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Resumo: O Presente projeto de pesquisa analisa os 

principais impactos econômicos e socioambientais da 

expansão do turismo de segunda residência no nordeste 

brasileiro, utilizando-se da praia do Pipa (RN) como 

campo de pesquisa. Tem como objetivos principais 

analisar e discutir a evolução do turismo residencial na 

Praia do Pipa e identificar a relação existente entre essa 

evolução e as mudanças ocorridas na localidade. 

1.Introdução 
O turismo residencial pode ser definido como 

uma nova modalidade de residência das sociedades 

modernas. Grupos privados e do governo investem na 

região considerada apta para o crescimento do setor 

(ALEDO 2008). 

Apesar de impulsionar uma série de melhorias 

o turismo residencial não pode ser observado apenas 

como um evento econômico, pois se trata também de 

um fenômeno socioambiental. O tempo de permanência 

dos turistas, a utilização de serviços em longo prazo e a 

reestruturação da cidade, são características 

diferenciadas desse modelo e que afetam diretamente a 

população e o meio ambiente. (ALEDO, at al 2013). 

Em meados de 1970 o litoral mediterrâneo 

espanhol passou a receber inúmeros investimentos por 

tratar-se de região propicia ao desenvolvimento do setor 

turístico residencial. A segunda residência era agora 

objeto de desejo de inúmeras famílias espanholas e 

estrangeiras de classe média e alta. (ALEDO, 2008). 

Na década de 1980, o turismo começou a 

chegar à região nordeste do Brasil devido à uma série de 

incentivos e atrativos do governo que viu nessa 

modalidade uma forma de desenvolvimento para região. 

A chegada desses novos empreendimentos reestrutura a 

organização social e econômica das cidades escolhidas  

(ALEDO, at al 2013; DEMAJOROVIC, at al 2011). A 

praia da Pipa, localizada no município de Timbau do 

Sul (RN), foi um dos locais do nordeste onde se 

estabeleceu o turismo residencial por suas belas praias e 

atividades esportivas (DEMAJOROVIC, at al 2011). 

Empresários e turistas estrangeiros expandiram 

e internacionalizaram a atividade turística. Contudo a 

dependência em relação ao mercado exterior fez com 

que a crise econômica mundial de 2008 não demorasse 

a se abater sobre o Brasil, (DEMAJOROVIC at al, 

2010; ALEDO at al, 2013) A ruptura na demanda gerou 

uma queda significativa nos preços das residências e a 

atividade turística diminuiu bruscamente. 

(DEMAJOROVIC at al 2011; ALEDO at al, 2013). A 

região da Pipa sofreu consequências ambientais como 

erosão de solo das escarpas de falésias, alteração da 

drenagem superficial, redução da qualidade paisagística, 

desmatamento e crescimento urbano desordenado 

(DEMAJOROVIC et al , 2011). 

E como consequências sociais a miscigenação 

cultural, enfraquecimento da cultura regional,  abandono 

de atividades antes geradoras de renda,  migração de 

parte da população nativa e o aumento da desigualdade 

sócia econômica. (ALEDO; 2008, DEMAJOROVIC at 

al, 2011). 

2. Metodologia 

Decidiu-se para o desenvolvimento do projeto realizar 

uma pesquisa qualitativa utilizando-se do método estudo 

de caso.  Para Coleta de dados empregar-se-á a análise 

documental e a realização de entrevistas semiestruturas 

com os diversos atores envolvidos no processo, A 

estratégia de análise dos dados será baseada na análise 

de conteúdo que tem como um de seus elementos 

básicos a construção de categorias para análise. A 

categorização é um método de organização flexível 

capaz de auxiliar o processo de analise, uma vez que 

originadas dos próprios dados, podem agregar dados 

posteriores. Projeto em inicio de desenvolvimento. 
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