversos aspectos que giram 

em torno desse fenômeno com base no significado e nas atitudes das pessoas e dos grupos 

consultados. 

 

3.2 População e Amostra 

 

Fizeram parte do universo da pesquisa dois grupos prioritários. O primeiro foi formado 

pelo conjunto de imóveis inseridos na oferta turística do distrito de Sibaúma. Tais elementos 



39 
 

ajudaram a caracterizar a produção imobiliária no local, definindo tipologia de imóveis, 

estrutura disponível, público destinatário, entre outras informações. O segundo grupo é formado 

por atores sociais reconhecidos pela população como lideranças comunitárias (Quadro 3). Dado 

que a população se apresenta de forma heterogênea e dispersa em vários grupos de interesse, as 

lideranças locais podem sintetizar a percepção da população local. A amostra desse conjunto 

foi selecionada de forma gradual, a partir da proposta de Flick (2004, p. 81), que tem como 

princípio básico a seleção de “casos ou grupos de casos de acordo com critérios concretos que 

digam respeito ao seu conteúdo”. Assim, foi a relevância dos casos, e o número da amostra rica 

que definiu a coleta, o que, na prática representou a saída ou a inclusão de atores na amostra 

das entrevistas, alterando o quadro de amostra. 

 

QUADRO 3: Componentes do segundo grupo entrevistado na pesquisa 

ATORES SOCIAIS ENTREVISTADOS 

1 Ex-vereador 

2 Empresário de A&B 

3 Diretora de Escola 

4 Participante da Associação de Moradores de Sibaúma 

5 Participante da Associação Quilombola de Sibaúma 

6 Empresário de Hospedagem 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

3.3 Coleta de dados 

 

O plano de coleta priorizou a observação sistemática e entrevistas. Na observação 

sistemática, a qual foi utilizada nesta pesquisa, sua aplicação é indicada para o registro de 

fatos já definidos entre os objetivos da pesquisa, contando, para maior efetividade de um 

plano de registo dos dados coletados (GIL, 2010). Foi um momento adequado para 

registro dos dados com formulários e fotografia. O uso desse instrumento permitiu 

caracterizar os elementos imobiliários da localidade.  

Igualmente foram aplicadas entrevistas individuais e semiestruturadas (GIL, 

2010; DENCKER, 1998) dirigidas a atores locais. Para Lakatos e Marconi (2003, apud 

AZEVEDO et al, 2012) na entrevista semi-estruturada, o entrevistador fica a vontade para 

dar continuidade a qualquer situação de variados destinos que julgar necessário, isto 
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forma uma maneira de analisar um maior horizonte de uma dada questão. Segundo os 

autores, geralmente as perguntas são abertas e oferecem a possibilidade das respostas 

inserirem-se dentro de um diálogo informal, sendo devidamente aceitáveis partindo de tal 

princípio. Foi aplicado um roteiro de entrevista cujas questões permitiam adaptações para 

a melhor adequação ao momento. Essas foram aplicadas às representações comunitárias 

(igrejas, associações, conselhos, sindicatos, ONGs).  

Ainda foi necessário realizar pesquisas bibliográficas em livros, monografias, 

dissertações, teses, artigos científicos, produções técnicas e periódicos que tratassem das 

questões referentes ao turismo e  investimentos imobiliários em escalas local.  

 

3.4 Método de Análise dos dados 

 

A análise foi aplicada sobre o material produzido na observação sistemática e 

sobre o conjunto de entrevistas semiestruturadas que foram aplicadas. Fez-se o 

procedimento de Análise de Conteúdo, que consiste em classificar os diferentes 

elementos do texto em diversas categorias segundo critérios definidos pelo pesquisador 

(GIL, 2010).   

A interpretação ocorreu através do confronto com a teoria escolhida ou proposta. 

Sendo um dos últimos estágios de construção da pesquisa, a análise e a interpretação dos 

dados foi adequada aos instrumentos utilizados na coleta, bem como se apoiou na revisão 

teórica. Isso permitiu que os dados levantados fossem confrontados numa relação teórico-

prática. 
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4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1 Caracterização da área de estudo 

 

Sibaúma tem um total de território de 12 km2 e está localizada à 11 km da Praia 

da Pipa, um dos principais destinos turísticos do Rio Grande do Norte. O distrito situa-se 

no extremo sudeste do município de Tibau do Sul, que se limita ao Norte com os 

municípios de Arês e Senador Georgino Avelino; a Leste, com oceano Atlântico; a Oeste 

com o município de Goianinha e ao sul, com as cidades de Vila Flor e Canguaretama, 

como demonstra a Figura 1 (ANDRADE, 2020). 

 

 
Fonte: ANDRADE (2020). 

 

As principais atividades econômicas encontradas no distrito são: a pesca e 

agricultura. A pesca em Sibaúma é predominantemente artesanal, na qual é um dos 

destaques na economia local (G1, 2017). O turismo é uma das atividades que cresceu há 

pouco tempo, tendo bastante influência na economia da localidade. Além dos moradores 

que trabalham com o turismo e segundas residências (pousadas, “caseiros” em casas de 

veraneio, etc.) e em estabelecimentos comerciais. Outra fonte de renda de muita 

relevância para a comunidade são os programas sociais, como por exemplo, o Bolsa 

Família (LINS & LOLOUM, 2012). 

O distrito de Sibaúma possui grande interesse econômico por meio de mercados 

de terras que com o passar do tempo está se transformando através dos incentivos públicos 

Figura 1: Localização da Comunidade Sibaúma, Rio Grande do Norte, Brasil. 
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e privados, nacionais e principalmente internacionais, para abertura de novos 

loteamentos, construção de segundas residências e empreendimentos turísticos,  

empreendimentos esses que deixam evidente uma certa "expulsão" dos moradores da orla 

da praia, dessa forma passando a dar lugar as segundas residências, nos quais os 

proprietários possuem maior poder aquisitivo do que a população local, e com isto, 

impulsionando uma segregação espacial. 

Esses acontecimentos levaram a comunidade fazer uma "divisão",  no imaginário 

da população que reside no distrito, ele ficou ramificado em "Sibaúma de Baixo" e 

"Sibaúma de Cima". Sibaúma de Cima é referente à parte onde não se tem moradia da 

população local, são terras, atualmente, de grandes proprietários. Já Sibaúma de Baixo 

está relacionada à parte onde se encontra a vila formada por moradores locais, nativos do 

lugar. No entanto, essa divisão é apenas uma forma simbólica dos mesmos demarcarem 

o seu território (LINS & LOLOUM, 2012). 

Desde 08 de junho de 2005 que a comunidade de Sibaúma é reconhecida e 

devidamente certificada como “remanescente de quilombo”. Porém, antes mesmo de 

possuir a certificação de tal reconhecimento, mais precisamente em 2004, foi aberto um 

processo de reforma agrária aliado ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA), mesmo sem terem os dispositos legais da condição quilombola ativos 

(LINS & LOLOUM, 2012). Sobre do que se tratava esse processo, Lins e Loloum (2012 

p. 143) discorrem: 

O referido processo solicitava, por intermédio de uma associação comunitária 

local, assessorada por uma organização não-governamental do movimento 

negro sediada em Natal-RN, a desapropriação do imóvel rural denominado 

Sibaúma. Só em 2005, ano em que foi devidamente reconhecida e certificada 

como uma “comunidade remanescente de quilombo”, alguns dos moradores 

passam a pleitear a regulamentação fundiária das terras ocupadas e utilizadas 

por eles, com vistas no artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias (ADCT) da Constituição Federal de 1988. Desde então, uma série 

de acontecimentos envolvendo questões em torno do seu (auto) 

reconhecimento como “quilombolas” e, conseqüentemente, da demarcação do 

território, tomou cenário em Sibaúma. 

