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RESUMO  

 

Nos últimos anos o mercado imobiliário tem passado por um processo de expansão e 

valorização. Tal fato parece ser fruto do crescimento do país e, também, da expansão da 

urbanização. É fato, que nos últimos anos o Brasil passou por um processo de crescimento 

formidável. Tal fenômeno incluiu a participação dos mais diversos agentes econômicos, como 

os estratos sociais de menor renda. O tripé social que se configurou em aumento real do salário 

mínimo, programas sociais e política expansionista de crédito elevou significativamente o 

poder de compra do brasileiro, sendo que boa parte desse público procurou por imóveis. Nesse 

sentido, Pau dos Ferros também conseguiu participar desse boom causado pela elevação da 

demanda por imóveis. Muitos fatores como, investimentos públicos, investimentos privados e 

programas sociais contribuíram com a dinâmica do mercado imobiliário local. Assim, o 

presente trabalho lança mão de investigar o mercado imobiliário de Pau dos Ferros/RN nos 

últimos 10 anos. Para tal feito, foi necessário recolher dados secundários das imobiliárias e 

entrevistar alguns funcionários da Paróquia Nª da Conceição. A pesquisa confirmou a hipótese 

de que a dinâmica imobiliária dos últimos anos se deve também aos investimentos públicos e 

programas de financiamento como o Minha Casa Minha Vida. A pesquisa conseguiu mostrar 

que muitos bairros se valorizaram com a demanda em aceleração até o ano de 2016 enquanto 

alcançaram estabilidade nos anos subsequentes. O único bairro que continua com valorização 

crescente é o centro da cidade. O bairro Manoel Deodato se manteve com preço estável durante 

o período investigado (2010-2019). Isso se deve ao fato de que, segundo as imobiliárias, os 

terrenos do Manoel Deodato são resultados de uma doação do Estado, o que dificulta a venda. 

No mais, a pesquisa conseguiu identificar a dinâmica do mercado imobiliário de Pau dos Ferros 

principalmente no que se refere à avaliação dos preços dos terrenos e número de vendas. Assim, 

o trabalho se justifica pela contribuição em informações que podem ser usadas e até qualificadas 

por outros trabalhos futuros que visem debater a problemática imobiliária.  

Palavras-chave: Mercado Imobiliário.Terrenos. PMCMV.  
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ABSTRACT  

 
 

In the last few years, the state market has passed by a process of growth and valorization. This 

fact seems to be a product of the country’s growth and of the urbanization. It is a fact,  

in the last years the Brazilian country passed by a process of growth. This phenomenon include 

the participation of a variety of economic agents, such as social strata of low-income. The social 

tripod that caused a real increase in minimum wage, social programs, and politics of credit 

expansion increased significantly the Brazilians purchasing power, thus a part of this people 

looked for property and buildings. In this sense, Pau dos Ferros/RN take part of this movement, 

this demand for building and private ownership. Many factors such as, public investment, 

private investment and social programs contributed with this estate market dynamic. Thus, this 

work intends to investigate the state market in Pau dos Ferros/RN in the last 10 years. To do 

this, data from house agency was collected and interviews with workers from parish Nossa 

Senhora da Conceição. The research confirmed the hypothesis that the state market dynamic 

increased due to the public investments and programs of financing, such as Minha Casa Minha 

Vida. This research showed that many neighborhoods valued with the demand and acceleration 

until the year 2016 while in the subsequent year the reached stability. The only neighborhood 

that continue with valorization nowadays is the downtown. The Manoel Deodato neighborhood 

kept its price stable white the period of this research (2010-2019). What explain this fact is that 

the area located in the Manoel Deodato is product of State authority donation that hinders the 

selling, according to the state firms. Lastly, this research achieved its objectives, to describe 

and identify the state market dynamic from Pau dos Ferros mainly in the lands prices and the 

sells activities. Thus, this study could contribute with the researchers in this area. 

 

Keywords: State Market. Lands. PMCMV 
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INTRODUÇÃO  

 

 Discutir o mercado imobiliário, seja de forma panorâmica ou não, sempre será um 

desafio para as ciências sociais – principalmente para a ciência econômica. Parte do problema 

se encontra na natureza das mercadorias que circulam nesse mercado. A propriedade fundiária, 

por exemplo, sendo o substrato do negócio foi entendida por Polaniy (2005) como uma 

mercadoria fictícia, pois não era fruto do trabalho assim como as mercadorias manufaturadas. 

Desse modo, o mercado que negocia a terra – e o que está edificado sobre ela – se fundamenta 

numa mercadoria especial, mas que não deixa de estar sujeita às forças, e às estruturas daquele.  

 Além disso, o mercado imobiliário é uma das forças construtoras do espaço urbano. 

Atuando juntamente com os proprietários dos meios de produção, e com o Estado, os agentes 

imobiliários representados pelas imobiliárias modificam significativamente a estrutura urbana 

de acordo com os preços praticados, os bairros onde possuem imóveis e o perfil dos seus 

clientes, podendo gerar segregação espacial e outros problemas urbanos (CORRÊA, 2005). 

 Ademais, as imobiliárias também trabalham com locação de terrenos, prédios 

comerciais, casas, apartamentos; e a sensibilidade desses preços está muito ligada ao avanço do 

processo de urbanização no espaço e aos investimentos públicos no interior da cidade. Nesse 

rol de investimentos públicos, àqueles destinados à saúde, educação e infraestrutura são os que 

mais influem sobre a valorização dos espaços o que, de certo modo, dinamiza as negociações 

imobiliárias.  

 No que diz respeito aos investimentos públicos, as maiores cidades sempre são às que 

mais drenam esses recursos (SPOSITO, 1991). No entanto, muitas cidades intermediárias 

também têm captado investimentos públicos por intermédio de programas que promovem a 

interiorização do ensino superior público, por exemplo. Nessa categoria de cidades, Pau dos 

Ferros/RN tem passado por modificações tanto no que se refere à recepção desses investimentos 

quanto no que se refere ao impacto destes no mercado imobiliário.  

 Em pesquisa recente, Monteiro (2018) aponta que os investimentos públicos que Pau 

dos Ferros/RN recebe influenciam significativamente na dinâmica imobiliária da cidade 

fazendo com que os preços sofram variações das mais diversas. O advento dos campi da 

UFERSA e do IFRN, por exemplo, causaram um boom nas locações nunca antes experimentado 

nos últimos anos. 
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 Nessa perspectiva, a pesquisa se justifica pela necessidade de se compreender a 

dinâmica do mercado imobiliário frente às mais diversas modificações experimentadas pela 

cidade. Contudo, é preciso também compreender que os agentes imobiliários nem sempre são 

os proprietários dos imóveis que negociam. Assim, muitas vezes fatores de natureza emotiva 

do proprietário do imóvel influenciam no preço proposto pelas imobiliárias, o que muitas vezes 

provoca uma especulação que não corresponde à valorização causada pelos fatores 

supracitados. Desse modo, entender todos esses fatores a partir de um olhar científico é o que 

justifica a presente investigação sobre a atuação dos agentes imobiliários no mercado. 

 Com base no que foi discutido até o momento surgem as seguintes perguntas: quais 

agentes estão envolvidos no mercado imobiliário? Como funciona a formação dos preços? Qual 

a influência da opinião do proprietário fundiário na formação do preço de venda? São essas 

perguntas que o presente trabalho anseia responder.  

 Desse modo, o trabalho busca investigar as variações no mercado imobiliário de Pau 

dos Ferros/RN no período de 2010 a 2019, fazendo desse intuito o objetivo geral da pesquisa. 

As razões e a qualidade dessas flutuações no mercado imobiliário local foram expostas no 

decorrer do trabalho, entretanto é indubitável o impacto proporcionado pelo advento dos campi 

universitários da UFERSA e IFRN -  não deixando excluída a expansão dos cursos da UERN 

local.  

 Como objetivos específicos, o trabalho pretende identificar os fatores que contribuíram 

para a valorização dos imóveis que, de um olhar presente, parece ser uma tendência no mercado 

local nos últimos anos. Como resultado da expansão dos cursos universitários um número 

considerável de estudantes e profissionais dessas instituições deslocaram positivamente a 

demanda por locações de casas e apartamentos. Nessa perspectiva, analisar o crescimento das 

locações junto às imobiliárias locais é um segundo objetivo específico da pesquisa. Um desafio 

teórico que se apresenta no debate imobiliário é o de definir a especulação imobiliária numa 

região que se localiza no interior do Nordeste – no Semiárido brasileiro, para ser mais 

específico. Por fim, busca-se entender a força propulsora das variações positivas do mercado 

imobiliário de Pau dos Ferros/RN.  

