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RESUMO 

 

 

 

A produção do espaço urbano nas cidades brasileiras ainda remonta à forma pela qual se deu a 

distribuição de terras no país a partir de sua conquista. Contexto este em que uma pequena 

parcela da população goza desde então do amplo acesso à propriedade privada – terra/ moradia, 

em detrimento das camadas mais densas e menos abastadas economicamente, colocada à 

margem e ceifada de tais direitos ao longo da história. Tal fator permanece determinando as 

condições de disparidade social que se refletem nas configurações dos espaços urbanos até os 

dias atuais, sobretudo em áreas litorâneas, cujo apelo dos seus potenciais naturais se coloca como 

atrativo primaz para o capital imobiliário, o qual norteia a produção do espaço de acordo com os 

interesses e estratégias dos agentes que promovem essa produção, determinando assim a 

ocupação de cada trecho urbano da cidade. Em consequência da constatação empírica em que se 

apresenta praticamente toda costa oceânica nordestina, o trabalho se concentra na análise da 

produção do espaço urbano em áreas de vilegiatura, tendo como estudo de caso Ponta de 

Campina, bairro do município de Cabedelo, cidade situada na Região Metropolitana de João 

Pessoa – PB, com vistas a compreender a interferência do capital imobiliário no processo de 

ocupação territorial e urbana na área, enquanto remanescentes de terras ainda não loteadas do 

litoral norte da Grande João Pessoa. 

Palavras-chave: Produção do espaço urbano. Capital imobiliário.Bairro Ponta de Campina. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The production of urban space in Brazilian cities is still connected with the way through which 

the land division happened in the country since its colonization. This context seems to explain 

the reason why onlya small portionof the population has the right over private propriety – 

land/housing, opposed to most people who aremarginalized economically and have their rights 

denied throughout History. This factor remains determiningthe social disparity scenario and is 

associated with the configuration of urban spaces until nowadays, especially on coastal areas 

whose appeal of its natural potential stands as a prime attraction for real estate capital. This 

factor guides therefore the space production according to the agents’ interests and strategies 

which are responsible for this construction, thus determining the occupation of each urban 

stretch of the city. As a result of the empirical observation in which mostly the entire 

northeastern oceanic coast is presented, thiswork focuses on the analysis of the production of 

urban space production on vacation areas, more specifically on Ponta de Campina, a 

neighborhood in Cabedelo, city located within the metropolitan region of João Pessoa – PBState, 

in order to understandthe interference of real estate capital in the process of territorial and urban 

occupation in the area, while remnants of land not yet subdivision on the north coast of João 

Pessoa City and surroundings. 

Keywords: Production of urban space. Real estate capital. Ponta de Campina neighborhood. 

 

 

 

 

 

ATAYDE, Israel Bruno Barbosa de. THE REAL ESTATE CAPITAL INTERVENTION IN 

THE PROCESS OF URBAN SPACE PRODUCTION: A case study of Ponta de Campina 

neighborhood, Cabedelo-PB, between 2005-2020. 211f. Master Dissertation – Faculdade de 

Arquitetura, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2021. 



 
 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

 

Figura 1 Foto de Flávio R. Berger. Cabedelo vista do mar e do rio ..................................... 75 

Figura 2 Localização do município de Cabedelo-PB ........................................................... 76 

Figura 3 Reserva FLONA/Reserva Mata do Amém/Parque Marinho Areia Vermelha ....... 77 

Figura 4 Porto de Cabedelo e entorno .................................................................................. 80 

Figura 5 Estrutura interna do TPPC inutilizada .................................................................... 84 

Figura 6 Vista aérea do Instituto Federal da Paraíba − Campus Cabedelo .......................... 86 

Figura 7 Conurbação João Pessoa – Cabedelo/ Imagem Satélite/ Imagem Aérea ............... 88 

Figura 8 Localização da Região Metropolitana de João Pessoa – RMJP-PB ....................... 89 

Figura 9 Mapa da foz do rio Paraíba. Desenho aguarelado (1616-1670) ............................. 91 

Figura 10 Forte de Santa Catarina. "Ostium fluminis Paraybae" (1612-1680) ...................... 94 

Figura 11 Ruínas da Fortaleza de Santa Catarina (1957) ....................................................... 96 

Figura 12 Imagem interna da Fortaleza de Santa Catarina .................................................... 96 

Figura 13 Imagem aérea da Fortaleza de Santa Catarina....................................................... 97 

Figura 14 Carta da Viação Férrea do Brasil (1910), em destaque a Região Nordeste........... 99 

Figura 15 Perfil ao longo da estrada de Ferro Conde d’Eu, na Paraíba do Norte.................. 101 

Figura 16 Jornalistas posando na plataforma da velha estação de Cabedelo......................... 102 

Figura 17 Mapa da Ferrovia Transnordestina Logística......................................................... 103 

Figura 18 Estação Ferroviária de Cabedelo/PB (2005).......................................................... 104 

Figura 19 Mapa do Sistema de Trens Urbanos da RMJP-PB ................................................. 105 

Figura 20 Porto de Cabedelo em 1892, por Alfredo Andersen.............................................. 107 

Figura 21 Planta de situação do acesso à cidade de Parahyba (1868).................................... 108 

Figura 22 Porto de Cabedelo recém-inaugurado.................................................................... 112 

Figura 23 Pátio externo do Porto de Cabedelo....................................................................... 112 

Figura 24 Ampliação do cais do Porto de Cabedelo............................................................... 113 

Figura 25 Cabedelo com vista do Porto.................................................................................. 114 

Figura 26 Abastecimento de querosene em Cabedelo............................................................ 117 

Figura 27 Aspecto da BR 230 durante a década de 1940....................................................... 118 

Figura 28 Obras de ampliação da BR 230, com vista do bairro de Camboinha a Cabedelo 
(2021)..................................................................................................................... 120 

Figura 29 Vista aérea do maceió de Ponta de Campina (2002).............................................. 131 

Figura 30 Ponta de Campina................................................................................................... 132 

Figura 31 Divisão dos bairros de Cabedelo e Delimitação do bairro Ponta de Campina ....... 134 

Figura 32 Imagem aérea do bairro Ponta de Campina........................................................... 136 

Figura 33 Planta de Macrozoneamento de Ponta de Campina............................................... 142 

Figura 34 Planta de Zoneamento de Ponta de Campina......................................................... 143 

Figura 37 Mapa censitário de Ponta de Campina 2010/2020 .............................................. 145 



 
 

 

Figura 38 Gráfico do Rendimento Mensal (salário mínimo) da População no Bairro Ponta 
de Campina............................................................................................................. 147 

Figura 39 Montagem do Fest Verão Paraíba (2018).............................................................. 148 

Figura 40 Fachada do Restaurante Tião do caranguejo na Via Litorânea.............................. 149 

Figura 41 Vista aérea do Lovina Tropical Bar e Restaurante................................................. 150 

Figura 42 Planta Baixa do bairro Ponta de Campina (1998).................................................. 159 

Figura 43 Mapa de identificação dos lotes da amostra analisada........................................... 172 

Figura 44 Tipologia das primeiras edificações multifamiliares em Ponta de Campina ......... 174 

Figura 45 Condomínio Costa do Atlântico, pioneiro dos condomínios clube em Ponta de 
Campina.................................................................................................................. 175 

Figura 46 Acesso ao mar exclusivo ao condomínio............................................................... 175 

Figura 47 Imagem de satélite de Ponta de Campina em 2005................................................ 176 

Figura 48 Imagem de satélite de Ponta de Campina em 2011................................................ 177 

Figura 49 Imagem de satélite de Ponta de Campina em 2016................................................ 178 

Figura 50 Imagem de satélite de Ponta de Campina em 2020 ................................................ 179 

Figura 51 Mapa da situação de uso e ocupação no bairro ponta de Campina (2019) 185 

Figura 52 Ocupação do trecho oeste do bairro....................................................................... 186 

Figura 53 Residencial da MRV e o Condomínio Horizontal da Vetical Engenharia ............. 187 

Figura 54 Incidência de imóveis comerciais às margens da BR 230..................................... 188 

Figura 55 Novo empreendimento residencial da MRV em Ponta de Campina ...................... 189 

Figura 56 Glebas remanescentes, sem ocupação, alvo da especulação imobiliária ............... 190 

Figura 57 Intensa ocupação do trecho central leste do bairro, voltado para o mar ................ 190 

Figura 58 Tipologia dos empreendimentos de alto padrão no bairro..................................... 191 

Figura 59 Área com potencial ocupação pelos condomínios clube que se disseminam no 
bairro...................................................................................................................... 192 

Figura 60 Atual situação da Ruína do Almagre...................................................................... 193 

 

 

  

  



 
 

 

LISTA DE TABELAS 

 

 

 

Tabela 1 Identificação dos setores censitários do IBGE/2010 ........................................... 145 

Tabela 2 Tipologia dos domicílios em Ponta de Campina ................................................. 146 

Tabela 3 Situação de propriedade dos domicílios em Ponta de Campina. CENSO/2010  151 

Tabela 4 Classificação dos domicílios no bairro Ponta de Campina. CENSO/2010 ......... 151 

Tabela 5 Fornecimento de energia elétrica no bairro Ponta de Campina. CENSO/2010 .. 153 

Tabela 6 Serviço de abastecimento de água pela rede geral em Ponta de Campina. 
CENSO/2010 ....................................................................................................... 

154 

Tabela 7 Meios de Esgotamento sanitário no bairro Ponta de Campina. CENSO/2010 ... 154 

Tabela 8 Coleta de lixo no bairro Ponta de Campina. CENSO/2010 ................................ 156 

Tabela 9 Referencial de Etnia no bairro Ponta de Campina. CENSO/2010 ...................... 157 

Tabela 10 Rendimento mensal dos moradores do bairro Ponta de Campina/CENSO2010  157 

Tabela 11 Indicadores cronológicos dos imóveis da amostra .............................................. 160 

Tabela 12 Cronologia da posse dos imóveis da amostra − Certidões de Inteiro Teor ......... 165 

Tabela 13 Posse dos imóveis da amostra − Ficha Cadastral/ Prefeitura de Cabedelo ......... 171 

Tabela 14 Posse dos imóveis da amostra − Planta Baixa/ Prefeitura de Cabedelo .............. 171 

Tabela 15 Indicadores de áreas e valores dos imóveis da amostra ...................................... 180 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

LISTA DE SIGLAS E 
ABREVIATURAS 

 

 

 

 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IPHAN Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

IPHAEP Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Estado da Paraíba 

IBPC Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural 

AACC Associação Artístico Cultural de Cabedelo 

SPHAN Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

PIB Produto Interno Bruto 

RM Região Metropolitana 

RMJP-PB Região Metropolitana de João Pessoa – Paraíba 

UFBA Universidade Federal da Bahia 

IDH Índice de Desenvolvimento Humano 

CBTU Companhia Brasileira de Trens Urbanos 

FLONA Floresta Nacional da Restinga 

COPESBRA Companhia de Pesca do Brasil 

PPP Parceria Público-Privada 

Searp/PR Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da República 

TPPC Terminal Pesqueiro Público de Cabedelo 

MAPA Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

PPI Programa de Parcerias de Investimento 

MEC Ministério da Educação 

CEFET/PB Centro Federal de Educação e Tecnologia da Paraíba 

CF Constituição Federal 

PDDI Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado 

LC Lei Complementar 

SEMAPA Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura 

 

Ibama  Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

ICMBio Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

TAC Termo de Ajuste de Conduta 

RFFSA Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima 

PND Plano Nacional de Desestatização 

CNT Confederação Nacional do Transporte 

FTL Ferrovia Transnordestina Logística – FTL 

DNER Departamento Nacional de Estradas e Rodagem 

SUDENE Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste 

DNIT Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

PNGC Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro  

PNMA Política Nacional do Meio Ambiente 

SUDEMA Superintendência de Administração do meio Ambiente e dos Recursos 

Hídricos da Paraíba 

SISNAMA Sistema Nacional do Meio Ambiente 

COMEG/PB Comissão Estadual de Gerenciamento Costeiro da Paraíba 

Cagepa Companhia de Águas e Esgotos da Paraíba 

Saelpa Sociedade Anônima de Eletrificação da Paraíba 

PMC Prefeitura Municipal de Cabedelo 



 
 

 

SUMÁRIO 
 

 

 

INTRODUÇÃO ..................................................................................................... 19 

CAPÍTULO 1  

A CIDADE E O SOLO URBANO ....................................................................... 23 

1.1. O cerne da questão em bases empíricas e teóricas .......................................... 27 

1.1.1. Pesquisa de Campo ........................................................................ 28 

1.1.2. Pesquisa teórica .............................................................................. 32 

1.2. Propriedade privada e Conjuntura histórica .................................................... 42 

1.3. Mercado de terras e Produção do espaço ........................................................ 51 

1.4. Valorização do solo e Especulação imobiliária .............................................. 57 

1.5. Ocupações litorâneas e Metropolização turística ............................................ 64 

CAPÍTULO 2   

DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO ......................................................... 73 

2.1.Cabedelo no espaço ........................................................................................ 75 

2.2.Cabedelo no tempo ......................................................................................... 90 

2.2.1. A Fortaleza ..................................................................................... 93 

2.2.2. A Ferrovia ...................................................................................... 99 

2.2.3. O Porto ........................................................................................... 106 

2.2.4. A Rodovia ...................................................................................... 116 

2.2.5. O Urbano ........................................................................................ 121 

2.2.6. O Bairro Ponta de Campina ........................................................... 130 

2.3.Ponta de Campina e seu potencial de vilegiatura ........................................... 134 

CAPÍTULO 3   

A PRODUÇÃO DO ESPAÇO NO BAIRRO PONTA DE CAMPINA ............... 139 

3.1. Análise dos Índices Urbanos .......................................................................... 144 

3.2. Análise da Cronologia .................................................................................... 158 

3.3. Análise da Morfologia .................................................................................... 173 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................ 195 

REFERÊNCIAS .................................................................................................... 199 

ANEXO ................................................................................................................. 204 
 



19 
 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

Na esteira do movimento em que se debruçam os estudos sobre os processos urbanos 

contemporâneos, o presente trabalho se oferece como contribuição para o preenchimento de uma 

lacuna acerca do conhecimento da produção do espaço urbano em áreas litorâneas, mais 

especificamente na região do nordeste brasileiro, em que pese as profundas transformações 

promovidas nas últimas décadas pela acentuada incidência do capital imobiliário na área. 

Nesses termos, a pesquisa mergulha nos conceitos de espaço como aporte para discorrer acerca 

dos fenômenos de sua produção e reprodução no vertiginoso processo de expansão da cidade, 

tendo como objetivo principal entender as mais recentes intervenções imobiliárias que vem 

configurando o bairro Ponta de Campina, município de Cabedelo, cidade integrante da Região 

Metropolitana de João Pessoa − Paraíba, a partir dos fenômenos e relações de estratégias, 

iniciativas e interesses dos seus agentes produtores. 

Nessa perspectiva, foram analisados os diferentes usos pelos quais o solo vem sendo 

ocupado,relacionando-os ao contexto macro dos usos em curso no seu entorno, e assim 

compreender as funções e as configurações urbanas – e arquitetônicas – das transformações 

ocorridas no bairro, frente a produção espacial da cidade, bem como da região como um todo.  

Para tanto, fez-se necessário identificar como ocorreram os desdobramentos, as relações e os 

vínculos sociais dos diversos agentes produtores do espaço no bairro, enquanto um dos 

elementos atenta e cuidadosamente analisados, para alcançar o objetivo perseguido, somando-se 

a este o reconhecimento da conjuntura fundiária do bairro e a compreensão da dinâmica do uso 

do solo urbano ao longo do tempo. 

O bairro apresenta hoje a condição fundiária de único trecho remanescente de terras não loteadas 

do litoral norte da Grande João Pessoa, o qual vem sendo – nos últimos anos − definido pela 

ocupação massiva de grandes empreendimentos de alto padrão construtivo, predominantemente 

residenciais, na sua porção leste. Por outro lado, a área dispõe ainda de grandes glebas com 

acesso direto ao mar, cuja ocupação encontra-se dotada apenas por casas de veraneio que, 

afetada por uma severa especulação imobiliária, se oferecem como alvo para o capital 

imobiliário, interessado em dar continuidade à disseminação dessa tipologia construtiva na área.  
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O “sucesso” desses denominados “condomínios clubes” impulsiona o antes lento processo de 

produção do espaço urbano no bairro, uma vez desvelado – através do material de pesquisa 

catalogado no presente trabalho – o início da propagação dessa tipologia construtiva já em 

meados dos anos 2000, mais evidentemente a partir de 2005 – marco inicial da pesquisa. Nessas 

condições, a porção oeste do bairro reverbera a produção espacial apontada, porém em menor 

proporção, formatada predominantemente por uma tipologia de segunda moradia em casas e 

edifícios de padrão médio, malgrado apresente atualmente condomínios de maior densidade – a 

exemplo da Construtora MRV – além de um condomínio horizontal, este com casas 

unifamiliares de alto padrão, compondo assim uma nova dinâmica econômica e social no bairro. 

Neste cenário, a significativa transformação ocorrida em Ponta de Campina durante o período de 

2005 a 2020 chama a atenção para a alteração do conteúdo social que acomete a área, sobretudo 

quando se verifica a estagnação das condições de infraestrutura em que a mesma permanece, 

agravando-se o quadro de degradação ambiental que se instala no frágil ecossistema que ainda 

resiste. Ademais, as perspectivas de um contínuo “inchamento” ou adensamento do espaço em 

questão se apresentam de forma dissociada de um planejamento adequado frente a demanda 

populacional para a qual se encaminha o bairro, dando assim margem para um possível colapso. 

Com efeito, o estudo abordado no presente trabalho constata o processo do mercado de terras e 

os meios pelos quais se forjaram e se consolidaram a propriedade privada no Brasil, 

determinando assim o acesso à moradia digna, uma vez que as características oligárquicas de 

posses se perpetuam, corroborando para o cenário de disparidade social e refletindo na 

configuração dos espaços urbanos até os dias atuais. Diante do forte apelo que a vilegiatura se 

oferece às áreas litorâneas, estas encontram-se hoje mais susceptíveis à intensa demanda do 

mercado imobiliário, cujos agentes promotores norteiam os modos de ocupação, localização 

tipologias, padrões construtivos, dentre diretrizes outras, de acordo com seus interesses, 

iniciativas e estratégias, determinando assim onde e como serão ocupadas as distintas áreas da 

cidade. 

Diante da parca literatura encontrada acerca de Ponta de Campina, a pesquisa se desenvolve a 

partir da escala municipal, chegando até a delimitação do bairro, área objeto de estudo, tendo em 

vista que o processo histórico do segundo se discorre a partir dos desdobramentos sócio-políticos 

do primeiro, elucidado assim um melhor entendimento das transformações espaciais que 

ocorrem na área. Dito isto, o trabalho estrutura-se em três capítulos, que por sua vez subdivide-se 

em sessões que desenredam o tema abordado em cada um deles.  
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O primeiro capítulo joga luz aos processos urbanos que se imprimem na cidade e no solo urbano, 

com vistas à questão da posse e os desdobramentos do capital imobiliário que dela se transcorre. 

Para tanto, o mesmo se inicia com o cerne da questão em bases empíricas e teóricas, discorrendo 

sobre a problemática a partir da pesquisa de campo realizada na área, embasada pelos autores 

que se oferecem como suporte teórico-conceitual e científico para o trabalho, configurando assim 

o ponto de vista da abordagem do tema. Nesta seara, a segunda sessão analisa de modo sintético, 

na medida da necessidade da pesquisa, questões relacionadas à propriedade privada a partir do 

contexto histórico nacional da distribuição de terras, enquanto raiz da ainda atual divisão 

fundiária no país. O mercado de terras e a produção do espaço são discutidos na terceira sessão 

já na perspectiva do capital imobiliário, complementados pela quarta sessão quando se aborda a 

valorização do solo, juntamente com a especulação imobiliária. Finalmente, a última sessão 

arremata o capítulo com as discussões acerca das ocupações litorâneas, desde a percepção do 

mar como recurso de lazer, à exploração do litoral nordestino como destinos turísticos e sua 

consequente ocupação por meio do seu potencial de vilegiatura, culminando com a configuração 

urbana de metropolização turística, quando a dimensão dessas localidades em potencial se 

expande em proporções metropolitanas, conurbando-se em mais de um contexto urbano. 

O segundo capítulo delimita a área de estudo, cabendo à primeira sessão situar o município de 

Cabedelo no espaço, de modo a apresentar suas condições atuais físicas, populacionais, políticas 

e econômicas. Outrossim, na perspectiva de entender o espaço urbano estudado, a partir da 

premissa de Milton Santos (1997), pela qual o entendimento do espaço não se faz sem o 

conhecimento da história da cidade, a segunda sessão se pleiteia pela narrativa histórica de 

Cabedelo, que por sua vez se direciona para a origem do bairro Ponta de Campina. Nesse 

sentido, a referida sessão se desmembra em elementos históricos, fundamental para a formação 

do espaço urbano da cidade e, por conseguinte, do bairro, sendo estes denominados pela 

Fortaleza de Santa Catarina e sua relevante contribuição na formação inicial do povoado, a 

ferrovia como promessa de prosperidade para o distrito, o porto em seu complexo processo de 

disputa enquanto localização ideal para o estado, a rodovia como meio de escoamento da 

produção portuária e perspectiva de progresso para o município, o urbano como 

contextualização da evolução espacial da cidade e, por fim, o bairro Ponta de Campina em sua 

narrativa empírica do processo de ocupação das terras, contada através da pesquisa 

desenvolvida.A terceira e última sessão caracteriza o bairro Ponta de Campina em seus aspectos 

estruturais, analisados sob égides político-sociais que formata sua configuração atual, destacando 

o potencial de vilegiatura que se desenvolve na área desde seus primórdios. 
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Como fechamento do trabalho, o capítulo três versa sobre as análises realizadas a partir dos 

dados obtidos na pesquisa, em que pese as diversas e relevantes fontes extraídas. O capítulo foi 

subdividido em três sessões, das quais a primeira apresenta e analisa dados estatísticos do bairro, 

caracterizando-o conforme aspectos levantados ora pelo recenseamento, ora pela análise 

empírica no local. A análise da cronologia se utiliza das certidões cartoriais como fonte de 

pesquisa, associado a dados fornecidos pelos órgãos municipais, que identifica proprietários e 

datas, viabilizando assim uma cronologia da ocupação do espaço urbano do bairro. Finalmente a 

terceira sessão analisa a morfologia da área através das visitas in loco, categorizando e 

discorrendo sobre os usos e ocupações que incidem no bairro de forma ilustrada, de modo a 

oferecer um panorama da configuração espacial da área. 