 

Mesmo com toda essa história de lutas e reivindicações, nem todas pessoas que 

moram em Sibaúma se reconhecem como um “quilombola”, categoria esta que é dada 

pelos órgãos governamentais que lidam com os assuntos relacionados ao reconhecimento 

das comunidades remanescentes de quilombos, como é o caso do distrito em questão. Em 

toda sua história, a população de Sibaúma teve sua identidade coletiva constituída de 

referenciais simbólicos; tais referenciais estão estreitamente relacionados tanto com uma 

memória genealógica, como a dos conflitos também, os quais são componentes 
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ligeiramente lembrados no sentido de mostrar sua particularidade em relação aos outros 

grupos (LINS & LOLOUM, 2012). 

Com isto, além da “divisão” do imaginário da população em “Sibaúma de Baixo” 

e “Sibaúma de Cima”, como já citado anteriormente, surgiu outro tipo de separação, a 

dos “troncos” genealógicos/familiares. No distrito existem três troncos genealógicos, os 

quais formam a base das famílias. São chamados por: os Leandro, os Camilo e os Caetano. 

Esses “troncos” surgiram a partir de um dos primeiros habitantes de Sibaúma, que teria 

sido um escravo, por nome de Cosme de Souza, fugitivo de um engenho no estado da 

Paraíba. As pessoas que pertencerem a um desses “troncos” são consideradas e 

designadas “herdeiros”. Sendo que, além destes, também se tem os nativos, que nasceram 

em Sibaúma, porém não pertencem a nenhuma das famílias mencionadas. Existe ainda 

outra classe de moradores no distrito, os chamados de “locais”, estes são aquelas pessoas 

que não nasceram, nem tão pouco possuem descendência das famílias de Sibaúma, porém 

moram há um bom tempo no local, e foram integradas à vida cotidiana, e inclusive 

passando a se casarem com os ditos “herdeiros e/ou nativos” (LINS & LOLOUM, 2012). 

Como o oposto dessas categorias (“herdeiro”, “nativo”, “local”), se tem a dos “de 

fora”, nessa se inserem os fazendeiros, os proprietários de terras e de estabelecimentos 

comerciais e os hoteleiros situados no local. Outra categoria, é a pertencente aos 

‘veranistas”, que de acordo com os moradores seria uma ampliação da de “os de fora”. 

Melhor dizendo, “os veranistas” são as pessoas que compraram terrenos e construíram 

suas residências, mas somente passam a ocupá-las em fins de semana ou em tempos de 

férias e feriados (LINS & LOLOUM, 2012). 

Atualmente no distrito existe a Associação de Remanescentes de Quilombolas, 

onde além de tratar de assuntos relacionados a comunidade, também são realizados 

eventos contando tanto com a participação dos moradores, como também de turistas. Isso 

seria uma forma deles preservarem suas culturas e raízes do quilombo, através de 

manifestações tradicionais, como a capoeira (Figura 2). 

De acordo com os estudos de Lins e Loloum, em 2012, Sibaúma possuía em seu 

território cerca de 270 residências, sendo 110 dessas pertencentes a veranistas, as famosas 

“casas de veraneio”. Essas residências, segundo os autores, somam 160 unidades 

domésticas com uma média de cinco indivíduos, o que totaliza cerca de 800 habitantes na 

localidade, isto no ano de 2012; porém em 2017 já se contabilizavam cerca de 900 

moradores na comunidade. No distrito também existem diversos estabelecimentos 
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comerciais, como: mercadinhos, padarias, lojas, bares, restaurantes e pousadas. Desses 

citados, somente os bares e um dos restaurantes pertencem a pessoas da comunidade. 

Além disso, no centro de Sibaúma, localizam-se uma escola e um posto de saúde (LINS 

& LOLOUM, 2012; CAVIGNAC; LINS & MAUX, 2006; G1, 2017).  

Em Sibaúma as relações de trabalho são predominantemente de caráter informal, 

pelo fato da concentração de estabelecimentos que oferecem trabalhos formais, está fora 

do distrito, em lugares como: Pipa, Barra do Cunhaú, e outras localidades da região (LINS 

& LOLOUM, 2012).  

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Integrantes da Associação de Remanescentes de 

Quilombolas. 
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4.2 Oferta turística em Sibaúma 

 

4.2.1 Os atrativos 

 

Sibaúma, apesar de ser uma localidade relativamente pequena e de certa forma 

ofuscada pelo distrito vizinho mais famoso, possui uma variedade de atrativos turísticos, 

sendo os principais deles naturais e culturais. O quadro abaixo (Quadro 4) destaca os 

principais atrativos turísticos que despertam um maior interesse dentre os visitantes. 

 

QUADRO 4: Principais atrativos turísticos do distrito de Sibaúma 

ATRATIVOS TURÍSTICOS 

NATURAIS HISTÓRICO-CULTURAIS 

Mirante de Sibaúma Casa de Farinha 

Praia da Pedra do Meio Dia da Consciência Negra 

Praia da Barrinha Igreja de São Francisco 

Piscinas Naturais  

Rio Catú 

Rio Galhardo 

Fonte: Adaptado de SILVA (2015). 

 

O Mirante de Sibaúma pode ser encontrado entre o limite do distrito com a divisa 

da faixa extensa do Chapadão da Pipa (Tibau do Sul). É considerado um dos principais 

pontos turísticos, pelo fato de apresentar uma localização estratégica proporcionando ao 

visitante uma boa visualização da praia e da faixa de areia (Figuras 3). O atrativo é um 

dos importantes pontos de parada dos turistas para registrarem os momentos da viagem, 

pelo fato de ser parte de vários quilômetros das falésias que passam pelo município de 

Tibau do Sul (SILVA, 2015). 
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Em relação a Praia da Pedra do Meio têm-se o conhecimento que é um local muito 

frequentado pelos turistas e moradores de Sibaúma (Figura 4). A praia possui esse nome, 

pelo fato de existir uma pedra em formato de paredão, e só se pode vê-la quando a maré 

está baixa. Além desse fato, a praia também tem esse nome por causa dos pescadores, os 

quais utilizam a pedra como uma espécie de orientação nas altas e baixas das marés, e 

com isto passaram a chamar o atrativo de Praia da Pedra do Meio (SILVA, 2015). 

 

 

Além dessa praia, Sibaúma também possui a Praia da Barrinha, nome bastante 

conhecido pelos turistas que à frequentam regularmente e pelos moradores. A praia é 

chamada dessa forma por ser próxima a praia de Barra do Cunhaú (pertencente ao 

 

 

 

 

Figura 4: Praia da Pedra do Meio - Sibaúma/RN 

Fonte: SILVA (2015). 