 No que diz respeito aos aspectos metodológicos do trabalho, a área de estudo da 

pesquisa foi a cidade de Pau dos Ferros, que, no Rio Grande do Norte, fica localizada na 

Mesorregião Oeste e na Microrregião de Pau dos Ferros. Tal município ocupa uma área de 

259,96 km², o que equivale a 0,52% da superfície estadual, possui uma área urbana de 5 km² e 

uma população com mais de 27.745 habitantes (DANTAS, 2014). 
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 Quanto à forma da abordagem, a presente pesquisa assumiu uma conduta quantitativa e 

consultou as imobiliárias e a Paróquia. Além disso, foi necessário o levantamento dados junto 

ao setor imobiliário da cidade. A pesquisa também foi qualitativa, à medida que se fez de suma 

importância uma revisão da literatura que compõe o estado da arte do estudo sobre o mercado 

imobiliário, sendo assim, a pesquisa assumiu uma abordagem quanti-qualitativa.  

 No que diz respeito aos fins, a pesquisa foi explicativa, à medida que essas pesquisas 

têm como problema central a identificação dos fatores que determinam e contribuem para a 

ocorrência dos fenômenos. Dessa forma, o presente trabalho buscou identificar os fatores e as 

ações do Poder Público que tem contribuído para com a urbanização de Pau dos Ferros/RN. 

 Quanto aos meios e a delimitação do espaço, a pesquisa foi documental bibliográfica já 

que foram utilizados principalmente livros, artigos e monografias especializadas de autores que 

constroem o debate sobre o mercado imobiliário, como Monteiro (2018), Stertz et al (2016), 

Singer (1987) e Sposito (1991). A pesquisa foi também documental, já que se faz necessário o 

levantamento de dados e informações junto às instituições que representam o mercado 

imobiliário por intermédio de entrevista. Na pesquisa, foram entrevistados dois corretores de 

imóveis que representam respectivamente as duas imobiliárias da cidade. Também foi 

necessária uma pesquisa de campo junto aos agentes imobiliários com o fito de adquirir 

informações sobre o processo de formação dos preços dos imóveis. A pesquisa de campo 

também alcançou os funcionários da Paróquia Nª Senhora da Conceição com o fim de adquirir 

dados referentes aos terrenos da Paróquia. E como foi observada a dinâmica do mercado 

imobiliário da cidade nos últimos dez anos, o período de tempo foi de 2010 a 2019.  
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1 O MERCADO IMOBILIÁRIO 

 

1.1 O MERCADO IMOBILIÁRIO E SUAS MERCADORIAS 

 

 Como todos os outros mercados, o mercado imobiliário se configura a partir de um 

grupo de vendedores e compradores que combinam negociações em torno de um bem, que neste 

caso são os imóveis. No Brasil, esse nicho tem sido considerado o mais dinâmico do setor 

terciário e tem mobilizado em torno de si arranjos produtivos diversos o que suscita melhores 

números na empregabilidade, na renda nacional e, consequentemente, nos resultados do 

Produto Interno Bruto (PIB) (STERTZ et al, 2016). 

 Esse mercado também traz em seu seio uma característica que o diferencia dos outros 

setores: cada imóvel é singular. E essas peculiaridades são consequência, por exemplo, da 

localização do imóvel, do tamanho, do tipo do imóvel – se é casa ou apartamento – e assim, 

sucessivamente. Tal aspecto, faz com que o mercado imobiliário tenha uma certa complexidade 

no que diz respeito à construção de um padrão determinado de análise de preços dos imóveis, 

o que faz com que o processo de precificação se dê a partir do conhecimento empírico do 

corretor de imóveis (STERTZ et al, 2016).  

Diferentemente de outros bens onde as características não são tão discrepantes, os 

imóveis são singulares, por mais semelhantes que sejam pelo menos uma de suas 

características são diferentes, como localização ou posição, assim não há no mercado 

imobiliário um imóvel igual ao outro (MENDONÇA; MEDRANO; SACHSIDA, 

2011). Por isso, nota-se a existência de várias discussões teóricas e pesquisas 
acadêmicas sobre a determinação dos preços dos imóveis; inclusive com avanços 

significativos na modelagem (CRUZ, et al., 2011). 

Em geral, de forma subjetiva com base na experiência pessoal dos gerentes 

imobiliários e de outros profissionais, que comparam os dados do imóvel da transação 

com os de imóveis já negociados (STEINER, et al., 2008). De acordo com Steiner et 

al. (2008), na maioria das vezes, não é utilizado qualquer procedimento científico, de 

forma sistemática, para esta finalidade. 

(STERTZ et al, 2016, p. 159)  

 

 Além disso, esse mercado apresenta uma significativa sensibilidade às variações 

macroeconômicas. Nessa perspectiva, a forma como o conjunto da economia se encontra em 

determinado momento influi na dinâmica desse mercado. No entanto, quantificar a influência 

das variáveis macroeconômicas no preço de cada imóvel requer cuidado diferenciado para cada 

escala espacial e, ademais, é preciso também considerar as idiossincrasias de cada imóvel. 

No que tange ao mercado imobiliário brasileiro, Mendonça, Medrano e Sachsida 

(2011) explanam que atualmente, têm-se indícios de que o setor imobiliário encontra-

se aquecido no Brasil. Isso se deriva pela forte expansão do endividamento das 

famílias em relação aos seus salários, pelo crescimento vigoroso do estoque de crédito 

imobiliário nos últimos anos, bem como pela forte expansão do índice da construção 
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civil, que tem se movimentado acima do produto da economia (MENDONÇA; 

MEDRANO; SACHSIDA, 2011). 

Diversas variáveis podem ser utilizadas para explicar esta ascensão do mercado 

imobiliário (SOLA; PORTO, 2014). Dentre elas poder-se-ia destacar a estabilidade 

de preços, a queda na taxa de juros e a expansão do crédito, são as explicações mais 

recorrentes para este fenômeno. O controle da inflação diminui a volatilidade da 

renda, assim como a diminuição das taxas de juros interfere positivamente no custo 

do financiamento, dado que, a grande parte das transações imobiliárias é levada à cabo 

com algum financiamento (MENDONÇA; MEDRANO;SACHSIDA, 2011). 

(STERTZ et al, 2016, p. 159)  

 

 Uma política pública que influiu positivamente no setor de imóveis foi o Programa 

Minha Casa Minha Vida (PMCMV). Esse programa procura financiar a construção de imóveis 

para estratos sociais de baixa renda, preferencialmente. Com isso, o programa suscita uma 

externalidade positiva que se traduz no aquecimento de uma gama de setores que circundam o 

mercado imobiliário, tais quais, a construção civil, o setor de insumos, a movimentação da mão 

da mão de obra, etc. Ademais, o programa também estimula a demanda por terrenos onde serão 

construídas as habitações provocando, assim, uma elevação no preço do bem, o que é visto com 

bons olhos pelos agentes imobiliários e pelos proprietários fundiários (CORRÊA, 2005).  

 Algo que pode ser destacado sobre o mercado imobiliário, é a natureza das suas 

mercadorias. Se se investigar a fundo na teoria da ciência econômica, o conceito de 

‘mercadoria’ é muito bem definido, já que se delimitam a origem dessa categoria material e o 

resultado da cristalização dessa origem no bem produzido.  

 Desde os economistas clássicos liberais até a emergência da crítica heterodoxa dessa 

primeira compreensão – ambas datadas dos séculos XVIII e XIX – a noção de mercadoria era 

inerente a ideia de trabalho. Nessa perspectiva, somente os produtos que tinham como gênese 

a ação transformadora do trabalho poderiam ser considerados mercadorias. Além disso, para 

que um produto do trabalho fosse considerado mercadoria ele teria que internalizar um valor de 

uso – que é a utilidade do bem – e um valor troca, que significa a expressão desse bem em 

outros produtos. Em termos genéricos, pode-se dizer que o valor de troca de um 

bem/mercadoria é o seu preço, mas só a medida que este último é entendido como a expressão 

do valor do bem na forma dinheiro (MARX, 1996).  