O trabalho se encerra com as considerações finais que deliberam alguns levantes acerca do 

objeto estudado, porém de modo a não se esgotar o assunto, colocando-se como ponto de partida 

para um debate mais apurado do tema, inclusive com lideranças políticas que se disponibilizem a 

utilizar-se da discussão para o desenvolvimento de planos e projetos que beneficiem o bairro 

Ponta de Campina.  
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CAPÍTULO                                            1  
 

A CIDADE E O SOLO URBANO 

 

1.1 O cerne da questão em bases empíricas e teóricas 

1.1.1. Pesquisa de Campo 

1.1.2. Pesquisa teórica 

1.2 Propriedade privada e Conjuntura histórica 

1.3 Mercado de terras e Produção do espaço 

1.4 Valorização do solo e Especulação imobiliária 

1.5 Ocupações litorâneas e Metropolização turística 

 

Diante do movimento contínuo de produção e reprodução do espaço urbano, as cidades vão 

sendo formatadas pelos desdobramentos dos agentes sociais que as produzem, a partir dos 

interesses e estratégias, sobretudo dos agentes imobiliários, que, respaldados pelo apoio do 

Estado, exercem o domínio sobre o traçado em que esse espaço urbano vai sendo produzido. 

Desse modo, a cidade se configura por um vasto conjunto de mercadorias, material ou imaterial, 

na qual se insere um campo de disputa entre as diversas camadas da sociedade. 

Nesse processo, os mecanismos dos agentes fundiários e imobiliários se somam às diretrizes de 

beneficiamento em áreas estratégicas por parte do poder público que, de forma consorciada, 

transformam a cidade. Tais ações provocam uma propositada valorização de determinadas áreas, 

o que, por consequência, reflete no preço da terra. 

Cabe ainda ressaltar o paralelo que se observa no processo de produção do espaço, para com os 

mesmos mecanismos de desdobramentos socioespaciais inerentes ao modo capitalista de 

produção. Nesse sentido, a apropriação do solo urbano se dá a partir de como o interesse 

capitalista determina o uso e ocupação do mesmo, de modo a segmentar a cidade à revelia do 

crivo lucrativo, com vistas sempre a quem possa pagar pela terra, transformando a cidade em um 

negócio. 

Determinadas áreas da cidade podem ser atrativas ao mercado imobiliário pela infraestrutura já 

instalada ou em vias de, como também podem ser alvo a partir das amenidades naturais ali 

existentes. Outro modo de fomento da produção espacial se dá pela oferta de terras relativamente 

próximas ao tecido urbano consolidado, passíveis de parcelamento ou instalação de 
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condomínios. Para os casos supracitados em que não dispunham de infraestrutura, a ocupação do 

solo se oferece por meio de investimento em produtos imobiliários que, paralelamente, exercem 

sobremaneira pressão sob o poder público em executá-la, porém, via de regra, proporcional ao 

nível social a que o espaço urbano se destina. Destarte, a terra rural transforma-se em terra 

urbana. 

Nessa tangente, a problemática ora levantada denota-se pela transformação que atravessa a área 

objeto de estudo, em que pese a implantação de grandes condomínios-clube1 em detrimento de 

uma ocupação que acometia lentamente o bairro, por moradias de veraneio de estratos sociais 

com poder aquisitivo inferior ao que vem se empreendendo na área. Dessa forma, ressalta-se 

aqui o poder de repercussão que tal fenômeno provoca no mercado imobiliário local, sobretudo 

na alteração da composição socioeconômica que afeta hoje o bairro Ponta de Campina. 

Encontram-se nesta seara as disputas fundiárias travadas entre os promotores imobiliários e os 

proprietários de terras, uma vez que cada partido busca o melhor soldo lucrativo do negócio. Este 

cenário evidencia a necessidade do controle efetivo do solo urbano como meio de balizar a 

atuação desses agentes de produção do espaço, sobretudo em salvaguardar os interesses das 

demais parcelas da sociedade que, para além do usufruto, também produz o espaço urbano. 

Outrossim, o Estado enquanto um dos agentes de produção do espaço, e que em tese se 

apresentaria como mediador dessa disputa, desenvolve na prática alianças com os atores do 

capital imobiliário, priorizando os interesses destes, em detrimento de posturas mais 

democráticas, que atendam também aos interesses das camadas menos abastadas da sociedade. 

Neste cenário, as transformações socioespaciais podem ser observadas no bairro com mais 

veemência a partir de 2005, quando têm início as instalações dos condomínios de alto padrão à 

beira-mar, fator que vem a justificar o recorte temporal da pesquisa. A partir disto verifica-se um 

incremento significativo na produção e reprodução desses espaços, resultando numa expressiva 

transformação urbana em que atravessa o bairro Ponta de Campina. 

Para tanto, aborda-se nesse capítulo uma análise teórica do crescimento da cidade, bem como 

uma análise do solo urbano enquanto palco da produção do espaço. Nessa seara, discorre-se 

acerca de elementos que interferem, induzem e transformam o espaço urbano, cristalizando ao 

longo do tempo marcos concretos na cidade a partir das relações estabelecidas socialmente. Os 

elementos-chave considerados aqui relevantes para a produção do espaço urbano brasileiro 

destacam-se pela propriedade privada, o mercado de terras, a especulação imobiliária, as 
                                                 
11 Apodera-se aqui da definição de “condomínio-clube” – largamente utilizada pelo mercado imobiliário – de  modo 
crítico, porém carregado de sentidos dúbios e distintos que o termo possa suscitar. 
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ocupações litorâneas, culminando com o processo de metropolização turístico/marítima, dentre 

conceitos outros que corroborem para a compreensão do espaço urbano produzido. Contudo, 

atenta-se inicialmente para considerações acerca da morfologia urbana, através de sistemas 

espaciais, bem como métodos de leitura espacial da cidade, necessários à compreensão do 

espaço. 

Sendo assim, convém trazer à luz o conceito de que “toda cidade se organiza por meio de um 

sistema espacial que evolui ao longo do tempo” (PANIZZA et al., 2009, p. 8), de modo que, em 

uma sociedade, “todo processo de desenvolvimento, de progresso ou de recuo está inserido no 

seu sistema espacial”. Segundo a autora: 

[...] “um sistema traduz o funcionamento de um espaço segundo um jogo de pressões 
que estruturam um território”. Um sistema espacial passaria, necessariamente, por três 
etapas. A inicial, “sistemogênese”, representaria a fase onde a “exploração e a 
denominação dos lugares” moldam o território, o organizam. A autorreprodução 
sucederia a “sistemogênese”. A última fase representaria em decorrência de mudanças e 
transformações, o desenvolvimento de outro sistema sobre o mesmo substrato 
(MARCHAND, 1996 apud PANNIZA et al., 2009, p. 8). 

Nesse contexto, compreende-se por sistema o desdobramento de um dado espaço em função das 

disputas que nele incide, de modo a forjar seu território. A etapa inicial do processo que versa o 

conceito supra, denominada sistemogênese, configura-se pela fase em que fatores como a 

exploração e a denominação dos lugares determinam a modelagem e a organização desse 

território. 

Frente a esse território criado, Carlos (2007) assinala que: 

A morfologia urbana não revela a gênese do espaço, mas aparece como um caminho 
seguro para a análise do modo como passado e presente se fundem nas formas, 
revelando as possibilidades abertas no presente. Não se trata, entretanto, de colocar uma 
questão de evolução, mas de entender a dinâmica da reprodução espacial hoje em seu 
fundamento, o que traz uma mudança significativa de enfoque – na medida em que a 
proposta é a de pensar as transformações no e do uso. Neste caminho, a morfologia 
permite apreender estabilidades provisórias, equilíbrios momentâneos; colocando-nos 
diante da duração daquilo que se rompe e daquilo que persiste; assim expondo a 
dialética da continuidade/descontinuidade, mas também revela a propriedade privada 
como fundamento do processo de produção do espaço urbano, pois nos situa diante das 
desigualdades no uso (CARLOS, 2007, p. 56-57). 

Portanto, a análise morfológica desvela-se como um significativo elemento de estudo do espaço, 

notada sua contribuição para o entendimento do mesmo. Nessa perspectiva, a modelização 

gráfica se oferece como ferramenta de leitura de um dado espaço, em função da dinâmica 

existente entre os elementos estruturais que o compõe, de modo a elaborar uma representação 

simplificada – modelo – a partir da captura de informações e/ou relações da realidade local. Para 

tanto, esses modelos espaciais compreendem-se em duas vertentes: uma de representação 
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simplificada de um comportamento espacial, outra pela representação dos arranjos espaciais de 

formas, organizações e estruturas (PANIZZA et al, 2009). 

Concomitante às ferramentas técnicas de análise do espaço através de expressões gráficas, as 

análises pautadas pela discussão teórica acerca dos desdobramentos urbanos se oferecem 

igualmente importantes como meio colaborativo para a compreensão dos processos de produção 

do espaço urbano, de maneira a serem perseguidos na busca do entendimento da cidade enquanto 

elemento em constante transformação. 

Com efeito, a primeira sessão deste capítulo discorre acerca da questão em que se debruça a 

pesquisa, mergulhando o objeto de estudo sob a égide empírica, cujos estudos se coadunam ao 

embasamento teórico abordado, pertinente ao tema. Ademais, com vistas à compreensão das 

engrenagens que forjam o mercado imobiliário no Brasil, faz-se necessário uma imersão na 

conjuntura histórica do processo que institucionalizou o mercado de terras. A compreensão dos 

desdobramentos do mercado de terras, bem como da produção do espaço no Brasil encontra 

maior clareza quando analisados através de um resgate histórico da forma como se delineou as 

transformações do espaço no país. Sendo assim, as seções a seguir se discorrem nesse sentido, 

narrando fatos que definiram a conjuntura espacial do país desde seus colonizadores. 
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1.1. O cerne da questão em bases empíricas e teóricas 

 

A discussão proposta no presente estudo parte da análise dos novos usos do solo e das novas 

tipologias arquitetônicas que vêm se instalando no bairro Ponta de Campina. O trabalho se 

desenvolve a partir das bases empíricas que refletem a realidade local, extraídas por meio da 

pesquisa realizada em campo, com vistas a compreender os significados das mudanças ocorridas 

e seus impactos na cidade, na população local e nos ambientes naturais ali encontrados, estes 

dotados de extrema riqueza e fragilidade. 

Do ponto de vista teórico, optou-se por ter como base uma visão crítica do processo ora em 

andamento no bairro, buscando por meio de uma colaboração mútua e indissociável entre as 

dimensões empírica e teórica, enquanto marco referencial a ser trabalhado. Assim, recorreu-se a 

autores que pudessem embasar os aspectos empíricos encontrados, que, processados a partir da 

realidade local, abordar-se-ão pelos conceitos teóricos que lhes norteiam, como veremos a seguir 

ao longo do trabalho. 

 Com base no exposto, este trabalho mergulha nos conceitos de espaço como aporte para 

discorrer acerca dos fenômenos de produção e reprodução destes no processo de expansão da 

cidade. Para tanto, o objetivo geral da pesquisa se dá em torno da seguinte questão: em que 

medida a produção e reprodução do espaço define a configuração urbana atual do bairro Ponta 

de Campina e como se dão as relações de estratégia, iniciativa e interesse dos agentes 

produtores do espaço pra com a área objeto de estudo? 

Nesse sentido, faz-se necessário identificar os diferentes usos pelos quais o solo vem se 

destacando e relacioná-los com um contexto macro do uso do solo em seu entorno. Tal premissa 

busca compreender o papel do bairro frente à produção espacial da cidade como um todo. 

Como caminhos a perseguir enquanto estratégias para alcançar o objetivo geral, apontam-se aqui 

questões mais específicas que norteiam o desenvolvimento da pesquisa. A primeira delas se dá 

em identificar o desdobramento social dos diversos agentes produtores do espaço no bairro. Uma 

segunda questão denota-se por reconhecer a conjuntura fundiária dentro do recorte espacial 

definido. Por fim, busca-se compreender a dinâmica do uso do solo urbano ao longo do recorte 

temporal proposto de quinze anos. 

Nesses termos, o estudo prossegue com a apresentação do material apanhado em campo a partir 

dos seus aspectos empíricos, que, processados a partir da realidade local, serão abordados pelos 

conceitos teóricos que lhes norteiam. 



28 
 

 

1.1.1. Pesquisa de Campo 

 

A construção dessa etapa se desenvolve pela caracterização do objeto de estudo, no intento de 

que o objetivo da pesquisa seja alcançado. Para tanto, realiza-se o cruzamento de uma base 

teórico-conceitual pertinente ao conteúdo empírico identificado na área trabalhada a partir das 

pesquisas de campo. 

Com vistas a colaborar com o estudo acerca dos processos pelos quais a produção do espaço 

urbano vem representando na expansão das cidades, o presente trabalho se propõe a deflagrar as 

condições em que se encontram dadas conjunturas urbanas nos tempos atuais. Desta forma, o 

estudo delimita-se através de um recorte temporal de quinze anos – de 2005 a 2020 – em que se 

desdobrou a produção do espaço urbano no bairro em questão. 

Para tanto, busca-se entender o cenário atual a partir de um estudo cronológico de 

comportamento, limitando-se aqui apenas à análise dos dados apresentados, na perspectiva de 

oferecer subsídio para estudos futuros de propostas que venham nortear planejamentos mais 

adequados às conformações urbanas semelhantes ao caso em tela. 

Embora cientes do recorte temporal estabelecido, fez-se necessário uma imersão mais 

aprofundada no material documental angariado, de modo a possibilitar uma investigação mais 

depurada acerca dos detentores de terras no bairro e a sucessão dessas respectivas propriedades 

ao longo dos anos, através de uma amostra significativa da documentação cartorial. 

Cabe evidenciar o valor substancial, em que se pese o teor colaborativo da documentação 

fornecida pelo cartório, a partir da precisão e credibilidade que os dados apresentados se 

oferecem à pesquisa. Cabe ainda apontar o gesto cooperativo dos responsáveis por esta serventia 

em contribuir com a pesquisa científica, fomentando assim o conhecimento em áreas que, para 

alguns pontos de vista, possam representar conflitos de interesses, uma vez que a prosperidade 

destes estabelecimentos se relaciona diretamente com os agentes imobiliários, muitas vezes na 

contramão a que se propõe o conhecimento técnico-científico. 

À guisa da solicitação particular realizada a esta serventia, a mais antiga e uma das únicas do 

município, verificou-se um entusiasmo do responsável na pesquisa científica acerca da região em 

estudo, de modo a manifestar um pronto apoio ao que lhe fosse possível. Desse modo, foi 

disponibilizado um total de quarenta Certidões de Inteiro Teor referentes a propriedades privadas 

no bairro Ponta de Campina, representando uma ampla amostragem do mercado de terras em que 

o bairro se apresenta. 
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Somando-se a estas, há também Fichas Cadastrais Municipais com uma amostragem de dez 

imóveis da área, compondo mais uma fonte de dados oficiais, adquiridos através da Prefeitura 

Municipal de Cabedelo, de modo a contribuir com o acervo documental, dando-lhe subsídios 

para uma análise com maior respaldo e maior aproximação da realidade. 

De posse de notada aquisição para a pesquisa, viabilizou-se uma análise mais precisa do 

movimento operado pelos agentes imobiliários, na medida em que expõe, em caráter oficial, o 

modo como vem se dando o processo em que o espaço urbano do bairro está sendo produzido. 

Com a tabulação dos dados obtidos, torna-se possível traçar um panorama de como se 

desdobraram os caminhos e os meios pelos quais se viabilizou a disposição espacial em que o 

bairro se configura. Nessa perspectiva, buscou-se sobremaneira desvendar as articulações que as 

incorporações imobiliárias vêm desenvolvendo ao longo desses anos. 

Dessa forma, reafirma-se aqui o caráter macro da pesquisa, uma vez que tal prática adotada pelos 

agentes produtores do espaço urbano se configura por uma atividade que se repete nas cidades 

capitalistas não apenas do Brasil, mas no mundo inteiro. 

Nesse sentido, compreender a produção do espaço urbano requer percebê-lo a partir da 

reprodução desse mesmo espaço como parte do processo, ao passo que as transformações que se 

desdobram no espaço urbano se transformam e se renovam a todo momento, gerando um looping 

na reprodução socioespacial. É o que afirma Barbosa (2005, p. 15) quando aponta que “o espaço 

urbano é a síntese inacabada da interação de ambos os processos, uma vez que as práticas 

espaciais englobam, simultaneamente, produção e reprodução”. 

Ocorre que a área objeto de estudo é deflagrada pela carência de investigações sob a luz da ótica 

supracitada, ao passo que se apresenta como alvo sistemático dessa máquina produtora do espaço 

urbano. Dito isto, a pertinência de se debruçar sobre o tema discorrido em tela parte de uma 

inquietação nutrida pelo autor desde sua atuação institucional pelo órgão de planejamento 

municipal de Cabedelo ao longo de oito anos, iniciado como estagiário em 2005, ano em que se 

toma como ponto de partida o recorte temporal da pesquisa. 

Nestes termos, a perspectiva do arquiteto enquanto um dos promotores imobiliários do espaço 

urbano confronta-se com o ponto de vista do servidor enquanto fiscal dessa produção do espaço. 

Esse embate resulta no desenvolvimento da pesquisa que se discorre, como contribuição para 

uma análise de caso, visto que os estudos acerca da produção espacial encontrados sobre a região 

se destacam para a cidade de João Pessoa, abarcando – por ocasião do processo de conurbação 



30 
 

 

que ocorre com o município de Cabedelo – apenas o bairro de Intermares, cujos limites se 

confrontam com o de Ponta de Campina. 

Partindo desse pressuposto e uma vez cientes da fundamental importância do Estado no processo 

de produção socioespacial, cabe aqui elencar uma de suas interferências de maior relevância no 

desdobramento urbano local. 

Inserida pelo Estado como ferramenta propulsora para a produção do espaço urbano das áreas 

costeiras do município em 1991, a Via Litorânea se apresenta como via alternativa à BR 230, 

cruzando o bairro no sentido paralelo entre a referida rodovia e a costa marítima. Não obstante, a 

mesma se transforma em uma delimitação especulativa, explorada a partir da valorização 

espacial que a proximidade com o mar promove. Nesse sentido, o arranjo espacial que se 

desdobra reflete a interferência direta da criação dessa via, uma vez que esta determinou os 

moldes da produção do espaço urbano em questão, fator constatado através da forma como vem 

acontecendo o parcelamento do solo. 

A partir da análise realizada com base na configuração urbana da área em estudo, verifica-se que 

a produção do espaço se dá de forma distinta entre as duas porções em que a via divide o bairro. 

Ao passo que na porção oeste da via a configuração urbana apresenta um parcelamento do solo 

com formatação convencional de loteamentos, onde convencional leia-se por lotes com uma 

média de 300m², a porção leste, que faceia o mar, com ressalva para algumas poucas quadras, se 

desenha por propriedades que permaneceram como grandes glebas, as quais vêm paulatinamente 

alterando seu uso remanescente enquanto habitação sazonal de veraneio. 

Representadas na sua maioria pelo caráter espoliativo, ou seja, herdado pelos seus antecessores, 

essas glebas já há algum tempo vem sendo alvo dos agentes imobiliários diante de seu potencial 

de vilegiatura, transformando-se em condomínios-clube, fomentando assim um crescimento 

notadamente vertical na área, embora enquadrado pelas considerações de gabarito de altura 

imposto pela legislação estadual, fator de intensa pressão sob o Estado por parte desses agentes 

financiadores do capital imobiliário. 

Neste sentido, a análise do impacto social que esses condomínios privados exercem, em que pese 

o seu poder de transformação do espaço, revela uma alteração na estrutura econômico-social do 

bairro, fator indutor da consolidação das classes sociais mais abastadas na área, resultando na 

produção de um novo conteúdo social. 

Esta pesquisa, portanto, lança mão de uma análise crítica acerca dos agentes de produção do 

espaço urbano, através de uma investigação que possibilite identificar as estratégias e as 
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iniciativas lançadas no mercado imobiliário pelos proprietários fundiários, pelos promotores 

imobiliários e, não obstante, pelo Estado, a partir de sua atuação no bairro Ponta de Campina. 

Para tanto, o mote da análise se firma no processo da especulação imobiliária, identificando suas 

interfaces desde a escolha das terras, a valorização da área através do padrão dos 

empreendimentos, a precificação dos imóveis, bem como pela interferência sistematizada para 

com o poder público e as consequências que tal fenômeno gera pra cidade como um todo. Nesses 

termos, o movimento investigativo levantado busca uma análise através dos diferentes agentes 

produtores do espaço. 

Com vistas ao objetivo perseguido, os dados coletados pela pesquisa em campo possibilitaram a 

elaboração de uma cronologia do parcelamento do solo enquanto ferramenta de análise, de modo 

a elucidar os desdobramentos dos agentes fundiários sob a ótica da sua posse. Em paralelo, uma 

cronologia cartográfica por imagem oferece respaldo para a análise evolutiva da produção do 

espaço ao longo do recorte temporal proposto. Outra frente da pesquisa desenvolveu-se pelo 

processamento dos dados censitários, investigando a conjuntura social e de infraestrutura 

pertinente na área. Dessa forma, os resultados compilados buscam compreender a conjuntura 

espacial da área trabalhada, em função dos condicionantes que a trouxeram até aqui. 

Ao passo que a pesquisa empírica vai desvelando a real conjuntura local, desenvolve-se em 

paralelo uma fundamentação teórica pela pesquisa documental, de maneira que essa 

complementação mútua entre as duas vertentes investigativas permeia por todo o caminho da 

pesquisa científica realizada. Contudo, embora os referenciais teóricos conceituais do trabalho 

apresentem-se em grande oferta, cabe destacar o caráter escasso da literatura disponível acerca 

do objeto de estudo, sobretudo referente à problemática urbana em pauta. 
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1.1.2. Pesquisa teórica 

Com base no levantamento apurado através da estrutura socioespacial encontrada no recorte 

territorial em tela, identifica-se um processo de produção do espaço urbano que acontece de 

forma dinâmica, complexa e contraditória, de modo a reproduzir o status quo das classes mais 

abastadas, presentes nas cidades capitalistas, em que pese sua função de controle social, seja por 

meio da troca, da força de trabalho, ou por meios dos padrões de consumo. Nessa tangente, a 

cidade extrapola o lugar de ser apenas onde acontece essa produção espacial para inferir 

diretamente no processo de produção espacial. 

À guisa da apreensão acerca das transformações socioespaciais ocorridas nos processos urbanos, 

recorre-se aqui à uma premissa teórica basilar que norteia esta dissertação, delineada através do 

conceito do espaço, haja vista a assertiva de Milton Santos ao colocar que “o estudo da cidade 

exige a necessidade de articular o conceito de espaço, sem o que nem mesmo saberemos o que 

vamos tratar” (SANTOS, 1997, p. 70). 