Figura 3: Mirante de Sibáuma 

Fonte:https://www.vivepipa.com//data/imagenes/2019/01/02/1841/lg_

1546449144-DSCN3159.JPG 
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município de Canguaretama). O local chama a atenção pela paisagem de encontro do mar 

com o rio (Rio Catú), em período de maré baixa bancos de areia ficam à mostra e 

proporciona aos turistas banhos de sol (Figura 5).  

 

Próximo a Praia da Pedra do Meio estão localizadas as Piscinas Naturais de 

Sibaúma, formação característica das praias da região (Figura 6). Assim como o Mirante, 

o local também se caracteriza como ponto de parada dos turistas que passam em Sibaúma 

de buggy, quadriciclo, etc. (SILVA, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Encontro do rio com o mar - Praia da Barrinha 

Fonte:https://www.tripadvisor.com.br/Restaurant_Review-g2348712-

d5343240-Reviews-Bar_Do_Tonho-

Canguaretama_State_of_Rio_Grande_do_Norte.html 

Figura 6: Piscinas Naturais de Sibaúma 

Fonte: SILVA (2015). 
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O Rio Catú faz a divisão entre o distrito de Sibaúma e a cidade de Canguaretama, 

mais precisamente no distrito de Barra do Cunhaú. O Rio é muito procurado pelos turistas 

que desejam encurtar o caminho entre Barra do Cunhaú e Sibaúma e vice-versa, pelo fato 

de estarem dispostas balsas artesanais que fazem a travessia dos veículos e cobram um 

determinado valor por cada um destes, assim contribuindo na renda de alguns moradores 

locais que ali trabalham. 

As margens do Rio protegida por manguezais (Figura 7) permite que os moradores 

obtenham renda com a extração de caranguejos, mariscos, peixes, entre outros frutos do 

mar (SILVA, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas visitas realizadas em campo, um atrativo chamou bastante a atenção por ser 

muito bem destacado pela população residente. Tem por nome Rio do Galhardo, os 

moradores ressaltam que usufruem muito, com fins de lazer e entretenimento, 

principalmente em finais de semana e feriados. O Rio está localizado as margens da via 

principal de Sibaúma, a via RN/003. O local é uma área bem preservada, contendo 

vegetação de mata atlântica em sua volta, e atrai não somente os moradores locais, mas 

também os turistas e visitantes das cidades circunvizinhas (Figura 8). 

Fonte: SILVA (2015). 

Figura 7: Rio Catú 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 
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Para Silva (2015) podemos considerar como um atrativo cultural a Casa de 

Farinha de Sibaúma. O autor fala que o atrativo é de grande importância para o turismo 

no distrito, pelo fato de ser um local que durante muito tempo possibilitou a população 

ter uma fonte de renda. Segundo o autor, hoje em dia a Casa estar sem nenhum tipo de 

produção, pois o plantio de mandioca foi diminuindo com o tempo na comunidade. 

Apesar disso, atualmente a estrutura física e material continua existindo, contendo as 

máquinas e os fornos que eram usados para produzir a farinha preservados (Figura 9). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Rio do Galhardo 

Fonte: SILVA (2015). 

Figura 9: Casa de Farinha 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 
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Assim, a Casa de Farinha junto com a igreja, são consideradas como parte cultural 

material de Sibaúma, sendo as construções mais antigas encontradas no distrito (SILVA, 

2015).     

De acordo com o conhecimento prévio sobre a cultura do distrito obtido na visita 

em campo, pode-se considerar o evento do Dia da Consciência Negra como um atrativo 

da localidade. Por ser uma comunidade remanescente de Quilombolas, anualmente os 

moradores comemoram o dia 20 de novembro, com manifestações culturais e danças 

tradicionais de quilombo apresentadas em praça pública (Figura 11). 

O responsável pela organização do evento é a Associação de Moradores 

Remanescentes de Quilombolas, tendo apoio do Poder Público, através da Prefeitura 

municipal de Tibau do Sul e a Secretaria de Cultura do mesmo. O objetivo do evento é 

que tanto os moradores quanto os turistas lembrem da importância e da história do Dia 

da Consciência Negra, até mesmo pelo fato das manifestações serem mantidas e 

preservadas como patrimônio cultural imaterial de Sibaúma (SILVA, 2015). 

 

Por fim, outro local considerado como atrativo turístico em Sibaúma, é a Igreja de 

São Francisco. A Igreja é uma das construções mais antigas de Sibaúma, assim como a 

Casa de Farinha mencionada anteriormente. Apesar de antiga, sua estruturação original 

está bem preservada (Figura 11 e 12), pelo fato de ter passado por algumas 

Figura 10: Evento do Dia da 

Consciência Negra 

Fonte: SILVA (2015). 
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implementações com o passar dos anos. Para a população o local é símbolo de devoção e 

fé, fazendo com que a cultura local permaneça valorizada através da religião, passando 

por algumas famílias tradicionais de Sibaúma de geração em geração (SILVA, 2015). 

 

 

4.2.2 A infraestrutura turística 

 

Os empreendimentos turísticos existentes em Sibaúma, estão relacionados a bares, 

restaurantes, pousadas e hotéis, que são expressivas no período da alta temporada. Em 

2012, eram contabilizadas três pousadas em Sibaúma, as quais são pertencentes a pessoas 

de “fora”, sendo um dos proprietários de uma delas estrangeiro (LINS & LOLOUM, 

2012). 

O número de moradores que trabalham nas pousadas de Sibaúma, é relativamente 

baixo. Estudos realizados em 2012 indicaram que em um dos três estabelecimentos, 

estavam empregadas duas pessoas da comunidade nas funções de faxineiro e zelador, 

sendo este uma espécie de “faz tudo”, ou seja, além de cuidar do lugar, ele também realiza 

compras, contrata trabalhadores temporários, entre outros serviços; quando contratado 

passa a morar em um dos cômodos da pousada, assim estabelecendo uma relação 

dependente com o seu patrão, o qual usa esse fato como uma justificativa para os atrasos 

nos pagamentos pelos seus serviços prestados (LINS & LOLOUM, 2012).  

Figura 11: Igreja de São Francisco Figura 12: Placa indicando a Igreja de 

São Francisco 

Fonte: SILVA (2015). Fonte: SILVA (2015). 
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Lins e Loloum (2012) relatam que durante o período de verão, tempo em que o 

número da demanda de turistas aumentam na região, sempre alguma pessoa da 

comunidade é empregada de modo temporário para prestar serviços em diversas funções. 

De acordo com as visitas em campo no ano de 2018, constatou-se a existência de 

três hotéis/resorts: Kilombo Villas Spa, Sibaúma Praia Hotel e Sibaúma Flats. As 

unidades habitacionais (UH) nesses estabelecimentos variam entre 35 e 250 metros 

quadrados, contendo serviços de restaurante, lazer e de tratamento estético (SPA). 