 Desse modo, o valor das mercadorias genuínas estava, na sua integralidade, ligado ao 

trabalho, ou seja, apenas aquilo que é fruto do trabalho pode ser considerado mercadoria, logo, 

tem um valor, um preço. No entanto, o substrato do mercado imobiliário – a propriedade 

fundiária – não entra nesse rol, pois não nasce como fruto do trabalho humano, mas é a 

plataforma da Natureza enquanto tal. Contudo, o processo de mercantilização que ocorre com 

mais força entre os séculos XVIII e XIX desrespeitou valores antigos referentes a terra e ao 

trabalho e fez com que a civilização humana contemplasse o modus operandi do capitalismo: a 
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transformação de todas as coisas em mercadorias, sejam elas genuínas ou fictícias. Polanyi 

(2005) enfatiza que todo esse processo enfrentou resistência.  

O mercantilismo, com toda a sua tendência em direção à comercialização, jamais 

atacou as salvaguardas que protegiam estes dois elementos básicos da produção 

trabalho e terra - e os impedia de se tornarem objetos de comércio. Na Inglaterra, a 

‘nacionalização’ da legislação do trabalho, por meio do Statute of Artificers (Estatuto 

dos Artífices - 1563) e da Poor Law (Lei dos Pobres - 1601), retirou o trabalho da 
zona de perigo, e a política anticercamento dos Tudors e dos primeiros Stuarts foi um 

protesto concreto contra o princípio do uso lucrativo da propriedade fundiária. 

(POLANIY, 2005, p. 91) 

 

 E acrescenta:  
O mercantilismo, por mais que tivesse insistido enfaticamente na comercialização 
como política nacional, pensava a respeito dos mercados de maneira exatamente 

contrária à economia de mercado, o que fica bem demonstrado pela amplitude da 

intervenção estatal na indústria. Neste ponto não havia diferença entre mercantilistas 

e feudalistas, entre planejadores coroados e interesses investidos, entre burocratas 

centralizadores e particularistas conservadores. Eles discordavam apenas quanto aos 

métodos de regulamentação: as guildas, as cidades e as províncias apelavam para a 

força dos costumes e da tradição, enquanto a nova autoridade estatal favorecia o 

estatuto e as leis. Todos eles, porém, eram igualmente avessos à idéia da 

comercialização do trabalho e da terra - a precondição da economia de mercado. 

(POLANIY, 2005, p. 92)  

 

 Como se ver nas citações supracitadas, a mercantilização da terra e do trabalho aparece 

como um fenômeno estranho à forma como se produzia as mercadorias propriamente ditas. A 

despeito disso, hoje a terra é uma mercadoria que tem um mercado específico e que tem como 

campo de atuação as mais diversas escalas entre o local e o global. 

 

1.2 OS AGENTES IMOBILIÁRIOS 

 

 No itinerário da construção da cidade – do espaço urbano – alguns atores são necessários 

para que tal espaço ganhe corpo, infraestrutura, condição de reprodução da riqueza e, não 

menos, segregação. Dentre esses atores temos: os proprietários dos meios de produção, o 

Estado, os grandes latifundiários, os despossuídos e, não menos importante, os agentes 

imobiliários (CORRÊA, 2005). 

 São os agentes imobiliários quem administra boa parte das posses dos latifundiários. 

Ademais, boa parte desses agentes, representados pelas imobiliárias, exercem controle sobre 

uma gama de imóveis como casas, apartamentos e prédios comerciais. Assim, numa conjuntura 

onde a estrutura do mercado predominante é oligopolizada nas mais diversas esferas do capital, 

pode-se inferir que são poucos representantes imobiliários quem comanda a dinâmica do setor 

(CORRÊA, 2005).    

Ao descrever sobre os agentes ou promotores imobiliários, Corrêa (2005) diz:  
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Por promotores imobiliários, entende-se um conjunto de agentes que realizam, parcial 

ou totalmente, as seguintes operações: a) incorporação, que é a operação-chave da 

promoção imobiliária; o incorporador realiza a gestão do capital-dinheiro na fase de 

sua transformação em mercadoria, em imóvel; a localização, o tamanho das unidades 

e a qualidade do prédio a ser construído são definidos na incorporação, assim como 

as decisões de quem vai construí-lo, a propaganda e a venda das unidades; b) 

financiamento, ou seja, a partir da formação de recursos monetários provenientes de 

pessoas físicas e jurídicas, verifica-se, de acordo com o incorporador, o investimento 

visando à compra do terreno e à construção do imóvel; c) estudo técnico, realizado 

por economistas e arquitetos, visando verificar a viabilidade técnica da obra dentro de 

parâmetros definidos anteriormente pelo incorporador e à luz do código de obras; d) 
construção ou produção física do imóvel, que se verifica pela atuação de firmas 

especializadas nas mais diversas etapas do processo produtivo; a força de trabalho 

está vinculada às firmas construtoras; e e) comercialização ou transformação do 

capital-mercadoria em capital-dinheiro, agora acrescido de lucros; os corretores, os 

planejadores de vendas e os profissionais de propaganda são responsáveis por esta 

operação.  

(CORRÊA, 2005, p. 19-20)  

 

 Num cenário de mercado permeado por estruturas oligopolizadas, o setor imobiliário 

tem a capacidade de manipular preços, já que a concorrência – nesse caso específico – muitas 

vezes é inexistente. Nesse sentido, o controle sobre os preços de alguns espaços da cidade 

muitas vezes suscita a segregação sócio-espacial. Isso ocorre devido à elevação da demanda 

por terrenos em bairros mais requisitados por estratos sociais mais abastados enquanto os 

grupos sociais excluídos têm a única opção de residir em bairros periféricos, onde o preço dos 

imóveis é mais acessível (CORRÊA, 2005).   

 Como consequência dessa segregação sócio-espacial, a demanda por imóveis em bairros 

periféricos faz com que a onda da especulação imobiliária ponha sob si todos os espaços da 

cidade – mesmo que com preços diferenciados o que gera uma segregação no interior de 

espaços já excluídos anteriormente. Nesse espiral de especulação, os agentes imobiliários e os 

proprietários fundiários são os que mais se beneficiam. No entanto, nem sempre os interesses 

desses atores são convergentes (CORRÊA, 2005).  

 Muitas vezes, movidos pelo boom imobiliário – algo que o Brasil vem experimentando 

por algum tempo – os proprietários fundiários estabelecem um preço para o seu bem cujo a 

efetividade da venda desse imóvel é inexequível segundo os relatórios das imobiliárias locais. 

Desse modo, o preço estipulado pelo proprietário fundiário não encontra amparo nas análises 

de corretores e, consequentemente, sua venda se torna inexequível.  

 Na cidade de Pau dos Ferros/RN, o pequeno número de imobiliárias (duas agências) tem 

enfrentado o desafio de ofertarem imóveis pertencentes a proprietários fundiários cujo o preço, 

determinado por estes últimos, não encontra amparo na realidade do mercado vigente. As 

consequências dessa conduta entre os dois grupos de agentes – principalmente a determinação 

do preço no ato da venda do imóvel – é o que esse trabalho pretende analisar.  
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1.3 A DINÂMICA RECENTE DO MERCADO IMOBILIÁRIO DE PAU DOS FERROS/RN: 

EVOLUÇÃO DOS PREÇOS POR m² 

 

 Para Dantas (2014), Pau dos Ferros/RN se enquadra no que a autora chama de Cidade 

Intermediária ou Cidade Média. Apesar de não ter um número de habitantes necessários para 

que os institutos nacionais de pesquisa caracterizem a cidade como cidade média, Pau dos 

Ferros oferece uma gama de serviços em educação e saúde que modificam essencialmente a 

sua função, fazendo da mesma um centro urbano que polariza outros centros urbanos.  

 A oferta desses serviços, principalmente na área da educação, foi alavancada a partir do 

advento dos campi do Instituto Federal de Tecnologia (IFRN) e da Universidade Federal Rural 

do Semiárido (UFERSA). Além disso, a chegada de novos cursos superiores (incluindo pós-

graduação) na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), também influiu 

positivamente no que diz respeito à oferta de serviços na educação (DANTAS, 2014).  

 Essa nova oferta de serviços encontrada na cidade aqueceu o mercado imobiliário de 

uma forma peculiar. O aumento de número de vendas de imóveis e principalmente aluguéis de 

casas e apartamentos é algo palpável ainda nos presentes dias e a elevação dos preços dos 

terrenos em alguns bairros pode ser conferida nas seguintes figuras:  

Figura 01 - Evolução do preço por m² dos terrenos dos bairros potencialmente comerciais 

FONTE: MONTEIRO (2018, p. 55).  
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Figura 02 -  Evolução do preço por m² dos terrenos dos bairros potencialmente 

habitacionais 

FONTE: MONTEIRO (2018, p. 56). 