A partir de uma conceituação dialética do espaço, Milton Santos desenvolve a tese de que a 

forma com que o espaço encontra sua dinâmica e, portanto, se transforma, decorre de um 

conjunto de sistemas de objetos e sistemas de ações, os quais se relacionam entre si de maneira 

indissociável, solidária e contraditória, dentro de um contexto histórico. Segundo o autor, as 

transformações espaciais resultantes da interação desses sistemas se dão de maneira cada vez 

mais artificiais, corroborando para fins estranhos ao lugar e aos seus habitantes, de modo 

igualmente artificial. No que tange a noção de forma-conteúdo, o referido autor discorre que “o 

espaço é a síntese, sempre provisória, entre o conteúdo social e as formas espaciais” (SANTOS, 

2008c, p. 104), além do que, 

Quando a sociedade age sobre o espaço, ela não o faz sobre os objetos como realidade 
física, mas como realidade social, formas-conteúdo, isto é, objetos sociais já valorizados 
aos quais ela (a sociedade) busca oferecer ou impor um novo valor. A ação se dá sobre 
objetos já agidos, isto é, portadores de ações concluídas mas ainda presentes. Esses 
objetos da ação são, desse modo, dotados de uma presença humana e por ela 
qualificados (SANTOS, 2008c, p.109). 

Para Lefebvre (2008, p. 48), o espaço se define por “uma espécie de esquema num sentido 

dinâmico comum às atividades diversas, aos trabalhos divididos, à cotidianidade, às artes, aos 

espaços efetuados pelos arquitetos e pelos urbanistas”. O autor concebe o espaço como abstrato-

concreto, homogêneo e desarticulado, colocando-o ainda como um produto social e produto da 

história (LEFEBVRE, 2008, p. 48). 

A despeito dos conceitos aqui expostos, entende-se que o espaço se reveste de uma realidade 

mutável, conduzida pela dinâmica contínua em que a cidade se desenvolve. Tal movimento 
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decorre das contingências demandadas pelos conflitos entre os diferentes agentes que produzem 

a cidade, conforme aponta Lefebvre, quando fala que: 

A sociedade, em sua inter-relação com a natureza, produz o espaço, vivendo, atuando, 
trabalhando, através de ações, de interesses, de valores, de idéias que, no plano material 
e simbólico, o põe em movimento, fortalecendo criativamente as forças que trabalham 
para um desenvolvimento geograficamente desigual, através de tendências simultâneas 
para a homogeneização e para a diferenciação espacial (LEFEBVRE, 1999). 

O referido autor não só deflagra a forma capciosa em que se desdobra a produção do espaço 

urbano, com vistas às intenções e interesses dos agentes hegemônicos capitalistas, como também 

alude à uma construção de espaços outros, de maneira coletiva e apropriada (LEFEBVRE, 

2008). 

Pensar o espaço enquanto um híbrido, a partir da dialética proposta por Milton Santos como 

forma-conteúdo, denota sua condição de conter e ser formado por objetos e por conteúdos da 

história (LEFEBVRE, 2008). Para tanto, “a sociedade se realiza, assim, enquanto espaço, sendo 

que suas diferenças espaciais correspondem aos diferentes espaços-tempos, em contínua 

dinâmica de transformação” (FIGUEIREDO, 2011, p. 36). O espaço apresenta-se, portanto, 

como meio e condição de realização da sociedade que o produziu (LEFEBVRE, 1999). 

Milton Santos levanta ainda uma diferenciação quanto ao conceito de espaço e configuração 

territorial, ao passo que um não é o outro. Enquanto a realidade da configuração territorial “vem 

de sua materialidade, [...] o espaço reúne a materialidade e a vida que a anima”. Para o autor, a 

realidade filosófica dos objetos existe conquanto existam as ações humanas (SANTOS, 2008, p. 

62). Perseguindo as distinções que inferem sobre os conceitos de espaço, território e 

territorialidade, Hasbaaert considera que: 

Na verdade, não se tratava, evidentemente, de distinguir de maneira clara ou mesmo 
rígida espaço e território. Embora não equivalentes, [...] espaço e território nunca 
poderão ser separados, já que sem espaço não há território. 

[...] Embora todo território tenha uma territorialidade (tanto no sentido abstrato de 
“qualidade ou condição ou condição de ser território” quanto no de sua dimensão real-
simbólica), nem toda territorialidade – ou, se quisermos, também aqui, espacialidade – 
possui um território (no sentido de sua efetiva realização material) (HASBAAERT, 
2009, p. 101-106 apud FIGUEIREDO, 2011, p. 40).  

Com base no exposto, conclui-se que a apreensão do espaço se transforma conquanto se 

transforma a cidade. Tais transformações se dão por meio de processos de produção espacial 

essencialmente dinâmicos, permeado pelos conflitos que envolvem os agentes produtores da 

cidade e do urbano, estas compreendidas enquanto duas entidades diferentes. 
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Para tanto, Lefebvre traz à luz uma distinção conceitual entre a cidade, enquanto materialidade 

construída pelo conjunto arquitetônico, e o urbano, pelo qual recai a realidade social e as 

relações que nela se desenvolvem, no entanto aponta que ambos exercem funções de 

coexistência mútua (LEFEBVRE, 1991). Outrossim, Milton Santos expõe acerca da mesma 

diferenciação por meio da afirmativa em que o “urbano é frequentemente o abstrato, o geral o 

externo”, ao passo que “a cidade é o particular, o concreto, o interno” (SANTOS, 1997, p. 69). 

Para Carlos (1997), para além de um modo de produzir, o urbanismo é também um modo 

consumir, pensar, agir e sentir, de modo que a cidade, por outro lado, se constitui pela 

materialidade onde as relações sociais são estabelecidas. Estas se apropriam do espaço produzido 

na mesma proporção em que se põem como condição e meio para a realização destas relações 

(CARLOS, 1997). Ademais, tem-se que, embora distintos, urbano e cidade são complementares. 

A concepção do espaço urbano enquanto formas e relações sociais traz à tona distintos elementos 

subjetivos, erigidos sobretudo através dessas relações e que compõem o processo de construção 

espacial. Como exemplo dessas subjetividades elencam-se ideias, culturas, valores e ideologias. 

Nessa perspectiva, “a produção do espaço urbano tem tanto uma dimensão material ou objetiva 

quanto imaterial ou subjetiva” (BARBOSA, 2005, p. 22). 

Nesse sentido, Lefebvre (1991) aponta para os conceitos da linguística como uma forma de 

compreender a cidade e o urbano, uma vez que a cidade é composta por uma pluralidade de 

signos, símbolos e códigos, os quais vêm desenvolvendo um potencial de consumo cada vez 

mais relevante quando referenciado ao consumo dado como “real”. Para o autor, “consome-se 

tanto signos quanto objetos: signos de felicidade, da satisfação, do poder, da riqueza, da ciência, 

etc” (LEFEBVRE, 1991, p. 64). 

Como tal, esses símbolos são materializados nas cidades sob diversas manifestações, a valer do 

status, estilo de vida, entre significados outros que dado consumo possa representar. Dentre as 

traduções concretas desses símbolos encontram-se os shoppingscenters, os condomínios 

fechados, academias e estabelecimentos que, a depender do poder de influência, incorporam um 

desejo de consumo que se introjeta na subjetividade coletiva da sociedade sobretudo urbana 

capitalista. Ao que suscita Barbosa, 

As racionalidades são impostas pelos agentes produtores do espaço urbano como o 
Estado, os agentes imobiliários, empresas em geral, e alguns setores da população, em 
especial os de alto poder aquisitivo que, mediados pelo maior acesso ao crédito, fazem 
suas escolhas quanto aos espaços de moradia, de esporte e lazer e por vezes de trabalho 
(BARBOSA, 2005, p. 23). 
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Com vistas ao fenômeno supracitado, Milton Santos atenta para o desdenho da realidade, face a 

profusão de símbolos e signos presentes no espaço. Segundo o autor, estes vêm tomando o lugar 

das coisas verdadeiras, de modo que para a compreensão do movimento em que a cidade vem 

sendo produzida, a dimensão imaterial do espaço torna-se peça fundamental (SANTOS, 1997a). 

Partindo dessa premissa, considera-se que, para além das coisas e objetos materiais, a produção 

do espaço se cerca de elementos subjetivos que imprime representações e símbolos, refletindo 

assim os valores, hábitos, tradições e modo de vida da sociedade em que se insere. 

De acordo com Castells (2000), o espaço se compreende enquanto conjuntura histórica, 

conformada socialmente, representadas pelos processos sociais e que se imprimem através dele. 

Nesse sentido, o espaço é construído e organizado historicamente como obra de sujeitos sociais 

coletivos e individuais que, ao se relacionarem segundo seus interesses, reproduzem o espaço. 

Nestes termos, a compreensão de um dado espaço favorece compreender sua sociedade, ao passo 

que compreender uma sociedade, favorece a compreensão de seu espaço, na medida em que 

estes se apresentam em constante dinâmica. Sendo assim, em que pese suas propriedades 

formais, o espaço dispõe ainda de dimensões econômicas, políticas, bem como simbólicas. 

Necessário se faz entender a diversidade temporal que se dá no processo de produção da cidade, 

quando se verifica as diferentes celeridades em que os diversos trechos urbanos de uma mesma 

cidade são construídos. Isso ocorre que as transformações urbanas impressas na cidade são 

conduzidas pelo ritmo da acumulação de tempos no espaço, cujo processo acontece de maneira 

extremamente desigual. Dessa forma, a produção de determinado espaço pode acontecer de 

forma lenta, ou seja, com um longo espaço de tempo para que se ocorra, ou de forma mais 

acelerada, em condições de fluxos mais intensos. 

Essa temporalidade urbana que incide na cidade decorre de posturas adotadas pelos agentes 

produtores do espaço como meio de fragmentá-lo socialmente, imputando assim uma produção 

mais acelerada em determinados trechos urbanos, em detrimento de outros, conforme suas 

estratégias e interesses. Não obstante, os meios voltados para a velocidade mais lenta da 

produção espacial incorporam-se, em grande parte dos casos, às estratégias de vazios urbanos, 

pelas quais o mercado emprega terras para estoque, inutilizando-as para fins especulativos, na 

expectativa de sua valorização futura. 

Inerente à relação tempo-espaço que aqui se discorre, Barbosa recorre aos levantes de Milton 

Santos no que se refere à noção de espessura ou profundidade espacial, dimensões conferidas a 

partir da quantidade e diversidade de objetos (fixos) e ações (fluxos) que atravessam o cotidiano 
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do lugar. O autor alude ainda às considerações de Milton Santos, quando o mesmo remete a 

paisagem enquanto componente do espaço, como produto “de uma acumulação, na qual algumas 

construções permanecem intactas ou modificadas, enquanto outras desaparecem para ceder lugar 

a novas edificações” (SANTOS, 1997a, p. 66-67, apud BARBOSA, 2005, p. 24). Nesse sentido, 

Corrêa afirma que “o espaço urbano é um reflexo tanto de ações que se realizaram no presente 

como também daquelas que se realizaram no passado e que deixaram suas marcas impressas nas 

formas espaciais do presente (CORRÊA, 1989, p. 8). 

Nesse cenário, a área objeto de estudo oferece um exemplo emblemático desta acumulação 

temporal, quando se vale da Ruína do Almagre como elemento que permanece no espaço, 

colocando-se como resistência sobremaneira aos interesses contrapostos dos agentes imobiliários 

que ali atuam, e fazendo com que, por meio jurídico dos órgãos públicos de patrimônio histórico, 

a produção do espaço esteja contida em seu entorno, pelo menos até os dias atuais. 

Atenta-se para o fato de que só recentemente o espaço se incorpora no campo das teorias sociais, 

antes firmadas pela historicidade, de modo que a tônica do discurso se volta hoje para a ideia de 

que a compreensão de determinada formação social está intrínseca à compreensão do seu espaço. 

Todavia, o espaço dissimula a percepção do real de forma mais densa do que o tempo, cabendo 

aí um desnude que, para Soja (1993), pode ser alcançado através do entendimento da vida social 

do lugar, enquanto meio formador e contingente do espaço, que é produto e produz a 

espacialidade. 

Dessa forma, tratando-se do espaço urbano como um “produto social, resultado das ações 

acumuladas através do tempo, e engendradas por agentes que produzem e consomem o espaço” 

(CORRÊA, 1989, p. 11), joga-se luz ao caráter efetivo desses agentes sociais, que atuam de 

forma consorciada e/ou contraditória, de acordo com suas ações ou iniciativas. Os resultados 

desses conflitos se materializam no urbano por meio de um consenso (ou não) dentre as distintas 

estratégias desses agentes que, por sua vez, variam no tempo e no espaço. 

De acordo com Corrêa (1989), a produção do espaço urbano se desdobra pela atuação dos 

distintos agentes sociais categorizados em: a) proprietários dos meios de produção; b) 

proprietários fundiários; c) promotores imobiliários; d) o Estado e e) grupos sociais excluídos. 

Inseridos em um marco jurídico potencialmente parcial, estes articulam-se socialmente aos 

moldes capitalistas de produção, em que pese o poder econômico como fator de domínio de uns 

para com outros. Não obstante, malgrado emerjam divergências ou conflitos entre os três 

primeiros elencados, o capital se põe como ponto de convergência. 
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Frente ao ordinário consórcio entre os três agentes apontados acima, representantes do capital 

imobiliário, encontra-se o Estado que, embora se ponha teoricamente como agente mediador dos 

conflitos que cercam a produção do espaço, “tende a privilegias os interesses daquele segmento 

ou segmentos da classe dominante que, a cada momento, estão no poder” (CORRÊA, 1989, p. 

26). Tendo o Estado sido marcado por uma atuação complexa e variável no tempo e no espaço, 

esta se caracteriza por priorizar o processo de acumulo e reprodução das classes sociais. Para 

tanto, a atuação desse agente se processa nas esferas político-administrativas e espaciais federal, 

estadual e municipal, sendo nesta última onde os interesses dominantes se incidem de forma 

mais contundente. 

Tensiona-se ainda a relevância dos grupos sociais excluídos na luta de classes como importante 

contribuição para a produção do espaço, em meio aos conflitos entre os agentes sociais. Nesse 

contexto, Barbosa expõe que “a cidade e o seu espaço urbano derivam do conflito estabelecido 

pelos pares dialéticos necessidades individuais versus necessidades coletivas e espaços públicos 

versus espaços privados. O processo de produção do espaço urbano é, portanto, a síntese desse 

conflito” (BARBOSA, 2005, p. 24). Dito isto, convém considerar todos os conflitos que 

permeiam as relações entre os diversos agentes de produção, na perspectiva da própria disputa 

pelo espaço por meio do viés político-econômico, colocando-o assim em uma categoria de 

mercadoria. Peculiar e muito valiosa, por sinal. 

Dado seu apelo capitalista, uma crescente demanda fundiária vem-se desenvolvendo no mercado 

de terras sob pressão e interesses dos seus agentes imobiliários, fomentando assim, o crescimento 

e expansão das cidades. Nesse contexto, Barbosa afirma que 

[...] a produção do espaço cria uma mercadoria muito complexa, a cidade, que, por sua 
vez, é tanto uma mercadoria quanto um conjunto de mercadorias. As relações sociais 
que resultam na criação de cidades dão-se dentro de um determinado marco jurídico, 
que, diga-se de passagem, não é neutro. Esse marco jurídico é tanto materializado na 
figura do zoneamento de uso do solo urbano, quanto através de toda legislação que 
direta ou indiretamente interfere na produção da cidade (BARBOSA, 2005, p. 26). 

Coloca-se aqui que, via de regra, o urbano extrapola a cidade. Fator de extrema importância 

nesse paradigma se dá pela conjuntura global de comunicação, com vistas à absorção de 

elementos externos que possibilitam formas diversas de sociabilidade para a cidade, alheias ao 

lugar de origem. Desse modo, ressalta-se o fato de que a problemática que afeta o bairro Ponta 

de Campina não se apresenta de forma exclusiva a este, sem que esteja sobre influência de 

espaços outros que interferem diretamente na produção espacial local. 

Diante das circunstâncias em que “o espaço envolve, necessariamente, a dimensão de uso, da 

presença e da possibilidade de apropriação” (ALVAREZ, 2013, p. 112), ressalta-se, pois, a 



38 
 

 

fundamental relevância que a propriedade privada desempenha na produção do espaço urbano, 

por meio de uma conformação jurídica recorrente a todas as conjunturas sociais capitalistas. 

Para tanto, levanta-se o caráter contraditório em que o direito de propriedade se realiza, em 

detrimento ao que se expressa pela Constituição Federal (CF) de 1988 em seu Art. 5º, quando 

assegura que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade [...]” (grifo nosso). Desta feita, é de fácil 

constatação que, na conjuntura atual – a julgar dos demais direitos expressos no artigo supra, o 

direito à propriedade se restringe a uma população contingente, para a qual se vale o domínio 

fundiário voltado para a produção do espaço urbano. 

Nessas condições, o controle jurídico da propriedade imobiliária, assumido sobretudo pela 

demanda solvável da população, proporciona o acesso desta às localizações, usos e ocupações 

dos espaços de maior valorização social. Esse processo responde pela diferenciação do espaço, 

validado pela implantação de elementos legais que legitimam as transformações espaciais. 

Embasado pela utilização intuitiva acerca das noções de uso e ocupação do espaço, tendo em 

vista sua literatura massiva encontrada apenas nas pesquisas acadêmicas, pode-se afirmar que o 

mesmo faz referência ao espaço enquanto mero aparato físico das atividades realizadas pela 

sociedade, no qual se incide uma regulamentação e um controle do ordenamento territorial. 

Neste sentido, o uso do solo concerne a uma classificação, por meio de uma tradicional 

diferenciação de usos e atividades a serem realizadas em dada propriedade (residencial, 

industrial, comercial e de serviço, institucional, especial e mista). Por outro lado, a ocupação do 

solo se volta para o ambiente construído artificialmente, através das edificações e demais objetos 

nele erigidos. Desse modo, 

Uso e ocupação do espaço remetem à conformidade ou não conformidade com uma 
ordem urbanística e normativa instituída pelo poder de regulação estatal e aos interesses 
que ele representa. Esta ordem urbanística e normativa opera limitando as ações 
humanas, e a produção de espaço que lhe é tributária, num enquadramento, que tem sido 
expresso, sobretudo, nas legislações municipais de ordenamento, uso e ocupação do 
“solo” (FIGUEIREDO, 2005, p. 41). 

A referida autora afirma ainda que “as ações humanas espacialmente definidas pelo uso, e a 

produção edilícia e de ambiente construído, tributárias da ocupação do espaço, participam da 

construção desse último, por se referirem à articulação entre ações e objetos que o forma” 

(FIGUEIREDO, 2011, p. 35). Nessa premissa, o ordenamento territorial se legitima a partir de 

um “pacto” social deliberado pelas resoluções urbanísticas oficiais, em conjunto com a produção 

imobiliária licenciada. No que se refere às resoluções urbanísticas, a autora expõe que 
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A legitimidade deste Urbanismo oficial foi instituída por imposição, no caso do 
Urbanismo do Brasil colonial (REIS FILHO, 2000), ou do histórico do planejamento 
urbano brasileiro de caráter elitista, tratados por Villaça (VILLAÇA, 2004). Num 
contexto histórico mais recente, tal legitimidade tem sido negociada no bojo da disputa 
política e social que condiciona os termos do “Estado Democrático Brasileiro”. Isto, 
considerando-se que no Brasil, pós Constituição Federal de 1988, a correlação de forças 
políticas entre interesses e grupos sociais, da maioria conservadora, instituiu, como já 
visto, uma regulação urbanística, através do Estatuto da Cidade, que opera de forma 
limitada a implementação dos instrumentos de democratização de acesso à terra 
urbanizada e aqueles voltados ao cumprimento da função social da propriedade e da 
cidade [...] (FIGUEIREDO, 2005, p. 67-68). 

Com vistas ao parcelamento do espaço, este apresenta relação direta com a concepção 

hegemônica do espaço enquanto mercadoria, a valer da afirmação de Lefebvre ao apontar a 

mudança “da produção no espaço à produção do espaço” (LEFEBRE, 2008, p. 48-52), 

denotando assim a submissão do conteúdo dinâmico do objeto-forma-tempo do espaço ao modo 

capitalista de produção. 

Com efeito, têm-se como parcelamento a inserção do espaço dentro dos limites geográficos de 

abrangência do Urbanismo oficial, embasado no país pela Lei Federal de Nº 6.766/1979, a partir 

do qual executa-se por meio de loteamento ou desmembramento. Tais recursos se definem pela 

proposta de subdivisão de determinada gleba em lotes destinados à edificação, porém 

diferenciados pelo primeiro contemplar vias de circulação em sua proposta, ao passo que no 

segundo não se faz necessário. Para tanto, a legislação referida exige que os lotes dos terrenos 

disponham de infraestrutura básica e atendam aos índices urbanísticos municipais. 

Denotado como um dos movimentos de maior relevância no processo de formalização do espaço 

urbano, sobretudo no âmbito municipal, o licenciamento dos empreendimentos imobiliários 

refere-se à emissão da licença de Alvará de Construção expedido pela Prefeitura, configurando o 

meio jurídico de aval para a produção imobiliária na cidade. Desse modo, institui-se assim a 

regulação do uso e da ocupação do solo urbano, com base no Art. 30, inciso VIII da CF de 1988. 

O processo de formalização do espaço no município de Cabedelo se dá a partir dos parâmetros 

urbanísticos instaurados pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado – PDDI – no ano de 

1997, com última alteração em 2013. No que concerne a produção do espaço urbano, 

complementam-se a esta legislação o Código de Zoneamento (1999/2006/2013) e o Código de 

Edificações (1998/2006), balizadores do uso e ocupação, respectivamente. Para tanto, o órgão 

municipal responsável pelo aval dos pleitos imobiliários na cidade corresponde à Secretaria do 

Controle do Uso e Ocupação do Solo, conferindo-lhe a incumbência decisiva na definição da 

abrangência seletiva desses processos. 
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A despeito destas formalizações, os agentes que se submetem ao aval das licenças expedidas 

pelos órgãos municipais são, segundo Figueiredo, os “que possuem capacidade de despesa 

diferenciada para realizar criações ou alterações no ambiente construído” (FIGUEIREDO, 2005, 

p. 49). Ainda conforme a autora, esses mesmos agentes (empresas imobiliárias, outras empresas, 

pessoas físicas, União, Estado, Município, coletividades associadas, igrejas e entidades religiosas 

e dentre outros) são: 

[...] autorizados a efetuadas a produção imobiliária condicionada aos termos de 
regulação urbanística vigente. Os parâmetros de tal regulação especificam condições e 
mecanismos de processos de formalização da produção do espaço. No entanto, é 
necessário esclarecer que o suposto alinhamento ou conformidade da produção 
imobiliária licenciada como Urbanismo oficial nem sempre é verdadeiro. [...] abundam 
exemplos de inconformidades, descumprimento, ilegalidades e arbitrariedades da 
regulação urbanística vigente, ora pela própria Prefeitura, ora pelos agentes requerentes 
das licenças, ora pela atuação conjunta de ambos (FIGUEIREDO, 2005, p. 49). 