O Kilombo Villas & Spa, é o estabelecimento de maior destaque em Sibaúma; foi 

inaugurado no dia 05 de janeiro de 2007. Se caracteriza como um resort, tendo como 

proprietário um grupo espanhol, a construção do lugar tem estilo mediterrâneo, 

direcionado ao turismo de luxo e com foco em atender turistas que procuram 

tranquilidade, conforto e apreciar belas paisagens (Figura 13 e 14). No resort existem 

cinco vilas, cada uma delas com suas peculiaridades referentes a tamanho, decoração e 

objetos. De maneira geral, todas possuem ar condicionado; TV 37” LCD; telefone; 

internet; TV por assinatura, via satélite; sistema wi-fi, em 3 áreas diferentes; jardim 

privado, contendo hidromassagem; área de SPA; cozinha; mini campo de golfe; 

academia; projetor de vídeo e uma vista exclusiva para ver o amanhecer e o pôr do sol; 

além disso tudo, ainda possui um helicóptero para fazer a transferência direta do hóspede, 

pegando no aeroporto de natal e levando até o resort (serviço não incluso na diária). O 

maior valor de uma diária nesse estabelecimento, em 2011, estava na casa dos R$1.271, 

20 (LINS & LOLOUM, 2012; ANDRADE, 2015).   

Figura 13: Kilombo Villas & Spa Figura 14: Kilombo Villas & Spa 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
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O Sibaúma Praia Hotel é caracterizado como o empreendimento mais antigo 

encontrado no distrito, sendo inaugurado no ano 2000. Este hotel possui vários chalés, e 

sua diária no ano de 2015 chegava a R$100 por casal (Figura 15). O hotel já tinha chegado 

a empregar 37 pessoas da comunidade, porém por ausência de incentivo do poder local, 

o empreendimento teve que ir à venda. Com isso, até meados de 2015, o local estava 

contando apenas com os serviços de dois moradores locais (ANDRADE, 2015). 

 

Ainda foi possível identificar a construção de mais um empreendimento hoteleiro 

em Sibaúma, o Sibaúma Flat. Na ocasião do trabalhos de campo, a obra possuía aspectos 

de finalizada, porém não estava ainda em funcionamento, nem havia funcionários em sua 

estrutura, o que impediu, à época de obter mais informações sobre o Flat (Figura 16). 

De acordo com dados coletados no site Ibooked, o empreendimento possui um 

total de 35 quartos, em que todos oferecem vistas para o mar. 

Figura 13: Sibaúma Praia Hotel 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
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No caso de lazer, além da piscina, é ofertado canoagem, caminhada e pesca, e 

também dispõe de carros. O local fica à 250 metros da praia, à 6 Km do centro da cidade 

de Praia de Pipa, e à 100 km do aeroporto de Natal, segundo dados do Ibooked. De acordo 

com o site Booking, a faixa de preço no empreendimento é a partir de R$175 por diária. 

 

 

Discorrendo sobre outro investimento, aparentemente de menor expressão, a 

pousada Menina da Lua, identificou-se que o preço da diária era de R$120, e que os 

motivos que levaram a empreender em Sibaúma, tanto da proprietária desse local, quanto 

dos donos dos empreendimentos turísticos citados acima “foram as possibilidades de 

investimentos e lucros futuros” (ANDRADE, 2015, p. 74).  

Além desses estabelecimentos turísticos, em Sibaúma também existem as 

segundas residências (casa de praia, de veraneio, casa de férias, etc.). Essas residências 

podem ser próprias, sendo construídas tanto por moradores das cidades vizinhas, quanto 

por estrangeiros. As construções delas se diferenciam muito das casas em que os 

moradores de Sibaúma moram, e geralmente só passam a ser frequentadas no veraneio, 

tempo em que as pessoas mais tem férias/feriados (Figuras 17 e 18). Em caso de não 

Figura 14: Sibaúma Flat 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
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estarem ocupadas, essas residências são destinadas ao aluguel em sites de alojamento 

turísticos, podendo o cliente escolher pagar a diária ou a temporada.  

 

  

4.3 Produção imobiliária em Sibaúma 

 

Andrade (2015) observa que o processo fundiário na comunidade ocorreu a partir 

da implantação dos primeiros loteamentos, no ano de 1985. Os primeiros empresários 

passaram a se apropriar das terras, por meio de influência e status. Tal loteamento, induziu 

a chegada de muitas pessoas de outras cidades. Em 2015, segundo a autora, o mesmo já 

possuía 68 casas construídas, 71 terrenos vagos, sendo cercados com muros ou cercas e 

2 investimentos turísticos (um hotel e um resort). 

De acordo com Loloum (2010, apud LINS & LOLOUM, 2012) o processo de uso 

e a ocupação do território de Sibaúma em função da atividade turística e imobiliária 

seguiu o roteiro de outras localidades litorâneas do Nordeste, qual seja, a partir do 

Programa de Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR), e do aquecimento do mercado 

imobiliário global que chegou, por vários motivos à região, sendo caracterizado por 

grandes projetos de condomínios e resorts promovidos por grupos financeiros 

estrangeiros. 

Esse novo cenário do turismo é manifestado em Sibaúma através da construção 

do Kilombo Villas & Spa e do condomínio fechado Nova Pipa, sendo este não concluído 

ainda.  

Figura 17: Segunda residência em Sibaúma Figura 18: Segunda residência em Sibaúma 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
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Em relação ao condomínio fechado Nova Pipa, o seu projeto foi destaque no salão 

imobiliário, o qual integrou o V Nordeste Invest. O investimento para a sua construção 

seria algo em torno de R$120 milhões e a previsão era que ficasse pronto antes da Copa 

do Mundo de 2014 (ROBERTO, 2010 apud ANDRADE, 2015) porém, com o que foi 

visto nas pesquisas em campo, no ano de 2018 mais precisamente, isso ainda não tinha 

ocorrido. O empreendimento não se caracteriza apenas como um resort, mas é 

considerado como um grande complexo turístico, sendo distribuído em um território de 

aproximadamente 3.248.234 m2, com 400 metros de frente (Figura 19). O local terá seis 

villages, com 60 casas, com isso totalizando 360 unidades habitacionais (UH’s), isso além 

das quadras de tênis, bares, academia, restaurante, piscinas, e centro de convenções 

(informações retiradas do site do projeto por ANDRADE, 2015). 

 

 

Além desse condomínio, o distrito tem o Loteamento Sibaúma. O mesmo possui 

uma área total de 25 hectares, com uma superfície de 352,757,00 m2, segundo o Alvará 

de Licença n° 22/85, expedido em 10 de outubro de 1985, pela prefeitura de Tibau do 

Sul/RN. A área que está loteada e vendável é de 190,898,00 m2, contendo 18 quadras, 

numeradas de 01 à 18, em nome de uma determinada empresa (ANDRADE, 2015).  

Figura 15: Empreendimento Nova Pipa 

Fonte: http://blog.tribunadonorte.com.br/eturismo/48888.html 
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Além desses, Sibáuma dispõe/irá dispor de Empreendimentos Imobiliários, os 

quais tem por nome: Pipa Golf (Figura 21), Pipa Boulevard (Figura 22), Vida Pipa e 

Mirante de Sibaúma. Eles possuem lotes já vendidos para clientes de vários países, dentre 

eles estão brasileiros, alemãs e espanhóis. Esses estabelecimentos caracterizam-se na 

oferta de instalações e serviços com apelo ao lazer e entretenimento, à privacidade, à 

segurança e ideia da qualidade de vida.  