Como se pode observar nas figuras supracitadas, o preço por m² de terrenos de alguns 

bairros tiveram um período de ascensão e logo em seguida se estabilizaram. E é com base nesses 

dados que o presente trabalho buscou identificar a influência do preço proposto pelo 

proprietário fundiário no preço do ato da venda realizada pelos agentes imobiliários.  
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2. CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS SOBRE PAU DOS FERROS/RN 

2.1 FORMAÇÃO ECONÔMICA  

 

A produção açucareira no Brasil, e mais especificamente no Nordeste, se deu de forma 

territorialmente seletiva devido às próprias vantagens oferecidas por aquele espaço 

determinado. Desse modo, o litoral do Nordeste concentrou toda a produção de cana-de-açucar, 

mas não só ela. Dentre os insumos básicos – principalmente a força motriz – necessários para 

dar matéria à produção estava a criação pecuária, que servia tanto de alimento para a mão de 

obra quanto de transportadora de matérias primas e da produção açucareira propriamente dita 

(BARRETO, 1987). 

 Outro fato é o de que os bovinos tiveram atuação imprescindível no que diz respeito ao 

desbravamento e integração do território nacional, já que eram esses animais quem realizavam 

o transporte da grande maioria das mercadorias. Ademais, a carne bovina foi, e ainda é, utilizada 

como fonte de proteína, o que alimentou massivamente parcelas daquela sociedade que estava 

se desenhando no país e na região. É importante ressaltar que a produção açucareira, assim 

como a maioria dos outros ciclos econômicos que desenvolveram na economia nacional, era 

realizada com mão-de-obra escrava (FURTADO, 2007).  

 Apesar do litoral já está, em sua maior parte, colonizado nos primeiros séculos de 

ocupação, ainda havia muitas regiões do interior do Nordeste que não estavam participando, 

enquanto território, da integração econômica que ali estava se configurando. O Sertão 

nordestino, por exemplo, era uma dessas regiões. Segundo Barreto (1987) o Sertão era ocupado 

por aborígenes e era uma terra de difícil acesso. Todavia, uma rebelião desses povos conhecida 

como Confederação dos Cariris afetou alguns senhores da cana e uma intervenção que 

promovesse a ocupação de colonizadores daquelas áreas teria de ser feita. 

 Assim, a Coroa promoveu o acesso àquelas terras pela lei das Sesmarias, uma lei onde 

o soberano delegava uma quantidade significativa de terras a um colonizador, sesmeiro, e a 

partir daí essas posses eram passadas para a descendência da linha genealógica do sesmeiro. 

Desse modo, a ocupação do Sertão Nordestino – nesse caso específico – se deu pela lei das 

sesmarias, o que legou como herança à região uma concentração de terras que nunca foi 

revisada pelos instrumentos de reforma agrária (BARRETO, 1987). 

 Um ponto importante é que nem sempre o sesmeiro era o ocupante das terras de fato. A 

atividade de ocupação era feita por um tipo de bandeirante da época que ficou conhecido como 

posseiro. Eram os posseiros quem ocupavam a terra das sesmarias, cultivavam, criavam animais 

e ainda erguiam uma capela para os cultos. Como muitas cidades do Sertão são frutos dessa 
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forma de colonização, Pau dos Ferros/RN não foi uma exceção. A história de Pau dos Ferros 

está intimamente ligada à forma de colonização praticada no Sertão nordestino. Além disso a 

mesma foi afetada pela própria configuração econômica do Nordeste e do Brasil e participou 

ativamente da produção da riqueza da região com a sua produção doméstica (BARRETO, 

1987). 

 Desse modo a produção doméstica de Pau dos Ferros está intimamente ligada à sua 

forma de ocupação e também a forma como a produção canavieira e pecuária se ajustaram 

dentro do território potiguar. E foi justamente a transferência da produção pecuária do litoral 

para o Sertão que fez com que Pau dos Ferros se desenvolvesse e se identificasse com a 

produção pastoril (BARRETO, 1987).  

 No material escrito e pulicado por Barreto (1987), intitulado “Pau dos Ferros: História, 

Tradição e Realidade”, o autor versa que no início da produção açucareira no litoral a economia 

pecuarista convivia com aquela no mesmo espaço. Desse modo, o volume cada vez maior dos 

bovinos acabava por atrapalhar o desenvolvimento da principal atividade que era o cultivo da 

cana. Além disso, apesar dos rebanhos estarem presentes no litoral algumas questões climáticas 

não eram tão favoráveis à permanência daqueles animais. Sendo assim, a coroa ordenou que a 

produção pecuária fosse proibida onde houvesse a produção do açúcar.  

 Como consequência, os rebanhos que antes estavam no litoral foram tangidos para o 

Sertão – inclusive o Sertão do Rio Grande do Norte. Assim, muitos espaços potiguares passaram 

a ser ocupados por esse tipo de atividade ao ponto de criar uma identidade com essa produção. 

E Pau dos Ferros foi um desses espaços: a origem da cidade é inerente à produção pecuária. 

Segundo Barreto (1987): 

O processo de desbravamento e ocupação de Pau dos Ferros, - como aconteceu com 

os demais núcleos de povoamento de todo o sertão nordestino – tem suas origens nas 

atividades pastorais. Ninguém desconhece certamente a importância do chamado 
‘ciclo do gado’ e da ‘civilização do couro’ de que nos fala Capistrano de Abreu, como 

fatores determinantes e motivadores do processo de aldeiamento e expansionismo das 

regiões sertanejas que se registraram a partir do início do século XVIII. A necessidade 

de alargamento das fronteiras territoriais das Capitanias reclamadas pela Coroa 

Portuguesa através de suas Ordenações Reais configurou-se um imperativo de ordem 

política junto aos súditos portugueses espalhados pela zona litorânea das Capitanias 

de Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte onde já prosperava importante 

agroindústria açucareira e uma incipiente agricultura de subsistência cultivada ao lado 

da Casa Grande e destinada ao abastecimento daquele conglomerado (senhor de 

engenho, agregados e escravos). 

(BARRETO, 1987, P. 1)  
 

 O ciclo do gado foi muito expressivo na região onde Pau dos Ferros se localiza: Alto 

Oeste Potiguar. E essa tal civilização do couro que Barreto (1987) cita foi um dos momentos 

que fizeram com que essa região, juntamente com a cidade, se integrasse ao movimento da 
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economia que ora demandava força animal para os moinhos de cana e transporte e da produção 

e, noutro momento, demandava a proteína animal.  

 Inclusive, o nome de “Pau dos Ferros” está muito ligado à produção pecuária. As 

estórias que narram a origem do nome da cidade são as mais diversas, mas todas elas fazem 

referência ao ciclo do gado. Uma das estórias reza que o território onde se localiza o município, 

por ser perpassado pelo rio Apodi-Mossoró, era ponto marcado na rota dos vaqueiros que 

faziam o transporte dos rebanhos bovinos, pois esses demandavam água com abundância. (Não 

é à toa que muitos autores – e Barreto (1987) é um deles – que estudam a formação econômica 

do Rio Grande do Norte ao tratarem dos caminhos do gado sempre evidenciam a presença de 

rios, riachos, etc.). Assim, muitos vaqueiros usavam esse ponto da rota como área de descanso 

e penduravam os instrumentos de marcação dos animais (os ferros) numa árvore, que segundo 

a lenda era uma oiticica e que também era marcada, que ficou conhecida depois como “o pau 

dos ferros”, o que deu origem ao nome da cidade (BARRETO, 1987). 

 É relevante também evidenciar que todo esse processo que percorre desde a colonização 

e o deslocamento da produção pecuária ambos voltados para o Sertão compreendeu o Brasil 

enquanto colônia e já na época do Império, Pau dos Ferros já era citada em documentos oficiais 

como uma vila. Assim, é possível ter ciência de como o processo de evolução de Pau dos Ferros 

enquanto cidade ocorreu. E esse mesmo processo foi paralelamente acompanhado por uma 

força política e econômica que fez com que Pau dos Ferros se destacasse frente aos demais 

municípios que a circundam, inclusive a cidade de Portalegre da qual Pau dos Ferros foi 

município (BARRETO, 1987). 