Diante dos fatos apontados acima, deflagra-se a retórica do espaço construído com vistas à 

criminalização sob o crivo da “ilegalidade” urbana, voltada apenas para o ambiente construído 

não licenciado. Nesse sentido, a ilegalidade praticada pelos agentes hegemônicos através da 

implantação de empreendimentos imobiliários voltados para a demanda solvável ocorre em 

caráter permissivo e de maneira prosaica nos bastidores dos órgãos licenciadores.  

Com vistas à complexa articulação em que se desdobram os conceitos abordados, a pesquisa em 

tela se utiliza das categorias de espaço, em seus signos e simbolismos, suas relações dialéticas, 

sua produção, bem como a propriedade privada, o uso e ocupação do solo, seu parcelamento e 

licenciamento institucionalizado, de maneira que corroborem com a identificação dos agentes 

que atuam na produção do espaço no bairro Ponta de Campina, tornando assim possível 

mensurar as formas e intensidade em que esses agentes se incidem nesse espaço. 

Contudo, a importância da configuração espacial urbana, peculiar a cada momento histórico e 

que representa a base que irá condicionar e determinar a atuação tanto dos agentes que produzem 

quanto dos que consomem esse dado espaço, justifica a necessidade de analisar o 

desenvolvimento histórico das cidades. Desta forma, traz-se à luz os fatos urbanos que 

determinaram o crescimento da cidade de Cabedelo, como contexto macro da formação do 

recorte territorial debruçado. 

A partir da base teórica acima discutida, pode-se entender de modo claro que a forma de 

ocupação do espaço encontrada no bairro e, por conseguinte, seus novos empreendimentos, 

conferem uma lógica própria do mercado imobiliário, inserida numa estrutura capitalista onde a 

terra instituiu-se em uma configuração de propriedade privada. Tais dinâmicas encontram-se 

embasadas por autores como Milton Santos (1997). 
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Nesse sentido, estudar a cidade a partir de uma contextualização histórica denota-se grande valia 

para a compreensão dos processos de produção do espaço pelos quais elas se desdobraram. 

Quando Milton Santos (1997, p. 69) afirma que “nenhum estudo da geografia urbana que se 

respeitasse podia começar sem alusão à história da cidade”, este refere-se a compreender o 

espaço urbano a partir de uma análise investigativa através do tempo e espaço. 

Antes da abordagem histórica pretendida, busca-se aqui um entendimento de como se dá o 

processo de formação das cidades, partindo da premissa de que esse processo está diretamente 

ligado às estruturas de poder nelas inseridas, moldando e determinando sua configuração. 

Vasconcelos Filho (2003, p. 47) ressalta que “as cidades em toda sua dimensão histórico-espacial 

surgem para responder aos objetivos, interesses e necessidades de uma dada formação social, 

bem como de um modo de produção dominante”. Ainda para o autor: 

As cidades surgem com as marcas características de um sistema dominante e de uma 
classe social detentora de poder que impõem regras, necessidades, desejos e até mesmo 
utopias. Esses condicionantes sociais ganham respaldo através do Estado que garantem 
legitimidade às ações impostas pelo sistema produtivo. Essas características que 
permeiam a cidade ocorrem em graus diferenciados, tanto de intensidade, quanto de 
tempo. Mas a cidade de ontem, de hoje, e as cidades que virão, carregam consigo esses 
aspectos (VASCONCELOS FILHO, 2003, p. 48). 

Entender o processo de formação da cidade requer compreendê-la para além da sua paisagem. 

Faz-se ainda necessário explorar suas relações de cultura, hábitos e costumes, em um dado 

período, como agentes determinantes da construção histórico-espacial da cidade, embora tais 

definições não contemplem toda a expressão da cidade em seus vários aspectos e diversos 

momentos. 

[...] o sentido do espaço urbano ultrapassa o da concentração-distribuição de pessoas, 
equipamentos coletivos, infraestrutura e atividades produtivas; o espaço é entendido 
aqui como produto e condição de práticas e relações sociais que são também espaciais, 
o que envolve, necessariamente, a dimensão do uso, da presença e da possibilidade da 
apropriação (ALVAREZ, 2013, p. 112). 

Sendo assim, compreender a cidade não se limita apenas a uma análise histórica, mas demanda 

referenciais outros como sua dimensão espacial e o fenômeno urbano, conectados diretamente às 

novas formas de ocupação do espaço instauradas pelo homem. Isso significa dizer que um dado 

espaço urbano é produto da sociedade capitalista presente, marcada pela produção urbana de 

suas sociedades passadas que habitou e produziu este mesmo espaço. 

Com base no exposto, a sessão que se segue resgata os desdobramentos fundiários que forjaram 

a distribuição de terras no Brasil desde seus primórdios, como via de compreensão para a atual 

condição social pela qual se configura o mercado imobiliáriono país. 
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1.2. Propriedade privada e Conjuntura histórica 

 

Tendo, pois, a empresa mercantil precedido a própria formação socioespacial do Brasil, este 

segundo já nasce sob o domínio do primeiro, sobretudo no que tange o processo de apropriação 

de terras. Nessas condições, os grupos privados representaram influência decisiva na formação 

do Estado brasileiro. Para tanto, toma-se mercantil como a produção de mercadorias destinadas à 

circulação/valorização. O autor aponta ainda que “trabalho, terra e dinheiro são mercadorias 

inteiramente fictícias”, malgrado sua interferência de extrema relevância nas instituições sociais 

em todo o mundo (GONÇALVES, 2010, p. 31). 

A despeito dessas considerações, a produção do espaço urbano nas cidades brasileiras ainda 

remonta à forma pela qual se deu a distribuição de terras no país desde sua conquista. Contexto 

este em que uma pequena parcela da população goza desde então de amplo acesso à propriedade 

privada – terra/moradia, em detrimento da camada mais densa e menos abastada, colocada à 

margem e ceifada de tais direitos ao longo da história. Tal fator permanece colaborando para o 

cenário de disparidade social e se reflete na configuração dos espaços urbanos até os dias atuais. 

Na perspectiva de entender a configuração espacial da cidade e seu processo de produção, 

levanta-se aqui um resgate histórico para investigar de que maneira se deu a apropriação de 

terras no Brasil, como se desdobraram as políticas de distribuição de propriedades ao longo da 

história, até chegarmos à questão do acesso à cidade e moradia pelas diferentes camadas da 

população. 

Ocorre que, tendo sido empossado inicialmente por Pedro Álvares Cabral em nome da coroa 

portuguesa, após o Tratado de Tordesilhas2, as terras de Vera Cruz – assim batizada – foram 

apropriadas no ano de 1500 por meio de domínio público. Uma “possessão histórica” e sem 

documento algum. 

Pelo pouco interesse que a terra representava até então, o domínio iniciou-se conduzido pelo 

escambo, a partir de um “espírito de feitorias puramente comerciais” (GERMANI. 2006. p.120), 

em especial pelo pau-brasil. A propriedade de terras se dava de modo comunal, sem nenhuma 

distribuição. Em ocasião da ameaça à soberania sob as novas terras, Portugal se vê obrigado a 

efetivar sua ocupação por meio de povoamento e colonização. Para tanto, apostou-se no plantio 

                                                 
2 Tratado firmado em 1496 entre Espanha e Portugal pelo qual dividiam entre si as terras do “mundo novo”. 
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da cana-de-açúcar3 como atividade fomentadora dessa ocupação a partir de um sistema de 

capitanias hereditárias, ponto de partida para a formação das propriedades no Brasil (LUIZ 

FILHO, FONTES, 2009). 

Nessa perspectiva, o litoral brasileiro fora dividido em 12 faixas lineares, cedidas aos 12 

donatários que aceitaram a empreitada de “nomear autoridades administrativas, juízes, receber 

taxas dos impostos e distribuir terras” (GERMANI. 2006. p.121). Em 1530, a Lei das Sesmarias 

dá-se como instrumento legal para a distribuição das terras, através da qual “os donatários 

tinham ordem da coroa para repartir a terra com ‘qualquer pessoa de qualquer qualidade que 

fossem cristãos” (GERMANI. 2006. p.122), concedendo títulos perpétuos de terras a quem aqui 

estivesse ou viesse povoar, na condição de assim fazê-lo dentro de um prazo mínimo de cinco 

anos, sob pena de perder seu título, para o caso do não cumprimento. 

Estavam traçadas as bases de uma nova política econômica que se apoiava em duas 
instituições – a sesmaria e o engenho – que junto com regime de escravatura se 
constituiriam nos pilares da antiga sociedade colonial (GERMANI. 2006. p.122). 

Com o fracasso da maior parte das capitanias, cria-se em 1548 o Governo Geral, o qual fora, 

gradativamente, resgatando – por compra – os direitos hereditários dos donatários. Pioneiro no 

cargo, o então governador Tomé de Souza implanta o sistema de Regimentos para regular a 

concessão de terras por meio das sesmarias, cabendo-lhe o privilégio exclusivo da concessão. 

Nesse contexto alguns arraiais encontram-se despontando como promissores povoados, genes do 

que viriam se tornar as cidades de São Vicente, a futura Vila de Santos, Olinda, entre outras. Em 

1549, Tomé de Souza chega à Baía de Todos os Santos e funda a cidade do Salvador, estruturada 

com aspecto de fortaleza, moldes das cidades que se estabeleceram durante os séculos XVI e 

XVII no Brasil. Posteriormente, e por ocasião da invasão francesa que se instalavam na baía de 

Guanabara, a Coroa portuguesa trava uma batalha de posse, retoma o território e funda ali a 

cidade do Rio de Janeiro (SALGADO, 1947). A conjuntura geográfica de tais fatos levam 

Salgado (1947) a concluir que as primeiras cidades brasileiras nascem no litoral. 

Instaurada como medida corretiva para a forma como vinham sendo realizadas as concessões 

anteriores, a ideia de apenas o governador geral mediar por todo o território nacional findou-se 

por sua inviabilidade. Com o fim do sistema de Regimentos, a nova medida adotada resulta 

numa legislação subsidiária difusa e conflitiva, gerando a grande desordem em que se instaurou a 

distribuição da propriedade de terras naquele momento, e por consequência, no decorrer da 

história do país (GERMANI, 2006). 

                                                 
3 Oferecendo o Brasil clima e solo favorável, o plantio da cana-de-açúcar se apresenta como atividade promissora 
para atrair donatários, uma vez que o açúcar por ele produzido, encontrava-se escasso e com alto valor na Europa. 
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Conforme legislação então vigente, as concessões limitavam as dimensões das terras à 

capacidade de exploração de cada indivíduo. Porém na prática, para os “homens de bem” 

(nobres) ou para os “homens de posses” (ricos) não existiam limites, exceto quando tomadas pela 

expropriação indígena através do conflito – desproporcionalmente − armado. Outrossim, embora 

houvesse larga disparidade nas dimensões entre as distintas sesmarias, até as menores se 

encontravam muito além do que sua exploração pudesse alcançar. 

No processo formal de obtenção das sesmarias, o futuro sesmeiro ocupava a terra, abria 
sua fazenda e só então tinha sua credencial para obter a concessão legitimação da 
propriedade. O emprego útil da terra era a base de legitimação, mas não para todos. Se a 
ocupação era realizada pelo fazendeiro levava a legitimação através do título de 
sesmaria; mas não ocorria o mesmo com a ocupação dos trabalhadores livres ou dos 
mestiços, que dificilmente eram legitimados como sesmeiros. [...] Esta desigualdade 
definia os que tinham e os que não tinham direitos, os incluídos e os excluídos 
(GERMANI, 2006, p. 126). 

A partir de tal afirmativa, Germani (2006) traz luz à premissa de que não havia a intenção da 

Coroa na concessão de terras para a população menos abastada, cabendo a esta população a 

busca pelas terras livres ou agregar-se a algum proprietário de terras. 

Alicerçada numa política de violência contra a população nativa, a posse de terras no Brasil não 

considera os direitos dos povos indígenas, os quais se mantiveram escravizados até a segunda 

metade do século XVIII, em ocasião da chegada dos negros trazidos da África. Força motora de 

toda mão-de-obra durante o período colonial, o tráfico negreiro perdurou até 1850, cedendo, 

embora com forte resistência, à pressão da Inglaterra, em sua reta final. Ademais, associada à 

queda da rentabilidade econômica do negócio, a abolição da escravatura veio com muita luta 

somente no dia 13 de maio de 1888. 

Com a produção agrícola dos latifúndios voltada para a exportação, a agricultura de subsistência 

tinha seu pequeno espaço nas terras não produtivas, para consumo exclusivo da propriedade. 

Posteriormente, o governo sanciona medidas para que parte das terras fosse destinada ao plantio 

de gêneros alimentícios, de modo a suprir a deficiência da população desprovida de terras, 

sobretudo dos pequenos núcleos urbanos que se formavam – compostos por atividades de 

comércio e administrativas, carentes de tais recursos. Esses povoamentos que se desdobraram 

nos séculos XVII e XVIII tiveram seu ordenamento urbano balizado pela Igreja, a qual definia o 

“estabelecimento das atividades e dos caminhos da expansão territorial”, a partir de “normas 

expressas para o assentamento dos edifícios e das propriedades sagradas” (FRIDMAN, 1999, p. 

13 apud, GONÇALVES, 2010, p. 37).  

A miscigenação das três raças (índio, negro e europeu) iam constituindo a sociedade brasileira, 

que desenvolviam seus principais núcleos urbanos refletidos pela arquitetura de Portugal. Olinda 
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já se estendia à Recife, com suas fortalezas e seu movimentado porto, imprimindo forte comércio 

nas ruas que surgiam. Pontilhavam-se núcleos ao norte a partir da Paraíba. Fortaleza, Maranhão, 

Pará e Vitória também são povoações citadas por Salgado (1947) enquanto cidades que 

emergiam no território brasileiro. 

Sem acesso ao sistema de doação de terras, famílias começam a ocupar e cultivar “áreas 

existentes nas brechas entre as grandes plantações e em terras consideradas de ninguém. (...) Sem 

o amparo da lei vigente, a posse ficava garantida pela ocupação e o trabalho” (GERMANI, 2006, 

p. 130), fator que acelera a decadência do regime das sesmarias, que vem a se extinguir com a 

resolução de 17 de julho de 1822. 

Nesse contexto, a ausência de medidas que disciplinassem a ocupação de terras favoreceu a 

ampliação de latifúndios, sobretudo ao alto percentual de invasão a terras virgens por parte de 

posseiros. Tal período leva a alcunha de “império de posses” e marca a formação das oligarquias 

rurais no país (LUIZ FILHO, FONTES, 2009). Cabe salientar que, no Nordeste, onde o sistema 

colonial se apresentava de forma mais rígida, o regime de posses não obteve dimensões tão 

representativas quanto nas demais regiões ao sul. 

Em um panorama político onde o Brasil tem seu imperador abdicando do cargo para seu filho de 

apenas cinco anos, a Regência do país é tomada pela classe composta pelos latifundiários, que 

não hesitam em reaver o recém conquistado meio de acesso à terra através da posse, reagindo de 

forma que Germani (2006) desvela como: 

[...] dificultar a aquisição das terras [...] pois a proliferação das doações de terra tem 
contribuído, mais que em outras causas, na dificuldade que hoje se sente para obter 
trabalhadores livres, é seu parecer que de agora em diante sejam as terras vendidas sem 
exceção alguma. Ao aumentar assim o valor das terras e dificultar em consequência de 
sua aquisição, é de se esperar que o imigrante pobre alugue seu trabalho efetivamente 
por algum tempo antes de ganhar meios de se fazer proprietário (CIRNE LIMA apud 
MARTINS apud GERMANI, 2006, p. 133). 

Com base no exposto, em 18 de setembro de 1850 sanciona-se a lei nº 601, conhecida como a 

Lei das Terras. Tal lei “previa a delimitação da propriedade no Brasil e a forma de concessão de 

novas propriedades a partir dessa data” (LUIZ FILHO, FONTES, 2009, p.66), instituindo 

juridicamente o modo pelo qual a propriedade de terra seria balizada pelo mercado. Em seu 

escopo, a lei proíbe outra forma de aquisição de terras devolutas que não pelo título da compra, 

bem como prevê o despejo, multa e até prisão para os que se apossarem de terras devolutas ou 

alheias. 
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Dessa forma a terra se transformou em uma mercadoria, ao passo que foi restrito – ou pelo 

menos dificultado – o direito de seu acesso pelos vastos setores da população, sobretudo 

comprometendo uma via mais democrática de desenvolvimento capitalista no país. 

Ocorre que, frente a um contexto em que a abolição da escravidão e a implantação do trabalho 

livre preocupavam a classe dominante, o projeto da Lei das Terras, apresentado em 1843, 

curiosamente teve sua aprovação apenas no ano de 1850, duas semanas depois da extinção legal 

do tráfico negreiro (GERMANI, 2006). Tal fato denota extrema relevância no contexto histórico 

da distribuição de terras no país, na medida em que implanta estrategicamente um instrumento 

legal de forma a assegurar o monopólio de classe sobre as terras. Neste sentido, transformar as 

terras devolutas em monopólio do Estado seria garantir que as mesmas estariam, assim como o 

próprio Estado, controladas pela classe dos grandes latifundiários. 

Como estratégia para que as correntes imigratórias se dirigissem ao Brasil, o artigo 18 da Lei das 

Terras incentivara a vinda de estrangeiros a partir de “uma política de criação de núcleos de 

colonização, [...] destinados a pequenos proprietários, que se dedicavam à produção de gêneros 

alimentícios para o mercado interno” (GERMANI, 2006, p. 136). Tais colônias foram 

distribuídas em diversos pontos das regiões mais ao centro e ao sul país (sem êxito no Nordeste), 

momento da história do Brasil em que se efetiva a pequena propriedade enquanto instituição 

consolidada. No entanto, o grande interesse da classe dominante pelos imigrantes consistia em 

atrair mão-de-obra para suas lavouras. Razão que se justifica pelo fato do representativo 

percentual dos trabalhadores-colonos instalados nos latifúndios do país tornar irrisória a 

população que se voltou para as colônias criadas durante esse período. 

Nesta seara, Luiz Filho e Fontes (2009) concluem que a Lei das Terras “foi uma espécie de 

divisor de águas em relação à territorialização do Brasil, tanto na legitimação da propriedade 

privada e do latifúndio como na demarcação de terras devolutas no país” (LUIZ FILHO, 

FONTES, 2009, p.66), regularizadas por meio da compra à Coroa portuguesa ou, caso contrário, 

passíveis de desapropriação. Amparado pela legitimação do Estado, o registro de imóveis teve 

sua primeira chancela através das declarações de propriedade rural em cada paróquia 

(GONÇALVES, 2010). Não obstante, tal lei continuou exercendo influência sobre a 

regularização da propriedade de terras por muitos anos, ao passo de representar o alicerce da 

constituição moderna de propriedade territorial que se tem hoje. 

Diante da derrocada por que passou a Igreja no século XIX, frente à influência que a mesma 

exercia sob o ordenamento urbano, coube ao Estado assumir esse papel antes lhe posposto. Desta 

feita, suscitou-se a “necessidade, até então desprezada, de dar maior precisão ao loteamento, suas 
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frações e suas dimensões, o alinhamento das fachadas, o nivelamento das vias e o que era chão 

público ou privado”, orientando a produção do espaço a partir da adoção de lotes 

comercializados no formato quadrangular e ortogonal (MARICATO, 1996, p. 37). 

Tendo a república no Brasil sido proclamada no ano de 1889, sua constituição só ocorreu em 

1891. Esta atribui aos estados o domínio sobre as terras devolutas, que, por sua vez, “cediam aos 

municípios que se constituíam a parte das terras devolutas necessárias aos assentamentos e 

formação das cidades, vilas e povoados” (GERMANI, 2006, p. 136). Desta forma a Federação 

esquivava-se do compromisso com a estrutura fundiária do país. 

Desenvolvidas à conveniência de cada estado, as políticas de concessão de terras mantiveram 

suas predileções pela classe dominante, sendo cedidas às empresas colonizadoras interessadas na 

especulação imobiliária, bem como ampliando ainda mais as grandes fazendas. Soma-se ainda o 

fato de a mesma constituição supracitada prever o registro de posse e propriedades em cartório, 

dando margem ao processo de falsificação, criando assim mais uma indeterminação na 

concessão de títulos e, consequentemente, maior incapacidade na regulação do mercado de terras 

(GUEDES, REYDON, 2012). 

O Código Civil de 1916 reafirma o cartório como instituição oficial para registros públicos, bem 

como torna possível a regularização das terras devolutas mediante processo de usucapião4. 

Contudo, nenhuma dessas medidas representa relevância significante na prática da concessão de 

terras destinadas às oligarquias, ordinária nos diferentes estados brasileiros, uma vez que se 

mantiveram seu status quo. 

Ainda de acordo com o Código Civil de 1916, a transferência de propriedade se efetivaria apenas 

mediante Registro de Imóveis, em cartório, com posse comprovada. Todavia, tal medida fora 

responsável por incentivar e legitimar as posses, embora Guedes e Reydon apontem o fato de 

que “esse aspecto do Código Civil permitiu a ampla e indiscriminada legitimação das posses, 

beneficiando sobremaneira os grupos sociais capazes de ter acesso e algum controle sobre os 

processos legais/judiciais” (GUEDES, REYDON, 2012). 

Ao longo de quase 400 anos, o sistema político brasileiro sustentou-se por meio da grande 

propriedade rural, das atividades primário-exportadoras da economia (cana-de-

açúcar/café/algodão), e da oligarquia rural que controlava o poder. Atividades primordialmente 

                                                 
4 O Código Civil de 1916 reconhece a posse mediante prazo de 10 anos contínuos, sem oposição nem 
reconhecimento de domínio alheio para uma área de até 10 hectares. A Constituição de 1934 mantém as premissas 
anteriores. A constituição de 1946, o prazo de 10 anos se mantém, ampliando a área para até 25 hectares. A lei nº 
6.969 de 10 de dezembro de 1981 reduz o prazo para o direito à posse em 5 anos. 
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rurais e que dirimiam a rede urbana em função das relações com o exterior, a partir do caráter de 

exploração colonial da economia (ANDRADE, LODDER, 1979). Com a queda do mercado de 

exportação, comprometido pela conjuntura internacional durante a Primeira Guerra Mundial, a 

economia do país se vê direcionar-se para uma nova demanda e investimentos, voltados à 

produção de bens para o mercado interno que, por sua preponderância urbana e manufatureira, 

traz a partir de então melhores condições de investimentos para os centros urbanos. 

Nesse contexto, o processo de formação do sistema urbano no país reflete a influência direta da 

ascensão da burguesia comercial/industrial, como também do crescimento do mercado urbano de 

bens e serviços, de modo a favorecer o crescimento das cidades e o seu inter-relacionamento. 