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

Figura 17: Anúncio do Empreendimento Imobiliário Pipa Golf 

Figura 16: Loteamento Sibaúma 

Fonte: http://www.condominiosibauma.com/PT/fotos.html 
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Andrade (2015) salienta que os projetos turísticos impostos na comunidade, 

podem causar problemas sociais, ambientais, culturais, e políticos também, além de 

estimular fortemente a valorização do espaço no local. O que de fato se constatou durante 

a pesquisa e se fará entender nas análises a seguir. 

  

4.4 Implicações do Turismo-Imobiliário em Sibaúma  

 

4.4.1 Aspectos socioculturais 

 

De acordo com os os dados coletados, observou-se que em período passado 

recente, particularmente antes da chegada de visitantes estrangeiros ao Município de 

Tibau do Sul, os moradores de Sibaúma não tinham consciência de quanto valia “um 

pedaço de terra”, pois era uma comunidade de pessoas de classe baixa e que não possuíam 

acesso à informação. 

Os relatos ratificam a ideia de que em passado recente, as relações de produção, 

incluindo o processo de transferência de terras entre os moradores de Sibaúma se davam 

em um modelo pré-capitalista. Lins e Loloum (2012) considerou tais relações de 

“compadrio e patronagem”. Nesta, para negociar um terreno em Sibaúma se davam sobre 

as condições de o vendedor gostar do indivíduo, ou ser indicado por um morador local. 

As novas formas de transação levaram à destruição das relações pautadas na confiança 

multua. 

Como efeito derivado da quebra das relações de confiança historicamente 

estabelecidas nas transferências de terras, surgem novas diferentes formas de uso da terra. 

Na nova configuração de uso, pauta-se a produção de forma individual, deixando no 

passado as relações entre diferentes famílias da comunidade que se davam por 

organização coletiva da terra. (ANDRADE, 2015; CAVIGNAC, LINS & MAUX, 2006).  

Fonte:  Dados da pesquisa (2018). 

Figura 18: Anúncio do Empreendimento Imobiliário Pipa Boulevard 



59 
 

Após a chegada dos primeiros agentes imobiliários ocorreu o assédio sobre alguns 

proprietários de terras de Sibaúma. Tendo a grande maioria dos moradores apoiado os 

empresários no processo de demarcação dessas terras. Os dados evidenciam de forma 

clara que tais agentes se utilizaram da falta de conhecimento de mercado e informação 

dos moradores para oferecer eletrodomésticos e pequenos acessórios, como televisões, 

radiolas, geladeiras, espelho, entre outros; em troca dos terrenos, ou então vendiam por 

um preço muito abaixo do valor de mercado. Como afirma o entrevistado 1: 

 “antigamente, os moradores de Sibaúma não tinha consciência 

de quanto valia ‘um pedaço de terra’, por ser uma comunidade 

de pessoas de classe baixa e sem acesso à informação. Com isso, 

os empresário aproveitavam desses leigos moradores e ofereciam 

eletrodomésticos e pequenos acessórios, como televisões, 

radiolas, geladeiras, espelho, etc; isso em troca dos terrenos, ou 

então vendia por um preço muito abaixo do que deveria ser 

pago.”  

 

Assim, segundo relatos dos moradores, houve um desenvolvimento desesperador 

da atividade imobiliária, ocorrendo sem nenhuma preocupação com a própria 

comunidade. A grande maioria dos moradores apoiaram os empresários no processo de 

aquisição de terras. Com isto, para os locais, a chegada desses “novos moradores” afetou 

a comunidade de forma predominantemente negativa. Pois junto com eles vieram as 

drogas e os incômodos refentes ao uso do território, como foi o caso de certa vez, os 

agentes quererem cercar um rio para ser parte da propriedade de um empreendimento, 

provocando na ida dos moradores para retirar a força as cercas que tinham no local. Além 

disso, ainda trouxeram a prostituição para dentro da comunidade, fato destacado por um 

nativo. Em relação a chegada das drogas e da prostituição na comunidade, atrelada a esses 

“novos moradores”, o entrevistado 2 discorre que:  

“a chegada do setor imobiliário trouxe mudanças negativas e 

positivas. Negativo, por terem aquelas pessoas que são do bem e 

as que são do mal, ou seja, tem aqueles que vem com o intuito de 

abraçar a comunidade, e também tem aqueles que levam para o 

caminho do mal, errado, como as drogas e prostituição.” 

 

Os moradores também relatam que os nativos não se sentem à vontade quando passam 

pela orla da praia, pelo fato da área está dominada por pessoas de classe alta, causando 

tal constrangimento. Com isso, constatou-se que os ditos “gringos” (estrangeiros), 

compram a melhor parte de terra, a melhor vista, descartando os espaços dos nativos 

que por consequência vão cada vez mais se direcionando à periferia. Mesmo assim, 

ainda há um pouco de interação entre os veranistas (conhecidos também como “os de 
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fora”) e os moradores. Porém essa interação fica mais evidente quando “os de fora” 

saem para o rio, vão comprar alguma coisa nos estabelecimentos ou quando participam 

de algum evento na comunidade, pelo fato de passarem a maior parte do tempo no meio 

de hospedagem, seja este hotel ou pousada pertencentes ao local. 

Portanto, percebeu-se que o desenvolvimento da atividade turístico-imobiliária 

não se importou em nenhum momento com a comunidade. De maneira geral, a chegada 

de novos moradores permanentes e temporários afetou a organização social de forma 

negativa (Quadro 5). Responsabiliza-se aos “de fora”, a circulação de drogas na 

comunidade e o incômodo dos moradores ao passar pela orla, agora apropriada por 

pessoas de classe alta. Há pouca interação entre os veranistas e os moradores, uma vez 

que os “de fora” ficam, na maioria do tempo, no local de hospedagem, saindo somente 

quando ocorre algum evento da comunidade, ou caso necessitem comprar algo. 

 

QUADRO 5: Impactos socioculturais do turismo na literatura e em Sibaúma 

Impactos sócio-culturais positivos identificados 

na literatura especializada 

Impactos sócio-culturais positivos identificados 

em Sibaúma 

Possibilidade de inclusão social e reforço dos 

vínculos sociais entre os residentes. 

Identificou-se que no distrito, há um certo reforço 

de vínculos sociais entre os residentes e turistas, 

quando estes passam a participar dos eventos 

realizados na comunidade, como é caso do Dia da 

Consciência Negra.  

A fuga do estresse da vida cotidiana, o que ajuda a 

diminuir as tensões no trabalho, na família e na 

sociedade em geral. 

Pode-se constatar que existe essa fuga do estresse 

da vida cotidiana, porém somente por parte dos 

turistas que frequentam o local e os ditos 

“residentes secundários.” 

Melhorias na infraestrutura básica das cidades 

turísticas. 

Houve melhorias no município de Tibau do Sul 

através do PRODETUR, porém Sibaúma não foi 

beneficiada no mesmo nível, restrigindo-se à 

rodovia que chega ao distrito. 