 Além da produção pecuária que foi decerto relevante para a formação e estruturação de 

Pau dos Ferros enquanto tal, outra atividade que aqui se desenvolveu foi a algodoeira. Pau dos 

Ferros compôs um complexo algodoeiro formidável que, além de atender uma relativa demanda 

interna, era exportado para suprir uma procura de países que estavam com a produção têxtil a 

todo vapor. Essa produção algodoeira serviu também para despertar um certo senso 

empreendedor em alguns indivíduos que dispunham de um capital capaz de fazer funcionar um 

pequeno espaço destinado ao processamento do algodão. Foram essas pequenas fábricas 

algodoeiras que deram os primeiros passos na formação industrial da cidade que, assinale-se de 

passagem, sempre foi tímido (BARRETO, 1987). 

 Foi também no período em que vigorou a produção algodoeira a cidade passou a ter um 

maior número de mão-de-obra assalariada, e o destino dessa massa salarial era, via de regra, o 

comércio local. Nesse momento passa a ter início a elaboração do setor terciário na cidade e 

que até hoje é o maior responsável pela formação do PIB municipal. Outro fato que merece ser 
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destacado é o de que as produções pecuária e algodoeira eram preponderantemente rurais e a 

população da cidade nessa época era majoritariamente camponesa, o que fazia do espaço urbano 

da cidade uma área de atividades comerciais, administrativas e, de forma opaca, industrial 

(BARRETO, 1987). 

 O ciclo do algodão potiguar foi próspero até os anos 1930 e deu os seus últimos suspiros 

na década de 1970. Apesar de se passarem quarenta anos, após os anos 1930 nenhuma produção 

doméstica jamais foi a mesma. A grande crise de superprodução que teve início em 1929, 

comprometeu boa parte dos anos 1930 e que ficou conhecida como ‘A Grande Depressão’ 

abalou a demanda por produtos básicos de vários países, e o algodão brasileiro que era cultivado 

aqui sofreu com esse deslocamento negativo da demanda externa (BARRETO, 1987). 

 Esses anos que se passaram de 1930 a 1970 além de marcarem o arrefecimento da 

produção algodoeira deram data a algumas modificações importantes que ocorreram no interior 

da cidade de Pau dos Ferros. Nesse mesmo tempo, e antes disso, parcela formidável do território 

que compreendia os domínios do município foram requeridas por municípios que estavam se 

formando. Tal fato, além de reduzir o território da cidade numa perspectiva absoluta reduziu de 

modo massivo a sua população nas estatísticas oficiais, já que aquela população que habitava 

os territórios requeridos pelos novos municípios já não fazia mais parte de Pau dos Ferros.  

 Com os últimos suspiros da produção algodoeira e também da pecuária o campo passou 

a ser um ambiente menos dinâmico enquanto o espaço urbano passa a ser mais atrativo para 

aquela população. É a partir daí que o processo de urbanização – entendido como o aumento na 

taxa de pessoas que habitam o ambiente urbano – ganha mais fôlego e as atividades urbanas 

passa a absorver àquela população que outrora estava trabalhando no campo (MONTEIRO, 

2018).   

 Assim, é importante discutir esses pontos, contextualizar Pau dos Ferros historicamente, 

pois o mercado imobiliário de Pau dos Ferros só pode ser compreendido a partir das heranças 

históricas da cidade que, dentre elas, pode ser citada a grande concentração de terras e o poder 

eclesiástico sobre parte significativa desses bens.  

 

2.2 POPULAÇÃO E URBANIZAÇÃO 

  

O mercado imobiliário de Pau dos Ferros, incluindo o seu desenvolvimento no período 

de 2010 a 2019 não pode ser compreendido de maneira isolada da construção histórica da 

cidade, pois aquele é também fruto dessa e é justamente por isso que se faz necessário um 

resgate histórico que engloba tanto a formação econômica da cidade quanto a dinâmica 
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populacional da mesma. A discussão sobre a população se faz necessária pois os serviços 

imobiliários, nesse caso em específico, são preponderantemente urbanos e mesmo se não o 

fossem, as agências que são contatadas para realizarem os negócios são todas sediadas na área 

urbana, o que implica o caráter especificamente urbano do serviço.  

Nessa perspectiva cabe aqui, antes de se buscar expor os resultados da pesquisa, um 

olhar histórico e estatístico sobre a formação do espaço urbano de Pau dos Ferros e a 

distribuição da sua população no decorrer dos percalços pelos quais passaram a sua economia.  

Como já foi observado nas páginas supracitadas que a origem de Pau dos Ferros está 

intimamente ligada à economia pecuária – que ficou muito evidente no chamado ciclo do gado 

– mas também que a cidade em tela fez parte do complexo algodoeiro que se desenvolveu na 

região da mesma, e sabendo que ambas as atividades são predominantemente rurais, infere-se 

que até o fim da cultura algodoeira a população da cidade era majoritariamente rural, pois o 

campo dispunha de maior atração de força de trabalho devido a própria dinâmica das atividades 

ali efetuadas.  

Com o arrefecimento das atividades rurais, tanto a pecuária como a algodoeira – 

lembrando que a atividade pecuária teve seu desenvolvimento comprometido devido aos anos 

de estiagem -, a população que até então residia no campo se viu obrigada a migrar para a 

cidade. Esse tipo de migração Singer (1987) chama de migração por fatores de estagnação. 

Segundo o autor, essa forma de migração ocorre quando o campo não tem mais condições de 

produzir as mercadorias de outrora, ou seja, quando o espaço perde a sua produtividade. O 

inverso disso, é a migração suscitada pela modernização do campo e, como consequência, a 

expulsão dos trabalhadores do campo para a cidade, o que não ocorreu em Pau dos Ferros.  

Assim, a mão de obra que veio do campo passou a ser absorvida pelas atividades urbanas 

que estavam sendo efetuadas na cidade. Via de regra, essas atividades pertenciam ao setor 

terciário – comércio e serviços – já que o setor industrial sempre foi tímido. Essa timidez do 

setor da industrial ficou ainda mais evidente com a decadência da produção algodoeira, pois 

parte das instalações de transformação era processadora daquela produção que se dava no 

campo. O reflexo da produção de Pau dos Ferros, em termos de PIB, aparece na distribuição da 

sua População Economicamente Ativa (PEA), onde o terceiro setor demonstra mais força com 

o decorrer dos anos. O interessante é que a terciarização aparece como uma tendência 

principalmente nos países emergentes e nas regiões menos desenvolvidas dos mesmos. Nessa 

perspectiva, o desenvolvimento de um mercado imobiliário não deixa de ser uma manifestação 

da pungência do setor de comércio e serviço.  
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Mas é na cidade onde essas atividades se realizam com mais fluidez, e investigar a 

distribuição da população nas diferentes áreas da cidade é indispensável. Monteiro (2018) 

desenvolve uma pesquisa e apresenta os seguintes dados:  

Figura 03 - Crescimento da População Total, Urbana e Rural  

FONTE: MONTEIRO (2018, p. 43)  

 Como se pode observar na figura supracitada, até 1960 a população rural prevalecia 

sobre a população urbana. Essa discrepância se dava devido à dinâmica econômica do campo 

que era mais evidente que a da cidade. Até essa época as atividades pecuária e algodoeira ainda 

exerciam uma presença significativa, o que já não é verídico após os anos 1970 por motivos já 

explicitados anteriormente. A partir dos anos 1970 a população urbana ganha mais fôlego e 

continua crescente até os presentes dias. 

 Como se vê na figura, em 2010 a população urbana quase alcança a população total e é 

justamente a partir desse contexto econômico e demográfico que os resultados da presente 

pesquisa visam expor, principalmente na dinâmica imobiliária: o desenvolvimento do mercado 

imobiliário no período de 2010 a 2019. 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

1940 1950 1960 1970 1980 1991 2000 2010

total urbana rural



22 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

3.1 PAU DOS FERROS: MUDANÇAS RECENTES E ORGANIZAÇÃO DO 

MERCADO IMOBILIÁRIO  

 

Nos últimos 10 (dez) anos a cidade de Pau dos Ferros/RN tem passado por significativas 

mudanças, principalmente aquelas que dizem respeito ao aparelho infraestrutural da cidade. A 

construção de novos equipamentos públicos – principalmente aqueles que estão sob a tutela do 

poder executivo municipal – influem de formidavelmente nos bairros onde se instalam e muitas 

vezes exercem ação de valoração nos imóveis que os circundam. Todavia, a qualidade do 

equipamento público também deve ser avaliada nessa perspectiva de valorização imobiliária: 

uma escola exerce uma externalidade valorativa muito superior à de um espaço destinado a 

abate de animais, que geralmente são municipais – como será exposto nos próximos tópicos do 

trabalho. 