Soma-se ainda a esse contexto a estrutura centralizadora da política que se instaura após a 

Revolução de 305, na qual Andrade e Lodder (1979) nota que: 

[...] a participação do setor público, principalmente o federal, no desenvolvimento 
econômico e social só adquiriu relevância a partir da existência de um regime político 
com características centralizadas. A interferência da ação governamental como 
instrumento para a promoção do desenvolvimento se reveste de caráter tanto mais direto 
quanto mais centralizado se torna o Estado. Esta relação afeta o processo de urbanização 
na medida em que o Estado centralizador começa a interferir no processo de 
desenvolvimento e, consequentemente, em áreas a eles associadas, afetando também o 
sistema urbano (ANDRADE, LODDER, 1979). 

Desta forma, em via oposta ao urbanismo moderno que vinha sendo construindo na Europa, o 

Estado brasileiro não assume a regulação social da produção da cidade, priorizando o mercado 

imobiliário e adequando as transformações urbanas às necessidades do complexo 

agroexportador. Nesses termos, a infraestrutura de circulação, o saneamento e a reforma das 

“cidades portuárias” tornam-se prioridades para a gestão pública dessas cidades (QUINTO JR, 

2003). Dentro dessa conjuntura, constata-se que o Estado brasileiro foi construído em grade parte 

com a ajuda dos proprietários de terras, de modo a garantir que uma pequena parcela usufrua de 

“uma oferta elástica de mão de obra”, enquanto delibera-se ao resto da população “um certo 

esquema de distribuição de renda”. Tal desdobramento confere ao Estado “um papel 

fundamental na apropriação privada do território nacional” (GONÇALVES, 2010, p. 39). 

Frente à integração do mercado nacional em nível global nos anos de 1930, a necessidade de 

mão-de-obra para a atividade industrial promove um impulso na urbanização das cidades 

brasileiras. Entretanto, o processo de urbanização no Brasil só vai se intensificar a partir do ano 

                                                 
5 Diante do período de recessão vivido no Brasil a partir da crise econômica de 1929, um movimento articulado 
entre os líderes dos estados de Minas Gerais, Rio Grade do Sul e Paraíba, cuja insatisfação para com o pleito eleito 
pelo sucessor paulista Júlio Prestes sob a alegação de fraude eleitoral (em meio à alternância de poder conhecida 
como “política do café com leite”), culmina com um golpe de estado, pelo qual o gaúcho Getúlio Vargas, com o 
apoio popular, tornou-se chefe do Governo Provisório com amplos poderes, revogando a constituição de 1881 e 
governando por decretos. 
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de 1940, período de explosão demográfica no país, marcado também pelo êxodo rural e 

inchamento das cidades. Reflexo dos investimentos no mercado industrial, o desenvolvimento 

urbano dessas cidades se dá de forma desigual entre as diversas regiões do país, concentrando-se 

na região sudeste, com destaque para as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. 

Nesse sentido, a expressiva rentabilidade que a atividade industrial promoveu aos centros 

urbanos do país fez com que o Estado se colocasse à sua inteira disposição. Tal fator repercutiu 

ainda em uma redução dos índices demográficos da população rural de 55,9% nos anos de 1940, 

para 27,6% duas décadas depois (GONÇALVES, 2010). Com efeito, Vainer e Smolka (1995, p. 

19 apudGONÇALVES, 2010, p. 40-41) destaca que o processo de urbanização abrange “o 

conjunto dos modos de produção e consumo, a emergência e generalização de novos valores e 

instituições, a implantação de redes de transporte e comunicação”, colocando-a como fator 

indissociável da industrialização no Brasil. Entretanto, conforme aponta Quinto Jr (2003), as 

dimensões físico-territoriais e as transformações ocorridas na rede urbana brasileira entre 1940 e 

1950 exigiam novos instrumentos urbanísticos para além do controle apenas de uso do solo 

urbano. 

Ressalta-se, pois, a estreita ligação que o mercado de terras mantém com suas dimensões 

jurídicas e socioeconômicas, dentro de um acelerado processo de urbanização, em que pese a 

urgência de legislações que se voltem para a disciplina e racionalização do espaço urbano. 

Acerca disto Quinto Jr expõe que: 

A legislação urbanística no Brasil baseia-se nos Códigos de Posturas de origem 
colonial, e só mais tarde, em 1920, é que começa a ser substituída por códigos de obras 
e por leis de zoneamento urbano. A lógica da reforma urbanística e sua relação com a 
legislação do início do século XX são decorrentes da criação de leis específicas para 
cada projeto de reforma e saneamento das cidades portuárias pelo Estado, tal como foi a 
concessão para os serviços públicos de transporte, energia e saneamento. A nossa 
cultura urbanística seguiu um caminho onde a reforma da cidade pré-capitalista não 
tinha como parâmetro a regulação social (QUINTO JR, 2003). 

Tendo o Brasil experimentado o processo de urbanização tardiamente, tomando como referência 

o contexto mundial, o mercado imobiliário só vai fazer parte dos investimentos da nação a partir 

da década de 1960. Entretanto, esse financiamento imobiliário não promove a democratização do 

acesso à terra, uma vez que beneficia apenas parte da população, ampliando ainda mais a 

desigualdade social. Dentro desse panorama, a questão da moradia se agrava com a recessão dos 

anos 1980 e 1990, sobretudo pela explosão demográfica que se sucede (MARICATO, 2008). 

Com a retomada da economia após os anos 2000, os planos sociais de habitação despontam em 

todo o país, ao passo que também são engolidos pelo capital imobiliário, configurando-se como 

uma máquina transformadora do espaço urbano. 
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Nesse cenário em que o aquecimento da economia favorece a produção e reprodução do espaço 

urbano, as cidades apresentam-se como alvo do mercado imobiliário, reféns do poder 

hegemônico da classe dominante, preocupada apenas com o lucro. A contento da cidade legal 

para apenas aqueles que possam pagar por ela, o capital imobiliário revela sua força segregadora 

e promotora da desigualdade social, indiferente à condição finita e irreversível dos recursos 

naturais dos quais se apropriam indiscriminadamente. 

Considera-se, portanto, através da fala de Holston, que 

[...] lei de terras no Brasil promove conflito, e não soluções, porque estabelece os 
termos através dos quais a grilagem é legalizada de maneira consistente. É, por isso, um 
instrumento de desordem calculada, através do qual práticas ilegais produzem lei, e 
soluções extralegais são introduzidas clandestinamente no processo judicial. Nesse 
contexto repleto de paradoxos, a lei é um instrumento de manipulação, complicação, 
estratagema e violência, através do qual todas as partes envolvidas – dominadoras ou 
subalternas, o público e o privado – fazem valer seus interesses. A lei define, portanto, a 
arena de conflito na qual as distinções entre o legal e o ilegal são temporárias e sua 
relação é instável (HOLSTON, 1993, p. 68 apud GONÇALVES, 2010, p. 53). 

Desvela-se, por fim, a razão pela qual as legislações de terras não se sustentam e medidas 

jurídicas são instauradas e/ou aplicadas capciosamente à questão fundiária: o grande interesse da 

classe dominante no mercado de terras e na sua especulação. 
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1.3. Mercado de terras e Produção do espaço 

 

Como ponto de partida, convém ressaltar que, inserido numa economia capitalista, o mecanismo 

de mercado atua enquanto agente regulador do uso do solo, de forma a deliberar quem o acessa e 

quem não. Tal dinâmica se sustenta a partir da interação entre as classes sociais, pela qual se gera 

o componente especulativo que, por sua vez, determina o preço da terra. Dessa forma, o preço da 

terra no Brasil é um elemento construído socialmente, em meio à interferência direta de três 

sistemas, a saber: 

1) Aspectos históricos: são importantes porque eles apresentam as raízes da especulação 

com terras, na formação do mercado de terras. 

2) Industrialização e urbanização: a industrialização induziu uma rápida urbanização que, 

por sua vez, recrudesceu a disputa pelo uso do solo. 

3) Aspectos legais: a legislação sobre o uso do solo representa um importante papel no caso 

dos parcelamentos urbanos (GONÇALVES, 2010, p. 27-28). 

Com efeito, elucida-se a natureza do mercado de terras partindo dos seus aspectos históricos, 

permeados pela complexidade em que se deu a apropriação de terras no Brasil e a montagem da 

sua estrutura fundiária ocorrida de maneira concentrada, favorecendo assim a especulação de 

seguimentos da sociedade que a possui e restringindo o acesso a quem não a possui. Não 

obstante, a transformação de terras rurais em terras urbanas exerce importante papel no processo 

de urbanização, sobretudo de expansão, da cidade a partir do seu fomento pós-indústria, 

insurgida no bojo da prática especulativa em que se dão essas transformações. Contudo, o marco 

jurídico que baliza a dinâmica da produção do espaço representa um crivo social que, de maneira 

parcial, viabiliza o fracionamento da terra por meio de legislações que perpetuam a conformação 

social em que o mercado de terras atua no país, com vistas ao mercado formal e informal. 

Embora o conceito exposto por Smith (1981, p. 18) afirme que “o trabalho, portanto, é a medida 

real do valor de troca de todas as mercadorias”, o próprio autor entende que o esforço e/ou 

trabalho demandado para a produção ou aquisição das mesmas não correspondem efetivamente 

ao real empregado para sua realização, uma vez que essas mercadorias não são avaliadas 

necessariamente pelo trabalho a elas dispensado. 

Para Vitte (2003, p. 64), a valorização se coloca como “mensuração qualitativa e quantitativa de 

um bem, ou um conjunto de bens, onde o preço aparece como ato de valorar”, de maneira que 
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essa valorização é atribuída ao trabalho humano através de sua materialização em objetos 

criados, ou mesmo pela transformação de recursos naturais em produtos. 

Ainda nessa seara, Barbosa (2005) aponta que: 

[...] a variabilidade do valor do trabalho é função direta da flutuação da taxa de lucro. 
Desse modo, o aumento no valor do trabalho é uma virtualidade da redução de lucros. 
Isso acontece porque o valor do trabalho é sempre menor que o da mercadoria por ela 
criada. Nesse sentido, o lucro se coloca como uma necessidade do capital para se 
apropriar de parte da quantidade de trabalho empregada na produção ou obtenção de 
alguma mercadoria, ou seja, está na origem da mais-valia (BARBOSA, 2005, p. 54). 

Frente às discussões ilustradas acerca do conceito de valorização, evocam-se fundamentos que 

balizem a valorização dos lugares, este como meio natural, que aloca e sustenta grupos humanos. 

Neste sentido, toma-se aqui o lugar como uma unidade de investigação e gestão, por meio do 

recorte definido e analisado em tela. Para tanto, 

[...] antes de tudo, o lugar deve ser analisado como um espaço de produção e reprodução 
de um grupo humano, uma possibilidade de uso social com um dado potencial 
produtivo, o qual permite uma abordagem vocacional que desvendaria suas vantagens e 
desvantagens, em face de cada uso, em comparação a outros lugares. [...] Assim, o lugar 
qualifica-se economicamente pelos bens que abriga, mas também por sua localização e 
caracterização geral (VITTE, 2003, p. 64).  

O autor ainda discorre sobre mediações básicas que se insere no valor dos lugares, a saber: 

A primeira é o caráter histórico, ou seja, a história das técnicas que irá qualificar a 
matéria telúrica como recurso natural. Assim como o contexto histórico potencializa a 
valorização substantiva do lugar. Uma outra mediação é a relatividade social da 
valorização, que em outras palavras, é a geratriz do grau de atratividade social de um 
lugar. É a partir da relação dialética destas mediações que se tem o valor criado, que 
advém da forma como se dá a exploração das condições locais, variando conforme a 
atividade desenvolvida (VITTE, 2003, p. 64-65). 

Desta forma, as variações do mercado fundiário representam-se como explícitos indicativos, na 

medida em que “a composição do preço da terra é dada pelas vantagens comparativas, os 

estoques de recursos existentes, o estado geral das condições existentes e os atrativos 

locacionais” (VITTE, 2003, p. 64), aliado ainda à atuação do Estado através da regulação, do 

planejamento e as políticas que interfere contundentemente nessa composição. 

A despeito dessas considerações, os conceitos acerca do solo urbano enquanto mercadoria 

discorridos por Harvey (1990) partem da teoria do valor, categorizada entre valor de uso e valor 

de troca. Para o autor, “o solo e as benfeitorias, no capitalismo são mercadorias especiais e o 

valor de uso não é o mesmo para todas as pessoas, nem constante no tempo” (HARVEY, 1980 

apud CARLOS, 1994, p.87). 
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À luz das transações de compra e venda, intrínsecas à economia de mercado, a noção de valor de 

uso se pauta pela competência afetiva que o lugar representa para determinada pessoa e/ou 

população, ao passo que o valor de troca é atribuído ao potencial de reprodução do capital que o 

lugar possa oferecer. Entretanto, sendo o próprio uso um processo de consumo, o valor de troca 

encontra-se diretamente conectado ao valor de uso em meio à conjuntura das relações sociais. 

Com efeito, a gestão e o consumo das cidades enquanto mercadorias acarretam novos valores 

culturais e sociais, provocando um incremento no valor de troca dessas terras, de modo a 

beneficiar os agentes sociais detentores do capital. Desta forma, estes agentes dominam a oferta 

de terras urbanas, tornando o processo de expansão da cidade refém dos interesses do capital 

imobiliário. 

Por outro lado, com vistas ao espaço produzido, para além da comercialização de seus produtos 

materiais, o valor de troca pode imbuir-se ainda de uma forte mercantilização da subjetividade 

que permeia esses lugares que, inerentes ou construídas, apresenta-se como produto de consumo. 

Como tal, estes podem ser ilustrados por um estilo de vida, um status ou determinada inserção 

social, entre outros elementos simbólicos. 

Nesse sentido, a terra urbana desponta como uma mercadoria de valia notável, seja pela posse 

enquanto abrigo, pertencimento ou desfrute, representando seu valor de uso, ou mesmo com fins 

lucrativos, caracterizando assim o valor de troca que esta possa oferecer. Dito isto, toda teoria 

aqui apontada por meio das tratativas de valor de uso e valor de troca, busca compreender os 

desdobramentos urbanos a partir da ocupação do solo no recorte territorial em estudo, uma vez 

cientes do fator indissociável entre ambos os valores. 

Com vistas às constantes transformações reverberadas pela aceleração tecnocientífica ao redor 

do mundo, o espaço urbano vem se modificando sobremaneira ao compasso da alta velocidade 

em que as informações vêm se disseminando. Diante desta celeridade, constata-se uma lacuna 

literária no que concerne à compreensão de valor e valorização dessas mercadorias imobiliárias 

que vem sendo produzidas nesses últimos tempos, valendo-se aqui dos conceitos resgatados 

pelos teóricos supracitados como forma de promover um entendimento que norteie a pesquisa. 

Em que pese a força dos recursos tecnológicos na produção do espaço urbano nas últimas 

décadas, à luz de um consumismo de proporções exponenciais, o mercado imobiliário vem se 

apresentando de forma inovadora, desenvolvendo produtos cada vez mais diferenciados e 

construindo novos modos de viver. O investimento nos âmbitos sociais e econômicos vem 

gerando novos valores, acarretando em transformações significativas na reestruturação urbana. 
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Nessa tangente, cabe colocar aqui a interferência constante que a questão de valor sempre 

exerceu na relação da sociedade para com a terra ao longo da história, de modo que o solo 

mantém cumprindo sua função de representar materialmente e imaterialmente determinada 

posição na sociedade até hoje. Porém, o apelo exacerbado ao consumo, crescente nos últimos 

tempos, caracteriza uma sobreposição do valor de troca sob o valor de uso, ao passo que a 

aparência e a estética das mercadorias se apresentam de forma mais urgente do que qualquer 

outra característica espacial. Nesse sentido, “o processo de valorização transforma o espaço 

urbano numa mercadoria cara, em certos casos escassa, e permeada pelos componentes estéticos 

criticados pelo autor” (HAUG, 1997 apud BARBOSA, 2005). 

A partir da diversificação de valores que uma cidade pode oferecer para dado solo urbano, 

aponta-se através da ótica capitalista uma tendência de expansão e uma de concentração, 

enquanto movimento de produção e valorização do espaço urbano. Nesses termos, necessário se 

faz ressaltar que um dos aspectos de extrema relevância para a valorização do solo urbano se dá 

por sua localização. Distinto a cada terra, a localização determina, em grande parte, seu valor 

aplicado. Ademais, este valor pode ser associado ainda a diversos elementos, naturais ou 

construídos, que configurem fatores que conferem ao solo um valor agregado. 

As características encontradas na área objeto de estudo podem ser elencadas enquanto relevantes 

recursos para a promoção da valorização de suas terras enquanto mercadorias de valor, a valer de 

fatores como suas amenidades naturais, grande estoque de terras, fácil acesso, apoio do poder 

público, entre fatores outros. Neste cenário, a ocupação vem ocorrendo de forma mais 

concentrada e, não obstante, de forma mais acelerada na porção leste do bairro, onde a presença 

dos grandes empreendimentos adensa o trecho a partir da oferta de “vista pro mar”. Tal fator 

reflete o apelo de valorização da mercadoria oferecida e revela as articulações que os agentes 

imobiliários vêm desdobrando na área. 

Conforme aponta Carlos (1997, p. 69), “o desenvolvimento das forças produtivas produz 

mudanças constantes e, com estas, a modificação do espaço urbano”. A aceleração constante 

nesse movimento de produção e reprodução do espaço vem transformando a cidade de forma 

cada vez mais rápida e profunda, estabelecendo novas configurações socioespaciais. Ainda para 

a referida autora, para além das forças que atuam na sua produção, cada espaço oferece suas 

especificidades, desenvolvidas a partir das relações de tempo – espaço, possibilitando assim a 

concretização de sua formatação urbana. 

Nesses termos, a dinâmica do espaço urbano se fundamenta por meio dos processos políticos, 

econômicos, sociais e culturais da sociedade, sob o respaldo direto do modo capitalista de 
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produção (CARLOS, 2007), configurando-se, de acordo com Corrêa (1989, p.7), como 

“simultaneamente fragmentado e articulado: cada uma de suas partes mantém relações espaciais 

com as demais”. Dessa forma, o espaço vai sendo transformado a partir das relações 

socioespacial desenvolvidas ao longo do tempo, desdobrando-se por configurações heterogêneas 

tanto no seu espaço físico, quanto no seu espaço social, de modo que: 

“tais considerações nos remetem a pensar na segregação urbana como conteúdo 
intrínseco á constituição do espaço urbano capitalista, fundamentado na propriedade 
privada da terra e na valorização do capital como sentido ultimo da reprodução social” 
(ALVAREZ, 2013, p. 113 apud BARBOSA, 2016). 

Nessa tangente, a concentração da riqueza – inerente ao sistema capitalista, associada à expansão 

urbana não planejada, viabilizam a supervalorização de determinadas áreas, causando 

repercussões diversas no processo de transformação desses espaços urbanos, seja através da 

remoção de uma população ali encontrada, ou mesmo na deterioração do meio ambiente original. 

Fatores de rara relevância pelos agentes imobiliários quando vislumbram os potenciais de 

valorização fundiária dessas terras. 

Não obstante, esses desdobramentos territoriais não se desenvolvem de forma isolada. Forças 

políticas e ideológicas representam parcela significativa no processo de produção do espaço. 

Nesse sentido, Gottidiener (1997, p.200) aponta que “já que a interseção dessas forças sociais 

envolve um processo contingente, [...] a produção de espaço é bem mais apreendida como 

complexa articulação entre estrutura e ação, que está sempre em movimento”, resultando assim 

em processos produtivos capciosos, corroborando com a premissa de que 

Os investimentos públicos, geralmente, visam garantir a reprodução do capital, seja 
garantindo infra-estrutura para tal, seja conduzindo o uso e ocupação do solo urbano.  O 
poder público atua como mediador entre a sociedade e o capital, gerenciando conflitos 
que possam interferir na realização do ciclo do capital. Neste contexto, as relações de 
produção se manifestam através dos conflitos e contradições inerentes à sociedade. Tais 
conflitos e contradições estão vinculados à divisão territorial do trabalho, à distribuição 
de renda, ao acesso à infra-estrutura, aos serviços e bens de consumo (MOREIRA, 
TREVIZAN, 2005, p. 81). 

Partindo dessa premissa, Corrêa (1995) aponta para o interesse urgente dos proprietários 

fundiários em transformar a terra rural em urbana, com vistas à ampliação de seus lucros, com 

índice até sete vezes maior uma em relação à outra. Esse movimento de expansão da cidade em 

direção às periferias de maneira não planejada provoca a segregação das camadas sociais, de 

forma consentida ou não, agravando assim a questão que Santos (1997) aponta como o uso 

especulativo da terra. O referido autor atribui o valor da terra à disputa entre os diversos tipos de 

capital que permeiam o campo e a cidade. 
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Dessa forma, tal configuração aponta a produção espacial urbana contemporânea como reflexo 

do processo de valorização do capital e da forma de universalização do espaço como mercadoria. 

Esses processos urbanos revelam uma realidade excludente, suscitadas sobretudo pelas práticas 

especulativas impostas pelos agentes financiadores da produção espacial, conforme abordagem 

mais adiante. 

Com efeito, “a produção do espaço é a ação cotidiana do homem e aparece na forma de 

ocupação de um determinado lugar em um momento histórico” (PEREIRA, 2001, p. 35). Desta 

feita, a produção do espaço urbano reflete a apropriação e transformação da natureza, prática 

sine qua non imputada pela sociedade “pós-revolução urbana”6. Não obstante, a autora cita que 

numerosos estudos “enfocam a produção da cidade como manifestação espacial dos conflitos de 

interesses dos diversos agentes presentes nesse processo, associado ao desenvolvimento 

capitalista. (PEREIRA, 2001, p. 35). Para tanto, convém trazer o seguinte ponto: 

A aceitação da hipótese que a sociedade é (ou tende a ser) urbana, a tal ponto de ser essa 
expressão uma categoria científica, implica em reconhecer que quando nos referimos ao 
espaço que o homem precisa para sobreviver estamos nos referindo ao espaço urbano e 
quando falamos da produção do espaço, estamos falando de produção do espaço urbano 
(PEREIRA, 2001, p. 35). 

Nessa perspectiva, Gonçalves apresenta uma classificação do urbanismo no Brasil em duas fases 

distintas. A primeira ocorre entre as décadas de 1950 e 1960 e denomina-se como urbanismo 

suportável. A partir de uma conjuntura desordenada em que se desdobra o urbanismo pós-1970, 

a segunda fase carrega a alcunha de urbanismo caótico, “cujo padrão dominante é a especulação 

imobiliária com a consequente periferização dos assentos humanos”, a qual afeta a qualidade de 

vida dos que seus usuários até os dias atuais (GONÇALVES, 2010, p. 45). 

Com efeito, a condição indissociável entre a propriedade privada do solo urbano e as edificações 

nele inseridas caracteriza uma privatização de diminutas frações do território urbano, ao passo 

que tal apropriação individual se confronta com o caráter coletivo em que a cidade se constrói 

(BARBOSA, 2005). Nesse sentido, discorre-se a seguir acerca de elementos que corroboram 

com a produção dessa síntese contraditória em que se desdobra o espaço urbano. 