Impactos sócio-culturais negativos 

identificados na literatura especializada 

Impactos sócio-culturais negativos 

identificados em Sibáuma 

Valorização exacerbada do turista, em detrimento 

da sociedade local. 

Há uma valorização exarcebada, porém não é 

diretamente relacionada ao turista, mas sim à terra, 

por parte dos próprios moradores. 

O residente, bem como o turista, desenvolvem uma 

visão estereotipada um do outro, uma vez que 

convivem por um curto prazo de tempo. Sabe-se 

que os turistas frequentemente tomam atitudes que 

não tomariam em seus locais de residência. 

Esse impacto da literatura está estreitamente 

relacionado ao desaparecimento da organização 

coletiva da terra e também a destruição das 

relações pautadas na confiança multua entre os 

moradores por causa do surgimento das novas 

formas de transação e uso de terras. 

Exploração sexual infanto-juvenil nos destinos 

turísticos. 

No distrito não necessariamente constatou-se 

exploração sexual infanto-juvenil relacionada a 

chegada do turismo, porém de acordo com os 

dados da pesquisa, o setor fez com que a 

prostituição estivesse presente no local. 

Aumento da violência urbana. Os moradores relatam que a partir do momento que 

surge a circulação das drogas realizada pelos “os 

de fora” houve um certo aumento da violência 

urbana no local 
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Banalização da cultura local e de grupos 

minoritários, que são transformados em simples 

atração, perdendo a verdadeira identidade e 

autenticidade. 

Essa banalização de certa forma está relacionada 

ao processo de titulação das terras quilombolas, 

pelo fato da chegada da atividade imobiliária não 

ter se importado em nenhum momento com os 

espaços de práticas tradicionais dos remanescentes 

de quilombola. 

Fonte: Adaptado de LOHMANN & PANOSSO (2012); Dados da pesquisa (2018). 

 

 

4.4.2 Aspectos políticos 

 

A chegada dos primeiros agentes imobiliários e todo o assédio sobre alguns 

proprietários de terras do distrito passou a fragmentar a organização social de Sibaúma. 

Com isso, iniciam as primeiras divisões comunitárias e os primeiros conflitos da 

localidade.  

A terra assume centralidade nos aparecimentos dos conflitos mais acirrados. 

Especialmente a possibilidade de titulação das terras pertencentes do distrito como Terras 

Quilombolas, que colocaria sobre as terras uma série de impedimentos, dentre os quais a 

possibilidade de negociação (compra e venda).  

Este conflito pautou a história recente do distrito e gera, até os dias atuais, sérios 

constrangimentos, expressos nas entrevistas e nas tentativas de evitar o assunto. 

O fato é que as restrições impostas sobre as terras de demarcação quilombolas, 

parte dos moradores que associavam o mercado de terras e o surgimento de 

empreendimentos turísticos-imobiliários com o progresso, não aceitaram a titulação. 

Houve uma fragmentação da comunidade em função do que passavam a defender em 

termos de futuro e da titulação das terras: aqueles que desejavam a titulação das suas 

terras (Associação dos Remanescentes Quilombolas), e os outros que não eram a favor, 

vislumbrando a possibilidade de manter o comércio. Como afirma o entrevistado 3: 

“quando o setor imobiliário chegou aqui, a comunidade foi dividida em duas: os que 

querem a preservação da área quilombola e os que querem o progresso, trazendo conflito 

para os nativos.” 

Esse conflito gerado entre os nativos, acarretou na interrupção do processo de 

demarcação. Entre os dois grupos, e acirrando os ânimos entre os integrantes da 

comunidade encontravam-se grandes proprietários de terras e investidores, com destaque 

para os empreendedores envolvidos no projeto Nova Pipa (ANDRADE, 2015). Assim, 

foi fundamental a atuação e influência dos empreendedores para frear o projeto de 
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titulação das terras, finalizado pelo orgão executor (INCRA) pela falta de consenso entre 

os habitantes de Sibaúma. 

A organização política de representatividade e defesa dos interesses da localidade, 

se resume na presença de detentores de pequenos terrenos situados no distrito, gerando 

uma divisão nos interesses comunitários do local. Quando questionado sobre política 

partidária, um morador discorre que houve um caso de um empresário apoiar um 

candidato a vereador da própria comunidade que era contra a demarcação, somente para 

concorrer com o outro candidato de Sibáuma que era a favor desse feito. 

Para Andrade (2015), sem o título da propriedade, os quilombolas se encontram 

ainda mais fragilizados, sendo vistos com preconceito e discriminação, deixando evidente 

que uma das primordiais necessidades dos quilombolas era ter a regularização dos 

territórios que possuem. 

Pode-se elencar uma série de fatores que expressam os impactos da atividade 

turístico-imobiliária sobre o distrito de Sibaúma, dentre os quais: a divisão da comunidade 

entre os que eram a favor da demarcação da terra como quilombola, como forma de 

defender sua identidade cultural, e os que não eram a favor, vislumbrando a possibilidade 

de manter o comércio e assim fazer a negociação das poucas terras que possuíam; as 

estratégias de cooptação desenvolvidas pelos grandes proprietários, investidores e 

empreendedores do ramo do turístico-imobiliário sobre terras da comunidade; as 

ofensivas sobre a organização social de Sibaúma, suas relações de amizade e parentesco, 

algo que estruturava a comunidade em uma lógica de solidariedade, em contraste com a 

exploração que marca a relação capitalista; e o domínio dos espaços politicos por grupos 

de interesse em manter o comércio de terras ativo. Estes e outros fatores podem ser 

representados em um quadro (Quadro 6). 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO 6: Impactos políticos do turismo na literatura e em Sibaúma 

Impactos políticos positivos identificados 

na literatura especializada 

Impactos políticos positivos identificados em 

Sibaúma 
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Tomada de consciência da importância do 

turismo. 

Observou-se que o turismo na comunidade se tornou 

importante de uma forma mais intensa com a chegada 

da atividade imobiliária atrelada ao setor turístico, já que 

alguns moradores esperavam que tal atividade trouxesse 

o progresso tão esperado para o distrito. 

Propiciação da participação da comunidade 

envolvida na tomada de decisões. 

Verificou-se tentativas de participação da comunidade 

em tomada de decisões, como foi o caso da decisão 

acerca da titulação das terras: os que queriam a 

demarcação e os que não desejavam tal medida. 

Impactos políticos negativos identificados 

na literatura especializada 

Impactos políticos negativos identificados em 

Sibaúma 

Empregos oficiais do turismo são usados 

como moeda de troca de favores políticos e 

conchavos politiqueiros por governos que 

não valorizam a atividade. 

Observa-se que no distrito esses empregos/cargos 

surgem como uma forma de manter o comércio de terras 

ativo. Como foi o caso de um empresário que apoiou um 

candidato a vereador que era contra a demarcação de 

terras quilombolas, somente para concorrer com o outro 

candidato de Sibáuma que era a favor.    

Políticos eleitos, associações de classe e 

indíviduos que se apropriam do discurso 

turístico para fins particulares e de grupos 

restritos. 

Pode-se constatar que os agentes imobiliários 

inicialmente se apropriaram desse discurso com o 

principal interesse de adquirir posse da terras. Assim, a 

organização política de representatividade e defesa dos 

interesses da localidade, se resume na presença de 

detentores de pequenos terrenos situados no distrito, que 

geram conflitos e uma divisão nos interesses 

comunitários do local. 