Outro fato que deve ser elucidado é o de que a maior parte dos investimentos em 

equipamentos públicos e infraestrutura que estão sob a responsabilidade do município não têm 

as suas instalações custeadas, na íntegra, pelos cofres municipais. Assim, a maioria das 

inversões é custeada majoritariamente pelos recursos da União. Essas divisões de custos das 

obras são negociadas nos contratos de Convênios realizados entre o executivo local e a 

tecnocracia da União. Em todos os casos, pode-se inferir que são os cofres da União quem 

financiam a maior parte das obras públicas municipais e, consequentemente, a dinâmica que 

elas suscitam (MONTEIRO, 2018).  

O que de fato interessa nesse trabalho é que nos últimos anos o Governo Federal também 

tem instalado equipamentos públicos que estão sob a sua tutela. O advento de sedes de 

instituições jurídicas federais, por exemplo, dá um novo movimento à cidade, já que parte 

considerável de cidadãos de outros municípios vêm demandar esses serviços aqui, o que 

aumenta o fluxo de pessoas no centro da cidade, principalmente. A despeito desses 

investimentos em equipamentos que prestam serviços especializados – como é o caso da Justiça 

– as inversões federais em Educação foram as que exerceram uma dinâmica decerto palpável, 

principalmente no que diz respeito às externalidades desses investimentos.  

A construção e funcionamento de dois campi de Instituições de Ensino Superior (IES), 

a saber o campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte (IFRN) e o da Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA), deu à Pau dos Ferros 

um fluxo cada vez maior de pessoas – professores e estudantes, majoritariamente. Além da 

construção desses campi pelo Governo Federal, o Governo Estadual fez esforços relevantes no 
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que diz respeito à oferta de serviços de Saúde e também na Educação. Um dos investimentos 

em Educação que provocou impacto similar e foi pioneiro – em relação aos investimentos 

supracitados – na ação de suscitar um maior fluxo de pessoas na cidade foi a expansão da 

quantidade de cursos superiores ofertados na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN). Nos presentes dias o campus da UERN em Pau dos Ferros oferece mais de dez cursos 

de graduação, quatro programas de mestrado e um de doutorado, o que denota uma quantidade 

significativa de estudantes.  

Portanto, está se falando de três IES com um poder de atração que atinge como um imã 

todas as cidades próximas de diferentes Estados. Essa força atrativa gera efeitos sobre a 

dinâmica imobiliária da cidade do quais pode-se citar dois: o deslocamento positivo da demanda 

por imóveis de locação e venda (apartamentos e casas) e a valorização, povoamento e criação 

de novos bairros próximos a esses equipamentos. Três casos que podem ser citados aqui de 

forma breve é a valorização e crescimento do bairro Arizona onde está localizado o campus da 

UERN, do bairro Chico Cajá – onde está o IFRN – e o João Catingueira, bairro recente que se 

localiza de frente ao IFRN. Nessa conjuntura, o mercado imobiliário se ver num momento 

promissor onde há demandas para casas (locação e vendas), apartamentos (locação) e terrenos.  

Quanto à demanda por terrenos nos mais diversos bairros o impacto causado pelas IES 

foi acompanhado pelo Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) criado a partir de uma 

iniciativa do Governo Federal e que envolve a Caixa Econômica Federal como financiador – o 

que faz com que as casas construídas pelo programa fiquem conhecidas no léxico popular como 

‘as casas da Caixa’. A ação do programa ao facilitar o financiamento da construção das casas 

faz com que os cidadãos que procuram o programa demandem também os terrenos onde as 

mesmas serão construídas.  

Esse deslocamento positivo da demanda pelos terrenos deu fluidez e destino aos imóveis 

que tem suas vendas realizadas pelo serviço imobiliário local. Decerto, muitos bairros 

cresceram nos últimos dez anos devido ao alcance do PMCMV, e quem participou de forma 

ativa nessas negociações foram as imobiliárias locais com seu poder de funcionarem como 

atravessadoras de vendas. Foram justamente as imobiliárias quem computaram e captaram essa 

dinâmica no mercado e perceberam a substância da variação dos preços de terreno nos mais 

diversos bairros da cidade, sendo que alguns desses dados foram expostos na primeira parte 

desse trabalho. Sendo assim, cabe analisar como o setor imobiliário se estrutura na cidade.  

O setor imobiliário de Pau dos Ferros – aqui entendido como o número de agências que 

realizam transações de compra, venda e locação de imóveis – é representado por duas agências 

imobiliárias. Juntas, essas imobiliárias realizam transações de imóveis localizados na maioria 
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dos bairros da cidade, ou seja, as imobiliárias fazem parte da construção da própria urbanização 

– o que já foi debatido teoricamente na primeira parte desse trabalho.  

Na prática, a atuação das imobiliárias sobre a construção da cidade enquanto tal não seja 

tão presente como a teoria reza. Isso ocorre devido a heterogeneidade dos níveis de 

desenvolvimento das mais diversas cidades. Cidades onde o capital industrial se faz presente 

de forma substancial e a única forma de se negociar imóveis seja por intermédio da associação 

com grandes oligopólios imobiliários o poder de decisão desses agentes sobre a alocação da 

cidade é significativa. O que ocorre em cidades menores, terciarizadas, é um poder menor 

desses agentes. Isso devido à própria dinâmica das cidades menores onde as agências 

imobiliárias não controlam na íntegra os imóveis que estão dispostos para transações, apenas 

aqueles que à elas são tuteladas as negociações (CORREIA, 2005). 

O que chama a atenção é o fato de que toda a alavancagem do mercado imobiliário que 

ocorreu no início da década e que, assinale-se de passagem, até hoje perdura foi absorvido com 

maestria pelas agências imobiliárias. Dessa forma, o desenvolvimento da cidade também foi o 

desenvolvimento das imobiliárias enquanto gestoras de negociações de imóveis pertencentes a 

terceiros.  

Os perfis dos proprietários de imóveis que terceirizam o serviço de transação para as 

imobiliárias são os mais diversos – o que em certa medida não é o objeto de investigação da 

presente pesquisa. Todavia, um desses proprietários ganha notoriedade pelo seu papel na 

tradição local, na política e pela quantidade de terras: a Igreja Católica.  

 

3.2 AS TERRAS DA SANTA  

 

Já foi apresentado em tópicos anteriores de forma sumária – no final do tópico 2.1, a 

título de especificidade – que o poder eclesiástico, a Igreja ou a Santa (como é entendido na 

linguagem cultural) exerce poder sobre parcela considerável das terras disponíveis em Pau dos 

Ferros, como será observado à frente. Esse poder não se constrói de uma hora para outra: é 

resultado das construções históricas.  

A título de análise, a propriedade da Igreja sobre propriedades fundiárias de grandes 

magnitudes é uma herança que remonta aos tempos do feudalismo – modo de produção que 

imperou na Europa durante a Idade Média. Naquela circunstância específica muitos senhores 

de terra doavam quase que integralmente à sua propriedade com o fito de obter alguma 

recompensa como o perdão dos pecados. Por ser uma prática comum dos senhores da época, a 
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Igreja Católica Apostólica Romana atravessa o feudalismo como uma das maiores proprietárias 

de terras do Ocidente, quiçá do mundo.  

O tempo passou, o ‘Novo Mundo’ foi descoberto, o capitalismo ganhou dimensões 

econômicas e até morais, mas a influência da Fé na Igreja, em Deus ou na Santa não se arrefeceu 

principalmente no que se refere à doação de bens. E foi justamente assim que a Imaculada 

Conceição, padroeira de Pau dos Ferros, conseguiu arregimentar sob o ‘seu manto’ considerável 

parcela da propriedade fundiária local. Nessa perspectiva, a Igreja é um agente com muitos 

ativos e responsável por parte da dinâmica imobiliária local.  

Assim, nesses últimos 10 anos de expansão do mercado imobiliário que respondeu bem 

aos investimentos das mais diversas naturezas, a principal ofertante não poderia deixar de 

participar desse deslocamento positivo da demanda por terreno. No entanto, a forma como as 

terras da Igreja atuam no mercado imobiliário local é diferenciada. Existem contratos 

específicos e a relação com as agência imobiliárias não é mesma mantida pelos outros clientes. 

Independente da relação e da elaboração dos contratos, o fato é que o mercado imobiliário de 

Pau dos Ferros nos últimos anos contou com uma forte protagonista.  

Com o intuito de dar mais clareza aos resultados da pesquisa, foi procurado o 

responsável pelos terrenos da Igreja. Foram feitos questionamentos que constam no apêndice 

desse trabalho. Os mesmos confirmaram a hipótese de que todo o patrimônio da Igreja foi 

construído por intermédio de doação, o que inclui também a dimensão da sua propriedade.  