 

 

                                                 
6 Conjunto de transformações que se produzem na sociedade contemporânea para marcar a passagem do período no 
qual predominam os problemas de crescimento e da industrialização para aquele no qual predominará a 
problemática urbana e onde a busca de soluções e modelos próprios à sociedade urbana estará em primeiro plano 
(PEREIRA, 2001, p. 35). 
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1.4. Valorização do solo e Especulação imobiliária 

 

A conjuntura espacial inexoravelmente fragmentada de toda cidade capitalista se produz e 

reproduz a partir dos distintos interesses, objetivos e formas de atuação, específico a cada agente 

produtor. Essa produção (e reprodução) do espaço urbano se dá por diferentes níveis: na esfera 

privada, na esfera pública e pela sociedade civil, de modo que a cidade vai sendo definida a 

partir das relações entre seus agentes. De maneira geral, a cidade como palco dos conflitos 

urbanos demanda uma atenção especial para a atuação dos diversos agentes produtores do 

espaço, com vistas a identificar suas iniciativas, estratégias e interesses distintos, sobretudo dos 

agentes financiadores da produção, que, via de regra, dominam o processo e suscitam muito dos 

problemas que permeiam a dimensão espacial da cidade. 

Como um dos relevantes atores que compõem o quadro dos agentes financiadores, o seguimento 

da produção espacial que atua diretamente no processo de transformação da terra rural em terra 

urbana se destaca pelos proprietários fundiários, os quais representam os detentores do 

monopólio da propriedade privadas da terra. Tais agentes encontram-se comprometidos em 

extrair a renda fundiária urbana, interferindo diretamente na expansão da cidade. Outro 

importante agente do mercado imobiliário, os corretores desempenham o papel de coordenação, 

incumbidos ainda em estimular o consumo e subjetividades que despertem o desejo de compra 

por produtos imbuídos de simbolismos. 

Os incorporadores surgem pela grande incerteza na construção civil, na medida em que sua 

produção encontra dificuldade em investimentos contínuos sob os moldes industriais. Desta 

forma, o agente juridicamente denominado incorporador assume o comando da produção, 

encarregando-se de uma gama de funções desde a concepção, análise de mercado, escolha do 

terreno, mobilização de capital, contratação de projetos, promoção e venda, fiscalização da 

execução dos serviços, até a administração jurídica dos contratos, respondendo assim pela 

transformação do uso do solo (GONÇALVES, 2010). 

De fato, a atuação do estado sob a forma de benfeitorias urbanas reflete a produção capitalista da 

cidade, porém, tais intervenções encontram-se, via de regra, atreladas aos “interesses, iniciativas 

e estratégias de frações de classes que buscam realizar seus projetos a partir da ação devidamente 

orientada do Estado” (BARBOSA, 2005, p. 104). 

[...] o Estado exprime o conjunto das relações sociais de uma dada formação 
econômico-social num dado momento histórico, e considerando-se que o poder político 
é exercido por classes ou frações de classes sociais dominantes naquele contexto 
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histórico, temos que a ação do estado responde aos interesses destas classes ou frações 
[...] estando contudo sujeito às pressões exercidas por outras classes, efetivando, ao 
atendê-las parcialmente, seu papel de descompressor/ regulador social (SPOSITO, 
1991, p. 163 apud BARBOSA, 2005, p. 104). 

A despeito da atuação desses diversos agentes, Ribeiro aponta para a gênese do capital 

imobiliário quando “a primeira investida do capital no setor imobiliário se dá na esfera de 

circulação, na procura dos grandes, rápidos e seguros rendimentos”, inseridos num cenário em 

que “a transformação da moradia em mercadoria realiza-se sob o controle da propriedade e/ou de 

um capital mercantil” (RIBEIRO, 1997, p. 154apudGONÇALVES 2010, p. 74-75). 

À guisa dessas transformações, Gonçalves (2010, p.53) define o mercado de terras “como aquele 

no qual há títulos de propriedade, que são passíveis de serem comercializados pelo conjunto dos 

agentes econômicos em troca de dinheiro”. Tem-se, outrossim, que o mesmo autor descreve 

especular como “estocar algo na esperança de realizar uma transação vantajosa no futuro, 

quando, então, seu preço estaria superior ao seu preço atual” (KANDIR, 1984, p. 109 apud 

GONÇALVES, 2010, p. 20). No que tange à especulação imobiliária, Barbosa (2005) considera 

que: 

Do ponto de vista jurídico, a especulação é reflexo da cristalização do princípio de 
propriedade privada. Este princípio fortalece a cidade enquanto construto econômico a 
partir de uma conjuntura de iniciativas individuais e coletivas, mas enfraquece enquanto 
lugar social de atendimento das necessidades coletivas. O conflito entre essas duas 
dimensões sociológicas está presente no seu cotidiano, e, não raro, implicam em 
disputas por espaço (BARBOSA, 2005, p. 25). 

Na perspectiva de que a especulação imobiliária se realiza a partir do mercado de terras, tem-se, 

portanto, que tanto o primeiro quanto o segundo encontram-se inseridos no contexto de expansão 

das cidades, pautado na constante expropriação e desvalorização da força de trabalho. Destarte, 

elucida-se o crescimento das cidades sob duas vertentes: pelo adensamento das áreas já 

existentes ou pela incorporação de áreas ainda consideradas rurais, localizadas nas ditas franjas 

urbanas. 

Diante da demanda sempre crescente de atividades econômicas, sobremaneira à uma população 

que se expande e necessita de cada vez mais espaço para comportar seus novos contingentes 

através da moradia, o mercado imobiliário se apresenta como um dos principais responsáveis 

pela expansão da cidade quando atua na incorporação de novas áreas para suprir esse déficit 

imobiliário, por meio do sistema capitalista de construção de imóveis que se manifesta 

prontamente à sua demanda solvável. 

As peculiaridades apresentadas pelo solo urbano enquanto mercadoria desvelam-se, dentro do 

contexto urbano, a partir da premissa de que  
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[...] o solo constitui condição geral de reprodução do capital e da sociedade e não um 
meio de produção como acontece na agricultura. Diante disso, constitui uma mercadoria 
sui generis uma vez que é irreproduzível e passível de monopolização pelos seus 
proprietários. Por sua irreprodutibilidade e monopolização representa um bem escasso, 
e para a cidade crescer exige uma contínua expansão por meio da incorporação de terras 
agrícolas e a sua transformação em terras urbanas (BARBOSA, 2005, p. 73). 

Nesses termos, a constante demanda por terras em áreas urbanas encontra solo fértil no processo 

de transformação da terra rural em terra urbana, pela qual são submetidas as áreas de entorno da 

cidade. Estas áreas se configuram como alvo recorrente do mercado de terras no movimento de 

produção do espaço, cujo processo promove os chamados vazios urbanos, que, por sua vez, gera 

a especulação. Dessa forma, os vazios urbanos representam a especulação que os proprietários 

desejam para os seus bens imóveis, compondo ainda um estoque de terras necessário ao capital 

imobiliário. Tal cenário favorece a valorização dessas áreas transformadas em urbanas, as quais 

se oferecem acessíveis apenas à determinada parcela da sociedade que podem pagar por ela. 

A produção da cidade em sua totalidade também produz seus efeitos sobre as áreas 
vazias, àquelas que não são depositárias de nenhuma benfeitoria “in loco” mas que tem 
um preço no mercado. Como entendemos que a importância da terra urbana está na sua 
característica genérica de condição de produção, mesmo os terrenos vagos no seio da 
cidade têm (da mesma forma que os construídos) valor, embora não possua 
objetivamente trabalho acumulado (ALVAREZ, 1994, p. 122, apud BARBOSA, 2005, 
p. 84). 

Com efeito, essas lacunas inscritas no tecido da cidade, denominadas vazios urbanos, auferem 

função estratégica na realização da reprodução capitalista, na medida em que “são depositários 

de valor e se inserem no quadro geral da produção da cidade” (BARBOSA, 2005, p. 84). 

Ademais, malgrado estes terrenos vazios constituam o estoque de terras do capital imobiliário, 

representam ainda um obstáculo para a construção civil por representar um entrave na expansão 

do mercado imobiliário, ainda que temporário. 

Ao que versa Gonçalves (2010), pode-se concluir que os interesses imobiliários respondem pela 

locação espacial dos diversos estratos sociais na cidade, a partir do que se discorre a seguir: 

A terra utilizada de forma especulativa superdimensiona o espaço urbano e exige 
constantes investimentos e infraestrutura que termina por aumentar a valorização dessas 
áreas. Isto cria novas oportunidades de incorporação imobiliária, o que significa que os 
investimentos sociais são transformados em instrumento de valorização das terras 
urbanas. São poucos os que possuem condições monetárias para pagar um preço mais 
elevado pelo uso do espaço, deixando à mostra as desigualdades e a segregação urbana 
que o preço da terra origina, isto é, deixando transparecer as diferenças de classes 
existentes nas cidades (GONÇALVES, 2010, p. 67). 

Ainda para mesmo autor, a especulação imobiliária “deriva de dois elementos convergentes: a 

superposição de um sítio social ou sítio natural e a disputa entre atividades ou pessoas por dada 

locação” (GONÇALVES, 2010, p.67). Nesse sentido, qualquer dos dois elementos apontados 

decorre do subjetivo criado através da expectativa que se forma em torno de um dado território, 
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seja ela de maneira individual ou coletiva, que por consequência geram outras expectativas. Cabe 

ainda salientar a reconfiguração e/ou valorização diferenciada em que os espaços são 

acometidos, frente à seletividade da oferta de fluxos e fixos, em virtude das disputas ocorridas 

pelas localizações, além da funcionalidade que estas agregam. 

Cientes do importante papel que a especulação imobiliária desempenha no processo de expansão 

das cidades, bem como na criação de condições de vida para sua população, Milton Santos 

aponta para a mesma como o resultado das “formas pelas quais se realiza a especulação do 

capital na produção imobiliária”, de modo que a produção do espaço se configura pelo extrato do 

capital mercantil com a propriedade privada (SANTOS, 1994c). Nessa tangente, a especulação 

afeta profundamente a produção do espaço urbano, em que pese sua interferência no (alto) custo 

da urbanização, da construção civil e no custo de reprodução da força de trabalho, destinando as 

localizações mais precárias para as populações menos abastadas. 

Segundo Gonçalves (2010), três prerrogativas são condicionantes para que a especulação ocorra. 

São elas: 1) propriedade privada da terra; 2) o timing dos agentes econômicos para saturação de 

terras no mercado; e 3) um mercado de terras efetivo tanto na venda, quanto na rentabilidade do 

negócio. Tais pontos oferecem importante relevância numa estrutura de mercado, a qual 

apresenta oscilações bastante expressivas em função da demanda por solo urbano, sobretudo pela 

forma como se deu o processo de ocupação desse espaço e seu desdobramento no tecido urbano. 

A variação de preços ocorre de forma violenta, reflexo de uma gama de fatores que incidem no 

lugar, a exemplo da mobilidade urbana, saneamento básico, acesso à saúde, educação e 

comércios/serviços, etc., somado ainda à influência social que este lugar assume na sociedade. 

Desse modo, a ocupação se efetiva pela classe social ou pelo uso de quem se interessa e possa 

pagar por sua posse. 

Por seu turno, a comercialização de determinado imóvel transfere em si o direito igual de 

especular, que, por sua vez, faz com que a valorização emerja da própria expectativa sobre o 

mercado imobiliário. Outrossim, um imóvel adquirido traz consigo todos os atributos que 

envolve sua rotina urbana, de modo que a conversão do uso do solo, realizada sob critérios bem 

estabelecidos, provoca a valorização do seu capital. Neste sentido, “a habitação fica, portanto, 

sujeita às práticas típicas da concorrência oligopólica intercapitalista, calcadas na inovação e na 

diferenciação do produto e na expansão seletiva da demanda” (BERNAL, s. d., p. 4), voltando 

prioritariamente o mercado imobiliário para os segmentos da construção civil de alto padrão, 

corroborando com a segregação social do espaço e, por conseguinte, restringindo o acesso à 

terra/moradia à população de menor poder aquisitivo. 
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Ressalta-se ainda o poder de cooptação que o capital imobiliário exerce para com os diversos 

seguimentos da sociedade, em que pese sua antecipação ao planejamento social urbano, 

cabendo-lhe assim o juízo pelo ordenamento que a ocupação urbana resulta. De acordo com 

Bernal: 

Dentro desta lógica, com o estrangulamento do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) 
nos anos 80, o capital incorporador de menor porte vem perdendo força, permanecendo 
no mercado somente o grande capital incorporador que vai associar-se ao capital 
financeiro. Surgem daí novos padrões de financiamento, voltados para os 
empreendimentos de negócios como os edifícios de escritórios e shopping centers, e 
edifícios de apartamentos de luxo e condomínios fechados nos espaços mais valorizados 
da cidade. O capital incorporador se fortalece com seu caráter oligopolista e vai 
estruturando o espaço urbano de forma segregadora. Assim, o mercado imobiliário é um 
forte indutor das mudanças socioespaciais e desencadeador da dinâmica urbana 
(BERNAL, s. d., p. 5). 

Com vistas mantidas ao mercado imobiliário residencial, observa-se que determinados 

condicionantes oferecem interferência significativa na variação dos seus valores. Tais fatores 

referem-se tanto às microlocalizações, quanto às macrolocalizações, além de fatores gerais que, 

por se tratarem de índices urbanos (de crescimento demográfico, de concentração de 

propriedade), influenciam na cidade como um todo. A microlocalização refere-se aos 

condicionantes do meio ambiente (naturais ou construídos), tais quais fatores físicos, vizinhança, 

amenidades naturais, de forma a ser explorado publicitariamente. No que concerne à 

macrolocalização, enquanto áreas definidas homogeneamente (a exemplo de bairros), atribui-se a 

uma setorização por zonas que se relacionam entre si, sobretudo com as áreas centrais, com o 

nível de valorização mensurado a partir do seu sistema de transporte, de legislação e de usos do 

solo (GONÇALVES, 2010). 

Conforme defini Gonçalves: 

O espaço torna-se objeto de troca graças à propriedade privada e a mercantilização das 
relações sociais, sendo negociado segundo a lógica da circulação, que se faz através de 
instrumentos jurídicos. À condição de expressar a titularidade sobre a terra através de 
escritura, soma-se uma série de possibilidades na expansão dos fixos, como o acesso a 
um sistema de crédito que permite a capitalização crescente do espaço. Assim, o espaço 
incita a permanente criação de valores (GONÇALVES, 2010, p. 70). 

Tem-se, portanto, que a valorização da terra está diretamente vinculada aos investimentos em 

que se dispõe o Estado a realizar sobre ela, podendo manifestar-se através de benfeitorias (forma 

direta) ou pela tributação na construção da infraestrutura (forma indireta). 

O processo especulativo da terra encontra-se passível de notáveis agravamentos dos seus índices 

quando submetido a uma taxação inadequada dos rendimentos oriundos da própria especulação, 

elevando potencialmente o valor da terra no local. Outro fator que corrobora profundamente com 

a disparidade do preço da terra se dá pela corrupção. A especulação tem-se oferecido como um 
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combustível essencial para o que se pode constatar como prática comum nos órgãos públicos, ao 

passo que as consequências da corrupção elevam a patamares exorbitantes os valores das terras 

afetadas, a exemplo de situações em que “o acesso às informações de como e quanto o 

investimento estatal será realizado” deflagram um potencial especulativo que determinará 

produção de dado espaço urbano. A associação inversa também pode ilustrar as atividades 

ilícitas comumente ocorridas pela tratativa com os órgãos públicos, em que pese as decisões 

governamentais de investimentos urbanos serem tomadas em alinhamento com os interesses dos 

especuladores (GONÇALVES, 2010, p. 71). 

Dessa forma, tenciona-se uma relação intrínseca entre a especulação e a terra a partir do 

aproveitamento deste ativo como meio de lucratividade através da valorização dos componentes 

de seu preço. Tal dinâmica, que é tanto econômica quanto social, promove a lucratividade do 

mercado imobiliário, beneficiando os agentes de produção do espaço urbano a partir da 

transformação das terras rurais em terras urbanas. 

Ademais, em um cenário em que mercado imobiliário apresenta profunda interferência da 

especulação imobiliária, no qual “o capital imobiliário oligopolista realiza negócios voltados 

para investidores internacionais e para os consumidores de classes alta e média alta, que 

procuram imóveis, especialmente como formas de investimento” (BERNAL, s. d., p. 5), 

fomenta-se assim a produção espacial voltada para o mercado imobiliário de alto padrão, de 

forma a elevar os patamares da segregação social.  

Com efeito, Lefebvre (1976 apud BARBOSA, 2005) aponta para o fato de que um dos fatores da 

crise urbana atual parte da forma como a natureza vem sendo tratada, a valer dos bens naturais 

que antes abundantes, vem se tornando escassos sobretudos nos grandes centros urbanos, 

colocando as amenidades naturais na condição de atributos de valor. 

A despeito dessas considerações, traz-se à luz a ocupação de áreas litorâneas sob relevo da 

atuação do circuito financeiro internacional, em que pese a forte incidência de estrangeiros no 

litoral nordestino, enquanto reflexo do processo de globalização financeira, bem como do 

crescimento do turismo em escala global (BARBOSA, 2005). Nesse contexto, a expansão urbana 

decorrente da atividade turística tem acarretado uma ocupação desordenada nas cidades, o que 

acentua os problemas ambientais e os conflitos socioespaciais. Essa situação coloca em 

confronto o turismo e a preservação da natureza, pois as áreas de preservação ambiental sofrem 

pressões decorrentes da expansão urbana e da especulação imobiliária. 
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Frente à conjuntura econômica global apontada, o bairro Ponta de Campina vem refletindo a 

intensa valorização do capital através das transformações socioespaciais que vem ocorrendo na 

área, de maneira mais notória nos últimos quinze anos. Inserida no contexto de produção 

espacial em ocupações litorâneas, a área objeto de estudo imprime irrefutavelmente as forças 

especulativas inerentes ao mercado imobiliário, sobremaneira pela intensificação da ocupação da 

faixa mais próxima ao mar, com seus grandes empreendimentos residenciais, voltados para 

atender a demanda de consumidores com alto poder aquisitivo. 

Diante do exposto e sob o propósito de aprofundar o entendimento da produção espacial que 

incide sobre Ponta de Campina, a tratativa abordada a seguir traz à tona os processos de 

ocupações litorâneas e, por conseguinte, o desenvolvimento das metrópoles marítimas, a partir 

da análise de suas conjunturas históricas e conceituais, de modo a fundamentar a apreensão das 

transformações ocorridas nesses espaços, enquanto seu forte apelo sob o desejo de consumo da 

sociedade global atual. 
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1.5. Ocupações litorâneas e Metropolização turística 

 

Ocorre que os sistemas espaciais encontrados no litoral brasileiro do período colonial foram 

forjados através das condições de servidão em que esses espaços se ofereciam para com o 

mercado externo. Estes núcleos de povoamento estabeleceram-se como centros de propagação e 

centralização do território, sobretudo em decorrência de suas funções portuárias que, ao longo 

dos anos, foram se modernizando e aliando-se às redes ferroviárias, de modo a otimizar a 

drenagem da produção vinda do continente, ratificando sua condição primária. Nesse contexto, 

dos dezoito núcleos pioneiros no Brasil, apenas São Paulo não se localizava na zona costeira 

(PANIZZA et al, 2009). 

A partir de 1950, face aos novos padrões de acumulação e a consolidação do padrão urbano-

industrial advindos do primeiro-mundo, as corporações transacionais que se instalaram no país 

demandaram uma dependência para com o abastecimento contínuo de insumos externos. Diante 

dessa necessidade logística, efetivou-se a instalação de indústrias nas proximidades dos sítios 

portuários que, por sua vez, ocuparam as zonas costeiras em seu entorno. Falcão coloca que “a 

fase de industrialização conduziu a uma intensificação do uso dos ecossistemas litorâneos, 

principalmente os lagunares e estuarinos, através da implementação de projetos industriais 

(FALCÃO, 2004, p. 26). Tal feito caracteriza a atividade industrial como um dos vetores de 

ocupação da faixa litorânea do país. 

Dentro do panorama de ocupação e formação do território nacional, a prerrogativa da zona 

costeira, em detrimento da hirterlândia continental, enquanto centros de polarização, acompanha 

o processo de formação do território brasileiro desde sua origem (VITTE, 2003). Ademais, a 

expressiva concentração populacional, e consequentemente de investimentos, que ocorreu na 

região sudeste do país durante seu processo de formação, ofereceu interferência sobremaneira na 

gestão do território, em que pese a vasta concentração dos parques industriais do país e sua densa 

rede de circulação. Desse modo, as conformações espaciais citadas denotam a dinâmica pela qual 

os sistemas espaciais foram forjados ao longo do tempo, enquanto reflexo das transformações 

sociais e seu modo de produção. 

Embora a ocupação do território brasileiro tenha se dado a partir das regiões costeiras, na qual o 

mar se fazia presente nas proximidades desses povoamentos, Rodrigues e Dantas (2019) 

elucidam o fato de que o: 

[...] “mar já foi razão de medo e pavor, e, nas fases iniciais do desfrute do litoral, as idas 
a esses espaços tinham objetivos exclusivamente medicinais, ocorrendo de modo 
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segregado tanto do ponto de vista de gênero como de classes sociais”. É no final do 
século XVIII, que o desejo das elites europeias e americanas se direciona ao mar, o 
litoral denominado de “Território do Vazio”, por Corbin (1989), agora chama atenção 
pelas cores, pela calmaria proporcionada no ir e vir das ondas, nos ventos permeados de 
iodo que beneficiam o bem respirar (RODRIGUES e DANTAS, 2019, p. 173).  

Essa nova perspectiva do cenário litorâneo enquanto lazer aporta nas praias do Rio de Janeiro, 

disseminando o hábito dos banhos de mar e sol para as demais regiões do país. Ainda nessa 

prerrogativa o mesmo autor discorre que: 

No final do século XIX, início do século XX, no cerne do desejo pelo mar, dá-se a 
implementação pela elite das práticas marítimas modernas no Brasil, cujos 
desdobramentos vão possibilitar a aproximação gradativa da sociedade local em relação 
aos espaços litorâneos. Com os banhos de mar, voltados inicialmente para o tratamento 
terapêutico, a sociedade local se aproxima timidamente dos espaços litorâneos, 
modificando sua atitude vis-à-vis a este elemento líquido. Tal movimento é seguido e 
potencializado pela vilegiatura marítima e, mais recentemente, pelo turismo litorâneo 
associado aos banhos de sol (PEREIRA, DANTAS e GOMES, 2016, p. 13 apud 
RODRIGUES e DANTAS, 2019, p. 174). 