Fonte: Adaptado de LOHMANN & PANOSSO (2012); Dados da pesquisa (2018). 

 

 

Os fatos relacionados acima, expõem a face visível da acumulação por espoliação 

ou despossessão, nos termos em que Harvey (2013), nos apresenta. No caso de Sibaúma 

foi notória a estratégia de embargo à terra e a exploração de subsistência coletiva pela 

comunidade. Quando encontraram barreiras para a reprodução das relações de mercado, 

os investidores imobiliários passaram a agredir as relações sociais construídas no passado. 

Outra marca da despossessão por qual passou a comunidade é a sua ocorrência nas regiões 

vulneráveis e degradadas, onde o abandono dos indivíduos à própria sorte ocorre sem 

qualquer amparo social. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Conforme as entrevistas, visitas e pesquisas realizadas na comunidade, além das 

leituras sobre a mesma, podemos constatar que as transformações ocorridas no litoral do 

Rio Grande do Norte espelham o movimento do capital e a busca de oportunidade de 

reprodução. Nesse caso fazendo uma associação entre o fluxo turístico e o setor 

imobiliário. 

O imobiliário-turístico em Sibaúma trouxe consigo uma nova dinâmica 

econômica, social e territorial, juntamente com o surgimento de novos agentes 

dominantes na produção do espaço, provocando impactos na organização política, social 

e cultural da comunidade em questão. Estes impactos estão causando cada vez mais 

efeitos negativos no local, como mostram os dados do estudo. 

No que concerne aos impactos causados na política da localidade, pôde-se 

perceber que o fator determinante para os conflitos foi a terra, pois, a partir do momento 

que os quilombolas tiveram a possibilidade de titular seu espaço, foi como se estivesse 

travando uma guerra entre os agentes imobiliários, e os próprios nativos, estes referentes 

aos que não queriam tal titulação, por associarem a chegada desses empreendimentos 

imobiliários ao progresso que tanto esperam, já que o distrito tem suas vulnerabilidades 

e o poder público não oferece o apoio necessário para resolvê-las. 

Em relação as implicações ocasionadas na organização social e cultural de 

Sibaúma, nota-se que a produção imobiliária no local trouxe junto os conflitos referentes 

a terra e a partir deles a tranquilidade que ali existia, foi desaparecendo. Como os próprios 

dados relatam, houve o aumento da violência urbana, as relação de confiança na 

comunidade não eram as mesmas, entre outros fatores (Quadro 5), todos eles atrelados a 

chegada dessa produção.    

Com isto, observou-se que os moradores nativos do distrito, não veem a produção 

imobiliária relacionada ao turismo e ao lazer em sua comunidade como algo positivo, 

pelo fato do processo de transação das terras aos investidores do setor e à residentes 

secundários ser considerado como uma ameaça a sua própria reprodução socioespacial e 

também a sua cultura, por se tratar de uma comunidade remanescente de quilombo. 

De acordo com as percepções dos agentes consultados na pesquisa, o distrito pode 

chegar a se tornar uma “nova pipa”, tendo como referência os problemas causados pelo 

turismo e pela produção imobiliária nesse distrito tão conhecido de Tibau do Sul. Pipa, 
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sendo considerado um local de referência do turismo e lazer, o seu histórico recente de 

ocupação imobiliária tem sido descrito por fontes de pesquisa como uma invasão dos “de 

fora”. 

Por fim, espera-se que os dados obtidos nesta pesquisa, colaborem para os estudos 

relacionados a produção imobiliária não somente de Sibaúma, mas de outros lugares 

também. Além disso, que estes dados possam fornecer um conhecimento prévio para os 

turistas e os próprios moradores que nunca teriam visto o distrito por esse “ângulo”, ou 

seja, com essas implicações aqui relatadas.  

 

  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

 REFERÊNCIAS 

 

AGUIAR, Marina Rodrigues de; DIAS, Reinaldo. Fundamentos do Turismo. 

Campinas: Alínea, 2002. 

 

ANDRADE, M. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de 

trabalhos de graduação. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

ANDRADE, Vanessa de Cássia Tavares. A questão fundiária da comunidade de 

Sibaúma/RN. Mercator (Fortaleza), v. 14, n. 1, p. 61-76, 2015. 

 

ANDRADE, Vanessa de Cássia Tavares. Turismo e Valorização da Terra: A Comunidade 

Sibaúma-RN, Brasil/Tourism and Soil Valuation: The Community of Sibaúma-RN, 

Brazil. ROSA DOS VENTOS-Turismo e Hospitalidade, v. 12, n. 1, 2020. 

 

AZEVEDO, C. H. S.; SANTOS, F. E. V.; MARTINS, L. D.; RODRIGUES, W. N.. 

Técnicas de coleta de dados e suas aplicações: entrevistas, questionários e formulários. 

Trabalho da disciplina de Metodologia de Pesquisa Científica (Pós-graduação em 

Ciências Florestais) – Universidade Federal do Espírito Santo. Jerônimo Monteiro/ES, 

2012. 

 

AZEVEDO, Francisco Fransualdo de et al. (org). Turismo em foco. Belém: 

NAEA/UFPA, 2013. 

 

CAVIGNAC, Julie Antoinette; LINS, Cyro Holando de Almeida; MAUX, Augusto. 

De'herdeiros'a'quilombolas': identidades em conflito (Sibaúma-RN). 30º Encontro 

Anual da ANPOCS, 2006. 

 

CORDEIRO, Itamar José Dias e; GOMES, Edvânia Tôrres Aguiar. A produção do espaço 

turístico via acumulação por despossessão: o caso de Fernando de Noronha 

(Pernambuco). Revista Turydes: Turismo y Desarrollo, n.22 (junio/junho), 2017. 

  

CORTEZ, Lucas. Cenário de novela, praia de Sibaúma preserva belezas naturais do litoral 

potiguar. G1 RN, 2017. Disponível em: <https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-

norte/noticia/cenario-de-novela-praia-de-sibauma-preserva-belezas-naturais-do-litoral-

potiguar.ghtml>. Acesso em: 04 mar. 2020. 

 

CORTEZ, Lucas. Criada após naufrágio de navio negreiro, comunidade quilombola 

resgata raízes culturais no RN. G1 RN, 2017. Disponível em: 

<https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/criada-apos-naufragio-de-navio-

negreiro-comunidade-quilombola-resgata-raizes-culturais-no-rn.ghtml>. Acesso em: 11 

mar. 2021. 

 

COSTA, Wagner Fernandes; FONSECA, Maria Aparecida Pontes da. Lazer, turismo, 

especulação imobiliária e conflito territorial entre São Miguel do Gostoso e Touros 

(RN). Revista brasileira de pesquisa em turismo, v. 13, n. 3, p. 92-104, 2019. 

Disponível em: <https://rbtur.org.br/rbtur/article/view/1587/1326>. Acesso em: 26 jan. 

2021. 