O patrimônio da Igreja Católica de Pau dos Ferros foi construído por meio de uma 

doação feita por dois fazendeiros, isso antes de Pau dos Ferros se emancipar – o que remonta à 

época do ciclo do gado. A doação foi registrada em cartório e após esse episódio nunca mais 

houveram doações dessa natureza. Nessa perspectiva, não há mais novas aquisições de terrenos, 

apenas a administração dos que já existem. 

Segundo entrevista realizada com funcionários da Paróquia Nª Senhora da Conceição 

os terrenos são a única forma de imóvel que a Igreja possui e juntos totalizam 696,96 ha. 

Partindo do centro ao Sul o patrimônio se estende até o Conjunto Habitacional (COHAB). Do 

centro ao Norte, até o Hotel Jatobá. Do centro ao Leste, o limite é o rio Apodi. Ao Oeste, vai 

até a zona rural, Sitio Alagoinha. 

Segundo os funcionários da Paróquia, nem todos aqueles que adquirem um terreno da 

Igreja tem domínio pleno sobre ele. Esses que não tem o domínio pleno da propriedade são 

chamados foreiros: detêm apenas o domínio útil do terreno e pagam anualmente a taxa de foro 

que equivale a R$ 0,16 por m². Quando um foreiro negocia o domínio útil de uma área ele 

realiza a chamada transferência de Laudêmio ou transferência de foro. A transferência é 
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reconhecida pela Secretaria Paroquial, no entanto o terreno ainda é patrimônio da Igreja e a 

única coisa que se modificou foi apenas o foreiro. Quando o comprador deseja o domínio pleno 

do terreno a parte interessada deve realizar a compra do domínio. O preço desse domínio 

equivale a 22% do preço dos terrenos avaliados pela imobiliária. Realizada a compra do 

domínio o terreno é desmembrado da Paróquia e o registro é efetuado em cartório.  

É interessante ressaltar que as taxas de foro e transferência de Laudêmio são calculadas 

em percentuais baseados no salário mínimo e o preço de mercado, de acordo com a lei 

Enfiteuse. A Igreja possui todos os registros de transferências e negociações realizadas ao longo 

dos anos, embora o acesso à essas informações seja restrito aos funcionários. O mais relevante 

de tudo disso é a presença da Paróquia como um ator na construção do mercado imobiliário 

local, com terrenos bem localizados e que aproveitou bem, junto as imobiliárias, essa onda de 

investimentos em infraestrutura e valorização dos imóveis.  

3.3 A PERSPECTIVA IMOBILIÁRIA E A VALORIZAÇÃO DO PREÇO DO M² DOS 

TERRENOS  

 

Com o objetivo de ampliar e dar matéria as hipóteses apresentadas nesse trabalho – 

aquelas que se referem a expansão do mercado imobiliário – as imobiliárias da cidade foram 

contatadas para que as mesmas expusessem as perspectivas sobre esse avanço que ocorreu 

durante os últimos dez anos. Decerto, as novas instalações públicas foram citadas como motivo 

dessa expansão. O advento dos novos campi também foi citado. 

No que se refere à expansão das locações as novas instalações de equipamentos públicos 

– sedes do Ministério Público Federal, Justiça Federal, UFERSA, IFRN, Procuradoria da 

República – as ampliaram de forma considerável. Além das Universidades públicas ocorreram 

na cidade inversões privadas no setor de serviços educacionais como foi o caso da Faculdade 

Evolução Alto Oeste Potiguar (FACEP). Tal faculdade, ao oferecer um bom número de cursos, 

consegue atrair um público diverso e de diferentes cidades e estados. Esses estudantes 

geralmente se tornam inquilinos das imobiliárias, o que expande a demanda por locação. 

Atualmente, ambas as imobiliárias da cidade esgotaram a oferta de apartamentos – imóvel 

demandado pela maioria dos estudantes – para locação.  

No que diz respeito às vendas, a procura tem sido por imóveis prontos. Geralmente às 

vendas realizadas são de casas e terrenos que estão localizados nos mais diversos bairros. A 

locação de salas comerciais também é demandada. O que ocorre devido ao avanço da 

urbanização da cidade e da necessidade de oferecimento de serviços especializados à 

população. A despeito disso, a demanda por salas comerciais tende a ser seletiva. Um exemplo 
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disso é o fato de que não existe demanda por salas que se localizam em pavimentos superiores 

devido à difícil acessibilidade. Além disso, as salas comerciais que se localizam em pisos 

superiores dificultam a visualização da logomarca dos comércios, faz com que essas salas não 

sejam tão atrativas. Sendo assim, a demanda que há por salas comerciais são aquelas 

,localizadas nas avenidas principais da cidade.  

Tal demanda inflaciona os preços de salas com essa característica, já que as mesmas são 

limitadas, o que deixa o empresário à mercê de altos preços. Vendas de imóveis dessa natureza 

também já aconteceram. Tais imóveis com as características supracitadas são supervalorizados 

tanto pelos proprietários quanto pela parte interessada. No ato da venda, o valor do imóvel 

supera e muito o seu valor real. Essas vendas são conhecidas como ‘vendas extraordinárias’. E 

quando se referem à terrenos comerciais podem ultrapassar a casa das centenas de milhares.  

Atualmente, o advento de grandes investimentos privados – Atacarejo e Plaza Shopping 

– na cidade suscitou a busca por terrenos dessa natureza. Tais investimentos impulsionam a 

dinâmica comercial da cidade tanto no que diz respeito ao investimento em si como também ao 

número de empregos que os mesmos geram.  

No geral, a perspectiva das imobiliárias sobre o mercado imobiliário nos últimos anos é 

positiva. São ganhos reais significativos, uma demanda sempre em ascensão e negócios 

fechados diariamente. Tem sido um setor promissor e que tem feito de Pau dos Ferros um 

canteiro de obras voltadas para locação e vendas. Tal dinâmica do setor aumenta 

exponencialmente o seu poder de decisão e influência na construção da cidade enquanto tal.  

No que diz respeito à venda de terrenos habitacionais o negócio já foi mais promissor, 

mas ainda não deixa de o ser. A época em que mais foram vendidos terrenos foi na época em 

que o PMCMV – Programa Minha Casa Minha Vida – estava em pleno funcionamento. Nesse 

período (que compreende até 2016) a demanda por terrenos nas imobiliárias era tamanha que 

incluía clientes dos mais diversos estratos sociais. Os estratos sociais com maior nível de renda 

acessavam o programa pelas facilidades do financiamento e assim adquiriam o terreno. As 

parcelas sociais de menor renda conseguiam acessar o programa e comprar o terreno pela 

facilidade do programa, mas também pelo ‘tripé social’ que foi implantado no Brasil nos 15 

primeiros anos dos anos 2000, o que compreendia aumento real do salário mínimo, programas 

sociais e política de crédito expansionista.  
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No que diz respeito às vendas dos terrenos têm-se: 

Figura 04 - Escritura Particular de Compra e Venda de Terrenos (2010 – 2019) 

 
FONTE: elaboração própria a partir de dados fornecidos pela Correia Negócios Imobiliários (2019). 

 No que se refere aos requerimentos de domínio pleno dos terrenos vendidos pela 

Igreja por intermédio das imobiliárias, têm-se: 

Figura 05 - Requerimentos de Domínio Pleno (2012 – 2019)  

FONTE: elaboração própria a partir de dados fornecidos pela Correia Negócios Imobiliários (2019). 

 A venda dos terrenos da Paróquia é computada a partir de 2012 pois a imobiliária não 

dispunha dos dados referentes a anos anteriores. Todavia, o somatório dos terrenos transferidos 

pela Paróquia a um novo domínio pleno e daqueles vendidos pela imobiliária mostra o quanto 

a demanda por terrenos foi acentuada até o ano de 2016.  
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Como resultado dessa expansão de demanda houve a seguinte valorização dos terrenos. 

Os resultados serão expostos em três figuras que se seguem:  

Figura 06 - Avaliação dos Preços do m² dos Terrenos nos Últimos 10 anos (2010-2019)  

  
FONTE: elaboração própria a partir de dados fornecidos pela Correia Negócios Imobiliários e Esmeraldo Imóveis 

(2019).  