Neste sentido, as terras litorâneas alcançam a valorização do mercado tanto fundiário quanto 

imobiliário a partir do século XX, quando se promove o direcionamento da população através da 

rede de transporte, somado à inserção de segundas residências, constituindo assim as bases da 

organização espacial dessas zonas onde antes se concentravam apenas modestas comunidades 

pesqueiras (RODRIGUES e DANTAS, 2019). 

Dessa forma, observa-se que muitas áreas litorâneas respondem a uma lógica alheia ao lugar, 

sobretudo em função do apelo turístico e influência massiva que a especulação imobiliária exerce 

sobre os espaços litorâneos da costa marítima brasileira, ao passo que essas áreas ainda se 

mantêm sob algum tipo de dependência, mesmo que não mais ligada ao mercado externo 

(PANIZZA et al, 2009). 

Partindo de uma lógica da ocupação litorânea de forma sazonal, Pereira (2015, p. 108) coloca 

que a “vilegiatura representa todo o complexo de práticas sociais propiciadas pela estada 

temporária, geralmente relacionada ao lazer”. Com vistas às mais variadas estruturas que a 

implementação dessas práticas possa engendrar, o processo de a urbanização vem ocorrendo 

sobremaneira em espaços à beira-mar, configurado mundialmente como os mais desejados 

destinos. “Tal contexto está diretamente associado à ascensão dos valores do industrialismo na 

composição da civilização ocidental, momento em que a sociedade urbana se constitui como 

virtualidade” (LEFEBVRE, 1999 apud PEREIRA, 2015, p. 109). 

Ocorre que “a intensificação do uso automóvel como principal meio de transporte ampliou a 

extensão beira-mar, possibilitando a ocupação urbana linear e a distribuição dos serviços ligados 

ao turismo (hotéis, restaurantes, etc.)” (PANIZZA et al., 2009, p.14), tal fator “favorece o 



66 
 

 

desenvolvimento do turismo de veraneio, dinamizando a indústria da construção civil e a 

demanda de mão de obra para a construção de residências secundárias e condomínios fechados” 

(PANIZZA et al., 2009, p.11). 

Possuir um imóvel ou passar férias em frente (ou o mais próximo possível) ao mar 
transforma-se em sinônimo de status. Os ventos da valorização das praias trazem a 
semente que faz nascer nas cidades litorâneas de porte - capitais ou não – bairros 
construídos à semelhança de Copacabana. Juntamente com o bairro praiano, surge uma 
outra figura urbana, a do loteamento costeiro que, bordejando praias e costões, instala-
se e multiplica-se por todo o país (FALCÃO, 2004, p. 26). 

Nesse sentido, Falcão (2004, p. 26) ainda destaca o uso sazonal dessas formas de produção do 

espaço pelo seu viés pejorativo, quando aponta o descomprometimento da grande maioria dessa 

população, que se utiliza desses espaços litorâneos apenas de forma temporária, para com o 

município no qual se instalam suas propriedades, em que se pese sua cidadania, está aqui 

colocada como manifestações de pertencimento ao local. 

Outrossim, “o turismo também pode ser uma atividade indutora da ocupação de novas áreas, 

sendo que o crescimento do setor vem sendo alimentado pelo crescimento do padrão de renda 

das classes médias e altas e pela demanda estrangeira” (VITTE, 2003, p. 66). Nesse sentido, a 

própria atividade turística desenvolve meios para modelar o sistema espacial em que se incide, 

de modo a sucumbir o sistema pré-existente através das novas formas e novas funções, que o 

consome até seu esgotamento (PANIZZA et al., 2009). Sendo assim, o potencial indutor de 

disseminação de formas e conteúdos urbanos se desenvolve a partir da prática de lazer 

(PEREIRA, 2015).  

Tendo o Rio de Janeiro o papel de introduzir a atividade turística no Brasil, sobretudo em nível 

internacional, essa se dissemina pelas regiões de entorno, até finalmente aportar nas praias do 

Nordeste. Implantado por meio de políticas desenvolvimentistas, o turismo chega ao litoral 

nordestino como o propósito de oportunizar a economia local, carregado, naturalmente, das 

implicações políticas que venham justificar o feito. Dessa forma, o turismo transforma-se “num 

poderoso instrumento de poder argumentativo a serviço da Região, notadamente na produção de 

um fator econômico capaz de salvar a economia regional” (DANTAS, 2006, p. 23 apud 

RODRIGUES e DANTAS, 2019, p. 180). 

Para o Nordeste, a vilegiatura que suas praias proporcionam ao mercado turístico, ao passo que 

fomenta a economia dessas áreas, suaviza a imagem potencializada da estiagem que assola a 

região. Dessa maneira as cidades litorâneas vão-se tornando pontos de recepção e distribuição do 

fluxo turístico, em virtude da especulação que o processo de valorização dessas zonas costeiras 

adquire. 
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Configurada como um dos vetores de ocupação de maior relevância na costa do país, “a segunda 

residência vai constituir um novo padrão do fluxo migratório no litoral brasileiro, que muitas 

vezes desorganiza a sociabilidade do lugar” (VITTE 2003, p. 66), a partir da alteração provocada 

na dinâmica da construção civil local, que por sua vez responde pelo processo de especulação 

imobiliária que incide nesses ambientes. Nessa tangente, Panizza (et al., 2009) aponta que: 

De um modo geral, e mesmo nas áreas não urbanizadas, a forma de ocupação tende a 
uma “estruturação em moldes urbanos”. Tal estruturação reflete, principalmente, as 
condições de acesso, o reduzido fracionamento dos lotes e os aspectos relacionados à 
segurança, modalidades de ocupação extremamente difundidas no litoral que são os 
condomínios fechados e as residências coletivas. Porém, mesmo nas porções menos 
povoadas, as regiões ocupadas pelas populações de culturas e modos de vida 
tradicionais, como os pescadores artesanais, são tidas como “residuais e tendem ao 
desaparecimento, num prazo de tempo pequeno” (PANIZZA, et al., 2009, p. 11). 

Todavia, é nos arredores das capitais brasileiras e de suas grandes aglomerações litorâneas que se 

encontram a expressão máxima desse contínuo processo de urbanização costeira, caracterizado 

pela corrida incessante aos ambientes marítimos que provoca o parcelamento do solo em lotes 

com valores cada vez mais exorbitantes. Nesse contexto espacial, o mercado de trabalho não 

acompanha a população que se amplia em função do efeito migratório tomado pelos 

povoamentos litorâneos, esgotados pela crescente demanda. Nesse sentido, Pereira aponta que 

“as localidades vinculadas a essas atividades de lazer das populações urbanas reorganizam-se 

continuamente, tornando nítidas a função e a paisagem predominantes: residências secundárias, 

hotéis, restaurantes, condomínios, resorts, marinas, lojas e serviços (PEREIRA, 2015, p. 109). 

Nessa tangente, pode-se dizer que a configuração espacial das ocupações litorâneas se deu na 

medida em que se amplificam as demandas de pessoas e, por consequência, de investimentos. 

Frente à essas tensões, Pereira (2015, p. 110) elenca transformações urbanas insurgidas pela 

prática da vilegiatura marítima presente nestes espaços. São elas: 

a) novas dinâmicas imobiliárias: a valorização das terras/valor de troca, a noção de raridade 

refletida do preço da terra, o parcelamento do solo em lotes aos moldes urbanos, 

diversidade na construção civil (residência de veraneio, condomínios residenciais – 

verticais e horizontais, complexos turístico-imobiliários, etc.); 

b) diversificação na divisão social do trabalho: alta demanda de serviços e comércios de 

forma sazonal, fator que determina o direcionamento dos postos de trabalho para o 

terciário, eximindo-os assim de um saber fazer local. “A sazonalidade dos vacanciers 

interfere na distribuição quantitativa dos postos de trabalho e na flexibilidade das funções 

ao longo das temporadas”; 
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c) dinâmica demográfica positiva: receptivos aos fluxos migratórios, apresenta relevante 

volatilidade na demanda populacional, sobretudo conforme variação das temporadas 

anuais; 

d) contatos culturais e instituição de costumes: trocas simbólicas e culturais a partir da 

interação social entre moradores e visitantes, influenciando diretamente a cultura local; 

e) institutos legais urbanos: instrumentos legais que regulam o acesso e as transformações 

destes espaços (leis de zoneamento, uso, ocupação do solo, códigos de obras e posturas). 

Com efeito, a expansão dessas configurações urbanas litorâneas vem causando sequelas 

irreversíveis ao ambiente natural, tendo em vista que os loteamentos implantados não 

consideram suas vulnerabilidades, dizimando assim manguezais, restingas, dunas e demais 

ecossistemas ali encontrados. Desta feira, “o parcelamento dessas áreas poderá levar à sua 

destruição, já que os ecossistemas costeiros não podem ser reduzidos a partes dissociadas entre 

si, sem que ocorra uma perda significativa de suas características” (FALCÃO, 2004, p. 27). 

Consequência disso, a autora ainda afirma que: 

O mar avança todos os dias e a costa recua. Na base do fenômeno está um processo 
chamado erosão costeira que mais não é do que a remoção de areias e de outros 
materiais sedimentares de uma determinada zona. A provocar esse movimento de 
sedimentos estão as ondas, o vento e a água que vêm do continente. Fala-se 
respectivamente em erosão eólica e hídrica. Em condições naturais, quando os materiais 
deixam o local da costa, são imediatamente substituídos. Só que a ação do homem 
impede que tal se verifique. Há mais materiais a sair do sistema do que a entrar 
(FALCÃO, 2004, p. 27). 

Haja vista o movimento existente em escala mundial para o fomento de legislações que 

assegurem a proteção ambiental de modo a limitar o uso dessas terras, Panniza (2009) ainda 

atenta para o fato de que: 

O litoral brasileiro passa por sua segunda grande transformação paisagística. A primeira 
ocorrida durante o período colonial, derrubou a floresta atlântica para abrir áreas 
agrícolas. Hoje, os poucos fragmentos florestais, isolados, correm o risco de não 
resistirem à pressão por novos espaços A expansão das cidades e a criação de novos 
bairros vêm aumentando significativamente a urbanização do litoral brasileiro. Em face 
da contínua ocupação só os limites impostos pelas leis de proteção ambiental, que 
representam verdadeiras “barreiras” jurídicas, impedem a conurbação (PANIZZA, 
2009, p. 14). 

Observa-se ainda que a afirmativa supracitada aflora a hipótese de que a existência dessas 

amenidades naturais, uma vez salvaguardadas por lei, se oferecem enquanto valor agregado para 

sua área de entorno, tendo em vista o poder atrativo que a paisagem exerce para o lazer. Por sua 

vez, tal valorização reflete no mercado de terras, provocando uma maior vulnerabilidade dessas 

áreas a serem preservadas, diante da inexorável especulação imobiliária. 
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Ao passo que a paisagem litorânea se valoriza através das práticas de lazer, promovendo a 

instalação de casas para segunda residência, além do fomento ao turismo, traz consigo toda a 

dinâmica urbana das cidades, as quais requerem toda infraestrutura e tecnológica necessária para 

tal. Desse modo, “constroem-se novos caminhos que conduzem a população ao mar e ao 

marítimo, desencadeando um processo na contemporaneidade denominado de ‘Metropolização 

turística’” (RODRIGUES e DANTAS, 2019, p. 172). 

Diante do exposto, para a compreensão do termo acima, Pereira discorre inicialmente acerca do 

processo de metropolização, afirmando que: 

[...] os espaços metropolitanos desdobram-se a partir de adensamentos e dispersões 
demográficas, imobiliárias, funcionais. A contribuição aos estudos metropolitanos 
perpassa pela concepção da existência de agentes promotores de reestruturações 
(mercado, ciência e tecnologia), mas também condicionantes específicos (e até mesmo 
peculiares): funções urbanas herdadas, sítio urbano, e relações políticas locais-regionais. 
(PEREIRA, 2015, p. 108). 

Portanto, a conformação espacial gerada pelas aglomerações urbanas, contínuas ou não, que se 

integram de formas diversas a partir de infraestruturas sobretudo articuladas em rede, define o 

significado de metropolização do espaço. Nesse sentido, Milton Santos aponta ainda que as 

Regiões Metropolitanas 

Têm como pontos comuns dois elementos essenciais: a) são formadas por mais de um 
município, com o município núcleo – que lhes dá o nome – representando uma área 
bem maior que as demais; b) é objeto de programas especiais, levados adiante por 
organismos regionais especialmente criados, com a utilização de normas e de recursos 
em boa parte federais. São, na verdade, regiões de planejamento, onde, todavia, o que é 
feito não atende à problemática geral da área, limitando-se a aspectos setoriais. 
(SANTOS, 1993, p. 76, apud RODRIGUES e DANTAS, 2019, p. 187). 

Diante do exposto, Pereira (2015, p. 111) atenta ainda para o fato de que “no caso brasileiro, 

“com poucas exceções, a posição litorânea é fator relevante na formação das principais 

metrópoles nacionais”, as quais mantêm seu domínio sobre os municípios litorâneos adjacentes, 

tornando-os diretamente dependentes da capital. Sendo assim, “nota-se que a metropolização 

turística avança com ajuda da construção e ampliação de vias, caminha-se de forma paralela ao 

litoral, direcionando-se aos municípios litorâneos” (RODRIGUES E DANTAS, 2019, p. 192). 

Nesse contexto, o desejo tanto pelo lazer de massa quanto pelo elitista promove a extensão do 

tecido urbano, interligando territórios antes distintos e desenvolvendo sobremaneira estruturas 

que atendam à essas demandas de lazer. 

Com a alcunha de litoral turístico nacional, a costa nordestina do Brasil sedia três 
importantes regiões metropolitanas (Salvador, Recife e Fortaleza). Iniciada nos anos 
1990, a consolidação da imagem de paraíso tropical, com praias de areia, ensolaradas e 
com águas quentes, permitiu a inserção de novos agentes na produção de um espaço 
litorâneo de vilegiatura antes restrito aos citadinos locais (autóctones). Atualmente, aos 
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fluxos tradicionais são acrescentados vilegiaturistas oriundos de outras regiões e outros 
países (alóctones). Através dessas transformações é constituída a noção de 
metropolização turística (PEREIRA, 2015, p. 112). 

Para além das Regiões Metropolitanas citadas por Pereira, a Paraíba dispõe desde 2009 da 

RMJP-PB – Região Metropolitana de João Pessoa-PB, composta pelas microrregiões de João 

Pessoa, Sapé, Litoral Norte e Litoral Sul, cuja configuração geográfica concentrada na zona 

costeira do estado corrobora com as premissas de litoralização apontadas em tela. Ademais, 

ocorre que, em 2018, as Regiões Metropolitanas de João Pessoa e Recife se adensam, causando 

um efeito único no país em que as regiões metropolitanas de capitais limítrofes se coadunam. 

A despeito das considerações expostas, busca-se aqui um entendimento de como se dá o 

processo dessas formas características de metropolização no Nordeste, a partir de duas 

dimensões analíticas definidas por Pereira (2015) como: morfologia urbana e práticas sociais. 

De acordo com o autor, “a morfologia urbana é a própria rede materializada. O ponto central é a 

cidade originária da região metropolitana e, a partir dela, produz-se processo de periurbanização 

litorâneo, mundialmente difundido, apresentando características gerais” (PEREIRA, 2015, p. 

112). Essa dimensão ocorre de forma indissociável às dinâmicas imobiliárias, reguladas pelo 

planejamento urbano e pelo saber técnico do urbanismo. No Nordeste, a periurbanização se 

justifica pela influência que as áreas de praia se postulam nas dinâmicas urbanas/metropolitanas, 

implicando numa morfologia linear e fragmentada, dinamizada por movimentos sazonais. Tais 

fatores morfológicos decorrem da lógica de priorizar as áreas mais próximas ao mar, bem como 

da criação de novos lugares destinados às práticas recreativas. 

Nos anos 1990, os nós da rede metropolitana de lazer em função da vilegiatura marítima 
se constituíam com a construção de segundas residências a partir da localização dos 
pequenos povoados de comunidades tradicionais (principalmente pescadores). Nos anos 
2000, as demandas internacionais e a oferta de novos produtos imobiliários propiciaram 
a instalação dos complexos turístico-imobiliários. São megaprojetos de uso misto, 
caracterizados pela diversidade de práticas, inclusive a locação e a venda de imóveis 
destinados ao lazer marítimo (PEREIRA, 2015, p. 114). 

A composição espacial narrada pelo autor deflagra alterações significativas na produção desses 

espaços litorâneos metropolitanos, a valer da instalação de novas tipologias de construção, como 

é o caso dos resorts, flats e condomínios, que se instalam afastados, porém se utilizando de 

determinado destino turístico já consolidado, induzindo o Estado a arcar com a tecnificação do 

espaço, sobretudo com as vias de acesso. Outra relevante alteração espacial causada por esses 

empreendimentos se dá quando sua instalação ocorre de forma isolada, autossuficiente, 

implicando numa “ampliação da magnitude dos fluxos e das transformações espaciais, 

redefinição de lugares e formação de novos territórios-rede”(PEREIRA, 2015, p. 114). Na esteira 
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desse movimento, observa-se uma crescente constante na implantação desses parques 

imobiliários, sobremaneira para uso temporário, de modo a consumir cada vez mais os espaços 

litorâneos Brasil afora. 

Em contexto geral, as áreas litorâneas geridas pelo poder público se caracterizam por uma 

urbanização precária, tratada de forma distinta dos setores privatizados, em que pese as formas 

de acesso às praias, vias de circulação, bem como “parcelamento excessivo dos ecossistemas 

litorâneos e o aumento constante dos preços fundiários, inclusive com formação de bairros 

carentes e irregulares” (PEREIRA, 2015, p. 116). Dessa forma, as praias metropolitanas 

enquanto pontos de lazer representam um estigma ambíguo que permeia o atrativo e o repulsivo, 

num movimento de causa e consequência da fragmentação do espaço litorâneo, refletido pela 

forma com que os diferentes estratos sociais o ocupam. 

Dentro dessa seara político-administrativa metropolitana, as zonas litorâneas não se põem 

prioridade em detrimento do núcleo central da metrópole, de maneira que o espaço urbano se 

constrói à revelia de um planejamento que, quando existe, não se consolida, conduzido 

prioritariamente pelos agentes fundiários e imobiliários. Nesse ínterim, confronta-se aqui a 

atuação das distintas esferas executivas do poder público, onde os governos estaduais 

reconhecem a necessidade de se fomentar a expansão desses espaços litorâneos metropolitanos, 

“dando continuidade à implementação de infraestruturas urbanas, intermediando articulações 

entre empresas locais, regionais e internacionais, divulgando as “vocações” dos lugares e 

concedendo licenças ambientais para a construção dos empreendimentos” (PEREIRA, 2015, p. 

117). Por outro lado: 

Os aspectos técnicos e a normatização do uso e ocupação do litoral pelos 
empreendimentos que viabilizam a vilegiatura marítima recaem significativamente 
sobre as municipalidades e suas (in)competências. Se por um lado a possibilidade de 
rechear os cofres com a cobrança de tributos urbanos (IPTU e ITBI) aparece com 
grande vantagem, por outro as demandas por serviços públicos sobressaem e 
sobrecarregam as finanças dos governos municipais (PEREIRA, 2015, p. 117). 

Com efeito, a dificuldade por parte do executivo em conduzir a produção do espaço urbano 

pronuncia-se de forma notória. Outrossim, embora o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 

se apresente como instrumento técnico-legal produzido a partir de dados e diagnósticos 

originados do próprio contexto sócio-espacial, com vistas a regularização e planejamento do 

município à curto e longo prazo, este não consegue ser implementado conforme prevê sua 

competência administrativa. As prerrogativas do Plano Diretor encontram-se muito além do que 

o corpo técnico ou mesmo o aporte financeiro dessas municipalidades são capazes de gerir, de 
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modo que a prática comum se dá pela anuência à edificação dos empreendimentos, endossando a 

massiva produção imobiliária alheia ao planejamento demográfico. 

Com vistas às dimensões analíticas propostas por Pereira (2015), por meio das práticas sociais, o 

autor aponta que “na constante relação entre vacanciers, lugar e moradores, abre-se uma 

diversidade de efeitos socioterritoriais: formulação de estratégias de contato social, emprego e 

divisão do trabalho e, por derivação, novas formas de ocupação do espaço litorâneo (PEREIRA, 

2015, p. 117). Neste sentido, os moradores são usados como parâmetro para as transformações 

socioespaciais, uma vez que são eles que possuem uma relação de intimidade com o lugar, de 

modo a apreende seu conhecimento empírico. 

O pensamento de Lefebvre (1991) acerca do cotidiano possibilita uma diferenciação 
coerente entre os dois sujeitos sociais avaliados. Os vacanciers consideram o espaço-
tempo de lazer como uma possibilidade de fuga da cotidianidade, atribuindo a essa 
situação um papel complementar às suas relações de reprodução. Para os moradores, o 
mesmo espaço é constituído por uma noção de tempo diferenciada: uma noção de tempo 
ordinária, sem surpresas, própria das obrigações cotidianas (trabalho, subsistência) 
(PEREIRA, 2015, p. 118).  

O ganho com a presença da atividade de vilegiatura para a população local traduz-se desde a 

instalação de uma infraestrutura básica, antes inexistente, ao trabalho assalariado que possibilitou 

o aumento do consumo. De maneira geral, esses moradores aceitam sua condição de 

coadjuvantes nesses espaços, onde ocupam-se como ambulantes, comerciários e prestadores de 

serviços não especializados, como zeladores, cozinheiros, faxineiros, etc. Por outro lado, 

reconhecem os efeitos adversos trazidos pela nova conjuntura sócio-espacial, representados 

pelapotencial criminalidade, prostituição e o considerável aumento no custo de vida no local. 

Por fim, no âmbito desses espaços litorâneos e sob os agentes sociais que nele incidem em um 

dado tempo, novos territórios e novas territorialidades surgem através da metropolização do 

lazer, dotados de fluidas delimitações, porém definidas cultural, social, sobretudo 

economicamente. 
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CAPÍTULO                                            2 

 

DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

2.1.Cabedelo no espaço 

2.2. Cabedelo no tempo 

2.2.1. A Fortaleza 

2.2.2. A Ferrovia 

2.2.3. O Porto 

2.2.4. A Rodovia 

2.2.5. O Urbano 

2.2.6. O Bairro Ponta de Campina 

2.3.Ponta de Campina e seu potencial de vilegiatura 

 

 

Como ponto de partida para o entendimento das questões que envolvem a atuação do capital 

imobiliário na produção do espaço urbano em ocupações litorâneas, o presente capítulo apresenta 

o bairro Ponta de Campina como objeto de estudo, com vistas a realizar um aporte analítico e 

teórico que embase os dados levantados, oferecendo-se assim como contribuição científica para 

as discussões acerca do tema, ou ainda mais pretensiosamente, fomentando diretrizes para um 

planejamento e balizamento legal desse processo de produção espacial que acomete o bairro. 