 



67 
 

DALL’AGNOL, Sandra. Impactos do turismo x comunidade local. In: SEMINTUR-

Anais do VII Seminário de Pesquisa em Turismo do Mercosul. Turismo e Paisagem: 

relação complexa, v. 16, 2012. 

 

DANTAS, Eustógio Wanderley Correia; FERREIRA, Angela Lúcia; CLEMENTINO; 

Maria do Livramento Miranda. Turismo e Imobiliário nas Metrópoles. Rio de Janeiro: 

Letra Capital, 2010. 

 

DENKER, A. Pesquisa em Turismo. São Paulo: Atlas, 1998. 

 

DUÉK, Ana. Crescimento do turismo mundial alcança 3,9% e continua acima do PIB 

global. Viajar Verde – Turismo Sustentável, 2019. Disponível em: 

<https://viajarverde.com.br/crescimento-do-turismo-continua-acima-do-pib-global/> 

Acesso em: 02 fev. 2021. 

 

FONSECA, Maria Aparecida Pontes da; JUNIOR, Ary Pereira dos Santos; NUNES, 

Maria Rita de Oliveira. REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA, TURISMO E 

INVESTIMENTOS INTERNACIONAIS NO LITORAL POTIGUAR. Formação 

(Online), v. 1, n. 23, 2016. Disponível em: 

<https://revista.fct.unesp.br/index.php/formacao/article/view/3283/3176>. Acesso em: 

27 jan. 2021. 

 

FONSECA, María Aparecida Pontes; JANOSCHKA, Michael. Turismo, mercado 

imobiliário e conflito sócioespaciais no Nordeste brasileiro. In: XV Coloquio Ibérico de 

Geografía 2016. Retos y tendencias de la Geografía Ibérica: actas. Murcia, España, 7-9 

noviembre 2016. Asociación Española de Geografía, 2016. 

 

GIL, A. C. Métodos e técnicas da pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

HALLAL, Dalila Rosa; MÜLLER, Dalila. Impactos do turismo na cidade de Pelotas/RS, 

segundo a comunidade local. Revista Eletrônica de Administração e Turismo-ReAT, 

v. 3, n. 2, p. 269-279, 2013. 

 

HARVEY, David. O novo imperialismo. São Paulo: Loyola, 2004. 

 

IBGE. Cidades: Tibau do Sul. Natal: Rio Grande do Norte, 2020. Disponível em: 

<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rn/tibau-do-sul>. Acesso em: 11 mar. 2021. 

 

IDEMA. Perfil de seu município: Tibau do Sul. Natal: Rio Grande do Norte, 2008. 

 

INFORMATIVO PRAIA DA BARRINHA. Barra do Cunhaú, 2005. Disponível em: 

<http://www.barradocunhau.com.br/praia_da_barrinha>. Acesso em: 14 mar. 2021. 

 

KIYOTANI, Ilana Barreto. De região problema à periferia do prazer: o turismo e a 

ressignificação do Nordeste brasileiro. Tese (Doutorado em Turismo) – Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. Natal/RN, 2019. 

 

LINS, Cyro H. de Almeida; LOLOUM, Tristan. Um quilombo à beira-mar: histórias de 

expropriação fundiária no litoral turístico potiguar/A quilombo on the seashore: stories of 



68 
 

land expropriation in the potiguar tourist coastline. Vivência:  Revista de Antropologia, 

v. 1, n. 39, p. 141-164, 2012. 

 

LOHMANN, Guilherme; NETTO, Alexandre Panosso. Teoria do turismo: conceitos, 

modelos e sistemas. 2. ed. São Paulo: Aleph, 2012. 

 

LOPES, Rosa Maria Rodrigues; ALVES, Larissa da Silva Ferreira. O desenvolvimento 

do turismo no estado do Rio Grande do Norte a partir da ação pública. Cultur: Revista 

de Cultura e Turismo, v. 9, n. 3, p. 143-172, 2015. 

 

MARINS, Simony Rodrigues; MAYER, Verônica Feder; FRATUCCI, Aguinaldo Cesar. 

Impactos percibidos del turismo. Un estudio comparativo con residentes y trabajadores 

del sector en Rio de Janeiro-Brasil. Estudios y perspectivas en turismo, v. 24, n. 1, p. 

115-134, 2015. 

 

MARUJO, Noémi. O contributo do turismo de eventos para o desenvolvimento turístico 

de uma região. Revista DELOS: Desarrollo Local Sostenible, n. 23, 2015. Disponível 

em: <https://www.eumed.net/rev/delos/23/turismo.html> Acesso em: 23 fev. 2021. 

 

MATIAS, Esdras Matheus; CARVALHO, Aline Vieira de. Microrrealidades 

socioculturais transformadas pelo turismo em São Miguel do Gostoso, Rio Grande do 

Norte, Brasil. Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo, v. 11, n. 3, p. 537-557, 2017. 

 

Ministério do Turismo. OMT relatório anual 2019. Disponível em:  

<http://dadosefatos.turismo.gov.br/images/demanda/International_Tourism_Highlights_

2019_Edition.pdf> Acesso em: 02 fev. 2021. 

 

PIRES, Ewerthon Veloso. Impactos sócio-culturais do turismo sobre as comunidades 

receptoras: uma análise conceitual. Caderno Virtual de Turismo, v. 4, n. 3, p. 14-18, 

2004. 

 

PIRES, Paulo dos Santos; ANJOS, Francisco Antonio dos; OLIVEIRA, Josildete Pereira 

de; SILVA, Yolanda Flores e. Estruturação de matriz de impactos do turismo: o caso do 

agroturismo no município de Santa Rosa de Lima/SC. Revista Brasileira de Pesquisa 

em Turismo v. 3, n. 1, p. 68-89, 2009. 

 

SERRANO, Célia; BRUHNS, Heloisa T.; LUCHIARI, Maria T.. Olhares 

contemporâneos sobre o turismo. 3. Ed. São Paulo: Papirus, 2000. 

 

Sibauma Flats - Epipa Hotéis - Praia de Pipa. IBOOKED: encontre a melhor oferta, 

2007-2021. Disponível em: <https://sibauma-flats-tibau-do-sul.ibooked.com.br/> Acesso 

em: 29 mar. 2021. 

 

Sibaúma Flats – ePipa Hotéis. Booking.com, 1996-2021. Disponível em: 

<https://www.booking.com/hotel/br/sibauma-flats.pt-br.html> Acesso em: 29 mar. 2021. 

 

Sibaúma, vilarejo do antigo quilombo. Pipa, 2019. Disponível em: 

<https://pipa.com.br/sibauma/> Acesso em: 04 mar. 2021.  

 



69 
 

SILVA, Diego Rodrigues da; SANT’ANNA, Paulo Afranio. Turismo e afirmação da 

identidade cultural: impactos psicossociais da atividade turística em 

Diamantina. Turismo-Visão e Ação, v. 17, n. 1, p. 150-178, 2015. 

 

SILVA, Ricardo Teixeira da. Encontro do rio com o mar: características e atrativos 

turísticos de Sibaúma RN. Monografia (Graduação em Turismo). Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte. Natal/RN, 2015. Disponível em: 

<https://monografias.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/4869/1/RicardoTS_Monografia

.pdf > Acesso em: 11 mar. 2021. 

  

 

 

 

 

  