 

 Como se observa na figura supracitada, os terrenos ofertados no centro da cidade são os 

mais valorizados tanto devido a sua localização (um bairro preponderantemente comercial) 

quanto a demanda por eles, que assim é devido a própria característica do bairro. Decerto, o 

centro é o único bairro que ainda mantém um certo nível de valorização enquanto os outros 

mantém uma certa estabilidade que se verifica nos últimos quatro anos.  

 Essa postura dos terrenos de manterem os preços estáveis nos últimos anos se repete 

também nos outros bairros sejam eles próximos ou afastados do centro. Vê-se:  
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Figura 07: Avaliação dos Preços do m² dos Terrenos nos Últimos 10 anos (2010-2019) 

FONTE: elaboração própria a partir de dados fornecidos pela Correia Negócios Imobiliários e 

Esmeraldo Imóveis (2019). 

 Como se vê, a estabilidade dos preços tende a se manter nos outros bairros. Alguns 

tiveram uma leve inflexão como é o caso do bairro Chico Cajá. No geral os preços têm 

experimentado uma certa estabilidade nos últimos quatro anos. Uma visão panorâmica do 

cenário se completa com o próximo gráfico que abrange os bairros que abrigam terrenos com 

preços mais acessíveis. 
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Vê-se: 

Figura 08: Avaliação dos Preços do m² dos Terrenos nos Últimos 10 anos (2010-2019) 

FONTE: elaboração própria a partir de dados fornecidos pela Correia Negócios Imobiliários e 

Esmeraldo Imóveis (2019).  

 Com efeito, a estabilidade nos preços do m² dos terrenos dos mais diversos bairros se 

mantem. Com exceção de alguns bairros que viram o preço dos seus terrenos declinar, como é 

o caso do bairro Riacho do Meio, a estabilidade é uma constante. Bairros como o Manoel 

Deodato nem se quer experimentaram valorização nos últimos dez anos. O que ocorre no bairro 

é a ausência de documentação que certifique a propriedade das terras. Segundo as imobiliárias, 

os terrenos do Manoel Deodato foram doados pelo Estado e a negociação desses é difícil de se 

realizar. As terras do bairro não têm registro público, o que desvaloriza os terrenos. A venda 

desses é realizada na própria comunidade através da escritura particular. Os terrenos que estão 

assinalados com asterisco (*) foram os que não experimentaram valorização recente.  

 O fato é que o preço do m² dos terrenos nos últimos dez anos – com exceção dos bairros 

periféricos Alto São Geraldo, Manoel Deodato e Manoel Domingos – passou por uma 

valorização e hoje se encontram estabilizados, sendo o centro da cidade o único que ainda se 

mantém valorizado. Os outros bairros que se encontram em situação de estabilidade são 

justamente aqueles que foram demandados pelos beneficiados pelo PMCMV. No auge do 

programa todos os bairros se valorizaram, exceto os periféricos, o que vai de encontro à 

discussão realizada por Correia (2005) citada no capítulo 1 desse trabalho. Os únicos bairros 

que não se valorizaram foram aqueles reféns de estigmas sociais e com problemas com 

documentos que legitimam o direito de propriedade. Nessa perspectiva, infere-se que a 

dinâmica do mercado imobiliário de Pau dos Ferros sofreu forte influência dos investimentos 
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públicos em sedes de serviços especializados, em universidades e programas sociais 

principalmente. Esse boom elevou preços, esgotou ofertas, fez a cidade crescer e com ele todos 

os agentes imobiliários seguem ganhando: sejam os proprietários fundiários, as imobiliárias ou 

a Igreja Católica.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 Como se viu no início do trabalho, o mercado imobiliário assim o é devido a sua 

capacidade de ofertar mercadorias que têm esse perfil. No rol dessas mercadorias entram: 

terrenos comerciais e residenciais, casas, apartamentos, salas comerciais, etc. O mercado 

imobiliário tem passado por modificações em todo o país, isso devido os novos arranjos 

urbanos, novos investimentos. Esse mercado é também responsável pela organização da cidade 

em si, e para isso conta com os agentes imobiliários. 

 Os agentes imobiliários são todos aqueles que possuem propriedade fundiária – ou 

imóveis – mas também aqueles que efetuam as transações imobiliárias que envolvem compra, 

venda e locação. Esses agentes exercem força significativa sobre a construção da cidade 

principalmente no que se refere à segregação sócio espacial.  

 Foi mostrado um retrato do mercado imobiliário de Pau dos Ferros a partir da análise 

do preço por m² de alguns terrenos da cidade. Como norte, aqueles dados revelam uma dinâmica 

já existente, mas que precisou ser desmistificada a partir da obtenção de dados que abrangessem 

mais bairros, o que também inclui o papel dos investimentos públicos na dinâmica atual.  

  Nessa perspectiva, a discussão histórica sobre a construção da cidade de Pau dos Ferros 

se fez necessária. A ocupação, a formação econômica e a concentração da propriedade fundiária 

são traços que marcam até hoje a cidade. Como foi visto, uma das maiores proprietárias de 

terras da cidade foi a Paróquia que construiu seu patrimônio por intermédio da doação de dois 

fazendeiros, isso quando a cidade ainda nem tinha se emancipado.  

 No que diz respeito aos objetivos, a pesquisa conseguiu expor a valorização dos terrenos 

nas figuras mostradas no desenvolvimento do texto. O crédito dessa valorização se deu, em 

grande parte, pela demanda suscitada pelo PMCMV. Quanto ao aumento das locações, a grande 

demanda por parte dos estudantes das IES instaladas na cidade é, em grande parte, responsável 

pelo fato. Segundo as duas imobiliárias não existem mais apartamentos disponíveis para 

locação. Nessa perspectiva, os objetivos foram atingidos. Todavia, o trabalho está aberto para 

futuras qualificações de pesquisas futuras.  

 Quanto as mudanças recentes, foram evidenciados os mais diversos investimentos 

públicos em sedes de serviços especializados e em Universidades públicas. Além disso, houve 

também o advento de uma faculdade privada, o que ajudou a impulsionar a demanda 

imobiliária. Além disso, foi observado o papel da Igreja nesse mercado por intermédio da 

quantificação do seu patrimônio e das suas formas de contrato.  
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 Quanto a valorização dos terrenos, foi observado uma valorização significativa, mas que 

também foi acompanhada de uma estabilização nos últimos quatro anos. A principal causa dessa 

valorização foi o advento do Programa Minha Casa Minha Vida que deslocou positivamente a 

demanda do mercado. O único bairro que se mantém valorizado é o centro da cidade, o que 

ocorre devido ao seu perfil comercial.  

 Decerto, os investimentos públicos e os programas sociais foram uma causa da dinâmica 

do mercado imobiliário nos últimos dez anos. Todavia, percebe-se que a força dessas inversões 

não alcança todos os bairros. A valorização não chega na periferia, nas áreas onde o estigma 

social prepondera, onde não existe o registro público da propriedade.  

 A principal contribuição desse trabalho é a exposição de dados referentes à dinâmica 

imobiliária de Pau dos Ferros/RN. Ademais, a pesquisa também procurou evidenciar a Paróquia 

Nª Senhora da Conceição como um proprietário fundiário que influi na dinâmica do mercado. 

Outro ponto é diferença valorativa entre os bairros que o trabalho expôs. Essa diferença 

denuncia uma segregação sócio espacial que deve ser solucionada, em partes, pelo poder 

público e, assim, garantir o acesso à equipamentos públicos a todos os cidadãos.  
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QUESTIONÁRIO APRESENTADO ÀS IMOBBILIÁRIAS  

1- O que trouxe a expansão de vendas na cidade? 

2- A que se deu a expansão das locações? 

3- Qual área tem expansão maior no mercado atual? 

4- Qual a demanda atual de vendas na cidade? 

5- Em relação a locação comercial, como funciona o mercado? 

6- Sobre o surgimento de novos lotes? 
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QUESTIONÁRIO APRESENTADO AO REPRESENTANTE DA PARÓQUIA  

1 – Como ocorre a aquisição dos imóveis pertencentes à Igreja? 

2 – Quais tipos de imóveis a Igreja possui? 

3 – Como ocorre o processo de aquisição desses imóveis? 

4 – Como é o processo de venda? 

5 – Quantos hectares a Igreja tem de propriedade? 

6 -  Em quais bairros se concentram a maior quantidade desses terrenos? 

7 – Qual a relação da Igreja com as imobiliárias locais? 

8 – Quais os critérios para a formação dos preços dos terrenos da Igreja?  

9 – A Igreja possui algum registro de aquisição/venda de terrenos realizadas ao longo 

dos anos? (Ver a possibilidade de acesso) 
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