Nesses termos, o capítulo se volta para instâncias mais amplificadas, buscando compreender o 

processo de produção urbana que acomete a área em estudo sob perspectivas macro. Dessa 

forma, a pesquisa amplia sua ótica para o âmbito municipal, que por sua vez se insere em um 

contexto metropolitano, de modo a tratar a problemática do bairro a partir dos desdobramentos 

socioespaciais ocorridos na região como um todo. 

Apresentar o espaço a partir do seu contexto de entorno possibilita o tensionamento das 

implicações e contradições urbanas que lhe conferem. Para tanto, o trabalho lança sua pesquisa 

sobre município de Cabedelo enquanto mote dos desdobramentos urbanos do bairro, 

configurando a primeira sessão do capitulo a partir das suas características socioespaciais. A 

narrativa histórica sobre a qual se discorre na sessão seguinte busca resgatar o processo de 

formação espacial de Ponta de Campina por meio da cronologia de Cabedelo, que, por sua vez, 
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encontra-se imbricada com a história da capital João Pessoa, considerando a relação de 

dependência que este mantém, de certo modo, até os dias atuais. A terceira e última sessão 

retoma o recorte espacial da pesquisa, apresentando o bairro Ponta de Campina em suas 

condições socioespaciais atuais. 
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2.1. Cabedelo no espaço 

 

Para alguns autores, o significado do nome Cabedelo deriva da configuração geográfica de um 

pequeno cabo, ou pequeno monte de areia que se junta à foz dos rios. Entretanto, Pimentel (2001 

apud LIMA, 2013) atenta para o fato de que a formação aqui encontrada não se trata de um cabo, 

e sim de uma península. Para além da conceituação geográfica, o referido autor discorre: 

O colonizador que batizou a terra, certamente teve presente a existência de topônimo 
com igual designação existente no extremo da margem esquerda do Douro, ao sul da 
barra, em Vila Nova de Gaia, de fronte da cidade lusa do Porto. Costumavam os 
portugueses emprestar às localidades brasileiras conquistadas nomes de cidades de sua 
pátria, como verificamos em toda a Paraíba, e se a conformação geográfica da nova 
terra lembrava Portugal, melhor nome não havia que Cabedelo (LIMA, 2013, p.43, 
apud, PIMENTEL, 2001, p.13-14). 

Figura 1 −Foto de Flávio R. Berger. Cabedelo vista do mar e do rio 

 
Fonte: http://www.fotoimagem.srv.br/paginas/portos/pb/cabedelo_pb/cabedelofotos.htm 

 

A despeito da origem de sua nomenclatura, o município de Cabedelo localiza-se no litoral norte 

do estado da Paraíba, numa conformação de continuidade da orla marítima de João Pessoa a 

estreitar-se no encontro do Rio Paraíba com o mar. Conurbando-se ao sul com a cidade de João 

Pessoa, pela qual se delimita através do curso do Rio Jaguaribe, a faixa de terra que constitui o 

município de Cabedelo perfaz um território de 29.873 km² (IBGE, 2021), com uma largura 

média de 3km que avança, paralela ao continente, uma extensão de 18km no sentido norte, 

ladeado – a leste – pelo Oceano Atlântico e – a oeste – pelo Rio Paraíba. 

 

 

 

 

 



 

Figura 

Fonte: 

 

Inserida nesse arranjo espacial, Cabedelo apresenta uma composição geomorfológica 

identificada como Planície Costeira, de formação do tipo restinga

de Mata Atlântica, denominadas de Mata de Restinga e Manguezais (VALE, 2001).

são, em sua maior parte, protegidas por cordões de

cordões compõem um conjunto

de grande importância para a

apresentando, ao longo de seu litoral, trechos

                                                 
7 Denominação para as comunidades bióticas das planícies arenosas costeiras do leste do Brasil.

Figura 2 − Localização do município de Cabedelo-PB 

Fonte: IBGE. Elaborado por Gabriel Lima, 2021 

Inserida nesse arranjo espacial, Cabedelo apresenta uma composição geomorfológica 

identificada como Planície Costeira, de formação do tipo restinga7, representada por associações 

de Mata Atlântica, denominadas de Mata de Restinga e Manguezais (VALE, 2001).

são, em sua maior parte, protegidas por cordões de arenito (beachrocks) paralelos à costa

cordões compõem um conjunto paisagístico único, onde se desenvolveram

de grande importância para a pesca, para a proteção da costa e para o turismo do

ao longo de seu litoral, trechos vulneráveis a erosão costeira.

 
Denominação para as comunidades bióticas das planícies arenosas costeiras do leste do Brasil.
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Inserida nesse arranjo espacial, Cabedelo apresenta uma composição geomorfológica 

, representada por associações 

de Mata Atlântica, denominadas de Mata de Restinga e Manguezais (VALE, 2001). As praias 

paralelos à costa. Esses 

paisagístico único, onde se desenvolveram comunidades recifais 

pesca, para a proteção da costa e para o turismo do estado, 

. 

Denominação para as comunidades bióticas das planícies arenosas costeiras do leste do Brasil. 
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Os manguezais, encontrados nos estuários, constituem uma Formação Florestal 
Perenifólia, com espécies adaptadas ao ambiente flúvio-marinho, de salinidade elevada, 
solos instáveis pantanosos, com alto teor de matéria orgânica em decomposição. As 
principais espécies existentes são mangue vermelho, mangue de botão, samambaiuçu 
(Dicksonia sellowiana Hook) e guaxuma (Hybiscus pernambucensis Arruda) (VALE, 
2001, p. 42). 

Partindo da premissa de que “o município de Cabedelo foi integralmente implantado sobre uma 

restinga, Área de Proteção Permanente, hoje protegida por Lei, através do Código Florestal, Lei 

nº 4.771 de 15 de setembro de 1965” (VALE, 2001, p. 42-43), embora ainda apresente uma 

biodiversidade relativamente preservada, os progressivos danos que a produção do espaço vem 

causando no ecossistema local denotam-se por perdas irreversíveis. 

Inserido nesse contexto legal, encontram-se localizadas na cidade pelo menos três unidades de 

conservação ambiental oficialmente estabelecidas, a saber, o Parque Natural Municipal (Figura 

3-A), cuja área ocupa uma dimensão de 52 hectares de Mata de Restinga/Mata Atlântica 

preservada, juntamente com sua vasta fauna e flora. Sob tutela do estado, até então denominada 

de Mata do Estado, a reserva ambiental passou recentemente a ser gerido pelo município através 

da Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura – Semapa, com a promessa de homologar 

seu Plano de Manejo. Outra unidade de preservação se dá pela Floresta Nacional da Restinga − 

Flona, mais conhecida como Mata do Amém (Figura 3-B), que,configurada por 103 hectares de 

área remanescente da Mata Atlântica, teve seu entorno profundamente devastado para a 

instalação de condomínios fechados de alto padrão. Outrossim, malgrado sua conformação 

aquática, o Parque Estadual Marinho de Areia Vermelha (Figura 3-C) com seus 230 hectares se 

apresenta como mais uma unidade de preservação na cidade, composto por um banco de areia 

ladeado de corais e todo um bioma peculiar que emergem no oceano ao movimento das marés, 

destacando-se assim como um dos notáveis pontos turísticos da cidade.Ademais, a ameaça física 

representada pelos habitantes e turistas sobre os corais demandou um TAC assinado em 2016, 

que provocou protestos por parte desses usuários que incidem no parque. 

Figura 3 − A − Reserva FLONA. B − Reserva Mata do Amém. C − Parque Marinho Areia Vermelha. 

 
Fonte: A: Petrúcio Carlo (2018). B: Roberto Carlos Costa’s Blog (2016). C:Para onde ir. 
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Não obstante, através das imagens acima pode-se observar a pressão sobre a qual essas unidades 

de conservação vêm sendo submetidas por meio da produção do espaço urbano. A estas unidades 

de preservação mencionadas, legalmente instauradas, soma-se ainda a Ilha da Restinga com seus 

530 hectares de mata preservada, situada no Estuário do Rio Paraíba, restrito ao parcelamento do 

solo e ainda ocupada de forma rudimentar, com poucas edificações. Desta forma, esses 

ambientes naturais recebem a atenção e proteção legal das três esferas governamentais através do 

Ibama, ICMBio, Sudema, Semapa e da Marinha Brasileira. 

Ocorre que todas essas áreas, em algum nível, demandam atenção especial da gestão municipal 

em parceria ou sob orientação dos órgãos ambientais acima citados. Entretanto, diante da 

necessidade premente à adoção de políticas públicas voltadas ao meio ambiente, observam-se 

medidas instauradas – em grande parte – sem o necessário estudo técnico, análise ou 

planejamento, por vezes sem o devido amparo legal, por parte do órgão municipal, Semapa, cuja 

atuação pressupõe sintonia com os demais órgãos técnicos e de controle, juntamente com as 

demais áreas do governo estadual que encontram-se envolvidas no processo de preservação, pelo 

menos até o momento atual. 

Diante desta rica e peculiar conformação natural, o município oferece sobremaneira atração para 

o mercado imobiliário, ao passo que este se encontra sob ameaça constante à integridade de sua 

condição ambiental, dada a fragilidade de ecossistemas em condições similares ou mesmo 

destruídos em vários pontos do litoral nordestino, o que seria objeto de uma outra pesquisa. 

A cidade de Cabedelo comporta hoje uma população estimada em 68.767 habitantes (IBGE, 

2021), apresentando uma densidade demográfica relativamente baixa, com 1.815 hab/km² 

(IBGE, 2010), contudo, em razão de características históricas que ainda se perduram, como as 

moradias de veraneio que respondem pela ocupação de vários pontos da cidade,o contingente 

demográfico apontado passa por variações significativas durante o verão devido ao fluxo intenso 

de veranistas, turistas e visitantes que nela circulam. 

Embora essas características ainda sejam refletidas na forma em que o espaço é ocupado em 

determinadas áreas da cidade, após o lançamento do loteamento que veio a se tornar o bairro de 

Intermares, na década de 1980, cuja localização favoreceu o processo de conurbação com a 

cidade de João Pessoa, a produção do espaço, sobretudo nessa referida área, é tomada enquanto 

extensão da malha urbana da capital, em que pese a noção de encurtamento das distancias que 

esse movimento provoca. Com efeito, a população que vem ocupando a orla norte da capital 

paraibana se configura pela mesma camada social que se instala no bairro de Intermares. Tal 

conformação confere a este a categoria de bairro com estrato social de maior poder aquisitivo da 



79 
 

 

cidade de Cabedelo, composto majoritariamente por uma população advinda de outras cidades, 

com destaque para João Pessoa. 

Ao custo de muita luta travada ao longo da história – sobre a qual se discorrerá mais adiante – foi 

enfim inaugurado em 23 de janeiro de 1935 o porto da Paraíba no estuário do Rio Paraíba, 

localização que já revelava sua vocação desde os tempos da chegada dos colonizadores na 

região. Assim sendo, o porto de Cabedelo (Figura 5) exerceu importante contribuição no 

processo de emancipado do município, sobretudo na consolidação da cidade no que tange sua 

morfologia urbana, ao passo em que prosperavam as exportações no estado. 

Essa dinâmica urbana reconfigurou a forma de produção do espaço na cidade, a qual vinha sendo 

ocupada até então pelas construções das camadas menos abastadas da sociedade – mais 

especificamente no núcleo central do município, seguido pelas residências de veraneio de nível 

financeiro mais elevado sobretudo nos bairros adjacentes de Areia Dourada, Camboinha, até a 

Praia do Poço. Nesse contexto emerge uma população com novos hábitos e valores, a qual 

demanda por novos empreendimentos imobiliários e modos de ocupação e uso do solo, 

resultando em novos arranjos econômicos e socioespaciais. Seara em que se insere o recorte 

territorial aqui estudado, apresentado mais à frente. 

No campo da economia, Cabedelo ocupa a posição de terceiro maior PIB do estado, chegando ao 

valor de 2,7 bilhões de reais (IBGE, 2018), superada apenas pela capital João Pessoa, e a cidade 

de Campina Grande, forte expoente da economia paraibana. Entretanto, essa arrecadação quando 

diluída ao proporcional de território por habitantes, o percentual do PIB per capita coloca-o 

como município mais rico do estado, fator que decorre sobremaneira pela presença do porto ali 

existente. 

Gerido atualmente pela Companhia Docas da Paraíba – Docas/PB, empresa pertencente ao 

Governo do Estado da Paraíba, o Complexo Portuário de Cabedelo dispõe de um cais público 

acostável com 602 m de extensão e calado de 11 metros de homologação, com espaço para 

armazenamento em seis silos para 35.000 toneladas de grãos, nove tanques para 30.284 m³ para 

granéis líquidos, além de 14.000 m² de armazém cobertos e 18.000 m² de pátios (CIA DAS 

DOCAS DA PARAÍBA 2018). 
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Figura 4 − Porto de Cabedelo e entorno. 

1 − Moinho. 2 − Tanques (combustíveis). 3 − Fortaleza de Santa Catarina. 4 − Armazéns. 

5 − Pátio. 6 − Silos. 7 − Terminal Pesqueiro. 8 − Estação Ferroviária. 

Fonte: Companhia Docas da Paraíba – Docas/PB. Editado pelo autor. 

 

A importância do porto para a economia do estado se expressa tanto pelas importações quanto 

pelas exportações que nele ocorre. Conforme análise realizada a partir dos relatórios anuais de 

movimentação, segue a síntese dos produtos comercializados nos últimos anos: 

a) Exportação: 

• Blocos de granito. Produzido nos estados da Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte, 

com destino à exportação; 

• Ilmenita. Produto de alto valor agregado, destinado à exportação, cuja reserva se 

localiza no município de Mataraca, estado da Paraíba; 

b) Importação: 

• Derivados de petróleo. Operação de desembarque, para atendimento da demanda do 

estado da Paraíba; 

• Coque de petróleo. Importado, utilizado principalmente na a fabricação de cimento e 

cal; 

• Trigo. Importado, para atendimento da demanda de todo o estado da Paraíba, parte 

de Pernambuco e pequena parte de Alagoas; 
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• Malte e cevada. Importados, destinam-se à produção de cerveja na unidade da 

Ambev, localizada em João Pessoa, e também a Recife. 

Contudo, a partir da análise realizada, detectou-se a escassez da exportação do granito e esparsas 

cargas de ilmenita. Por outro lado, verificou-se o predomínio das importações dos derivados de 

petróleo (gasolina e diesel), uma forte presença da importação do coque de petróleo, além da 

importação dos grãos de trigo e malte. A análise aponta para a dependência que o estado mantém 

para com os derivados do petróleo, considerada – ainda – como uma das mais importantes fontes 

de energia para o funcionamento e dinâmica da produção, bem como da mobilidade e do 

deslocamento no transporte de cargas e passageiros, denotando-se como um aspecto estratégico 

negativo. 

Ressalta-se aqui o coque de petróleo como uma das principais cargas movimentadas pelo Porto 

de Cabedelo, identificado como resíduo do processo de refinamento do petróleo. “A carga é 

importada principalmente dos EUA, sendo utilizado como combustível principalmente para a 

fabricação de cimento e cal, mas também por outras indústrias que podem utilizá-lo como 

alternativa à lenha”(CIA DAS DOCAS DA PARAÍBA, 2018, p. 29). Acerca do produto 

supracitado, conhecido popularmente por Petcoke, outro aspecto ambiental merece ser 

mencionado no que se refere ao modo do seu deslocamento em terra, estes por vias e rodovias, 

através de um fluxo contínuo de caçambas que resulta em imenso transtorno causado pelo 

desprendimento de suas partículas, extremamente poluentes, que transcorre ao longo de todo o 

trajeto, deixando ar e superfícies impregnados de uma fina camada de escuras partículas 

(pó).Ainda sobre esse contratempo, coloca-se ainda que: 

De acordo com o operador portuário Marajó Transportes, as importações destinam-se, 
em maior parte, à armazenagem do Terminal Oxbow (antigo Tecop), localizada na área 
do retroporto em Cabedelo. De lá, a maior parte do coque é destinada para uso na 
construção civil (por exemplo, na fabricação de cerâmica, porcelanato e revestimento). 
Uma menor parcela das importações destina-se ainda a empresas de cimento paraibanas: 
Brennand Cimentos (localizada em Pitimbu), Lafarge (localizada em Caaporã) e 
Elizabeth Cimentos (localizada em Alhandra) (CIA DAS DOCAS DA PARAÍBA, 
2018, p. 30). 

Constata-se assim que o porto ainda se oferece como a atividade econômica de maior expressão 

para o município, respondendo pela maior parte da arrecadação tributária da cidade, embora não 

represente hoje a vasta fonte de emprego para a população local como fora outrora em tempos 

mais prósperos para o mercado exportador do estado, por meio da produção algodoeira e do 

sisal, oriundas do interior e exportada para o mundo. De qualquer forma, traz-se à luz o fato de 

que os valores arrecadados pelos impostos não são aplicados na cidade nem beneficia sua 

população. 
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Outra relevante fonte de renda para a população cabedelense advém da pesca, atividade praticada 

pelas comunidades mais tradicionais da região central da cidade. Entretanto, malgrado a 

localização geográfica do município determine uma “vocação” marítimo-pesqueira, a atividade 

pesqueira encontra-se em processo gradativo de precarização, mantendo-se resistente, sobretudo 

através da existência das colônias de pescadores. Frente aos parcos recursos destinados e às 

formas controversas em que as políticas administrativas vêm sendo estabelecidas pela gestão 

pública dessa atividade econômica – que também é cultural − Cabedelo ainda representa a maior 

produção de pesca extrativa marinha industrial do estado, fator que se atribui ao interesse de 

empresas de grande porte, atraídas ao município por sua posição geograficamente estratégica. 

Prática comum desde sua população original indígena, a pesca em Cabedelo, inicialmente de 

subsistência, desenvolveu-se para o mercado local por meio da técnica artesanal, predominando 

os vínculos de parentesco nas relações de trabalho e oferecendo assim um baixo poder de 

predação, dado seus limitados recursos. Por sua vez, Cabedelo experimenta a prática da pesca 

industrial ainda no século XX, exercendo forte representatividade na captura de baleias. O então 

mercado promissor encontrava-se sediado no município de Lucena, costa oposta do estuário do 

Rio Paraíba, visto as condições de assiduidade em que estas espécies frequentavam a costa 

paraibana para acasalarem, antes de quase serem dizimadas. O parque fabril para o 

processamento do pescado fora regulamentado em 1957pelo Governo Federal, passando a ser 

administrado pela empresa nipo-brasileira COPESBRA. Após fortes apelos de órgãos ambientais 

de várias partes do mundo, a proibição da caça às baleias veio em 1987, juntamente com o 

declínio da pesca industrial no estado (ANDRADE, 2010). 

Retomando a sua atividade artesanal de subsistência desde então, Mariano et al (2010) traz que: 

No período compreendido entre 1996 e 2001, houve, na Paraíba, um incremento na 
produção total das pescarias, atingindo, entre esses anos, aumento de 123% (IBAMA, 
2007), possivelmente devido ao aumento no número de embarcações na pesca 
industrial. O número de embarcações ativas durante esse período permaneceu 
praticamente o mesmo, flutuando em torno de 1.500 unidades, porém, o número de 
embarcações operando na pesca industrial triplicou entre 1999 e 2001 (MARIANO et 
al., 2010, p. 70-71). 

De acordo com entrevista realizada com Luís Carlos, funcionário da Secretaria de Pesca do 

Município de Cabedelo, o fato acima exposto decorre da política de incentivo à iniciativa 

privada, pela qual se desenvolveu parcerias com empresas de várias partes do mundo, sendo 12 

delas voltadas para a pesca industrial, especialmente para o atum, com destaque para a PPP – 

Parceria Público-Privada – realizada entre o governo do estado e o governo espanhol da Galícia. 

Tal medida fomentou o crescimento da economia do município, ampliando significativamente a 
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demanda de mão de obra pesqueira, operada até então no terminal situado na extensão do cais do 

porto, como ponto de apoio às atividades em terra, porém sem uma infraestrutura adequada. 

Com o surgimento das empresas pesqueiras, começa a surgir também uma subordinação 
do pescador artesanal à grande pesca, no sentido de fornecimento de mão de obra para 
trabalhar nos grandes barcos, implicando no desaparecimento do pescador artesanal e 
no surgimento de um pescador proletário, com a exploração da força de trabalho 
(ANDRADE, 2010, p. 30). 

Rompendo um hiato de décadas sem políticas públicas voltadas para o setor da pesca, o Governo 

Federal cria em 2003 a Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da República − 

Seap/PR, pela qual decreta (nº 5.231 de 6 de outubro de 2004) a implantação de terminais 

pesqueiros ao longo da costa brasileira. Desta feita, Cabedelo contempla-se, através da parceira 

com o Governo de Estado, com o TPPC (Terminal Pesqueiro Público de Cabedelo), instalado 

numa extensão contígua ao cais do porto com a finalidade de atender toda a comunidade 

pesqueira do estado. Contudo, embora inaugurado em 2010 e já sediando o Ministério da Pesca 

na Paraíba, por motivo de problemas construtivos na adequação à legislação, em 2013 o terminal 

retoma as obras (PADILHA, 2017). 

Nesse ínterim, “a partir de 2002, as estatísticas pesqueiras da Paraíba mostram um declínio das 

capturas em todas as modalidades de pesca” (MARIANO et al., 2010, p. 71). O autor aponta 

ainda uma queda de cerca de 50% na produção da pesca artesanal entre os anos de entre 2002 e 

2004, apesar do aumento do número de suas embarcações ativas. Por outro lado, a frota 

industrial teve nesse período uma redução de 5%. Nesse cenário, surgem especulações referentes 

a reformas administrativas na maneira como vinham se dando as PPP’s, ao passo que tanto o 

Brasil quanto a nação parceira solicitavam o registro de procedência do pescado. A isso somam-

se diligências instauradas para apurar desvios de recursos e condutas pela gestão pública local no 

seguimento pesqueiro. Essa sequência de acontecimentos culminou na derrocada do apogeu na 

produção pesqueira de Cabedelo, antes mesmo da conclusão do seu terminal pesqueiro. 

Diante do exposto, a pesca em Cabedelo se desenvolve hoje através de pescadores autônomos ou 

por parcerias, caracterizada por uma base de conhecimento empírico e meios de produção com 

baixo nível de mecanização, consequência dos escassos investimentos que ocorreu na área. O 

município apresenta uma frota composta na sua maioria por pequenas embarcações, implicando 

na “captura de espécies de baixo valor de mercado e o subaproveitamento da produção 

desembarcada” (MARIANO et al., 2010, p. 70). O autor aponta ainda para a ocorrência dos 

pescadores que se veem obrigados a abandonar a atividade pesqueira, desempenhando atividades 

outras, ou acumulando funções – geralmente na construção civil, decorrente da baixa demanda 

e/ou renda insuficiente à subsistência exclusivamente em função da pesca. 
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Com vistas ao TPPC edificado, este compõe uma área de 5 mil m² para atracação de pesca 

oceânica com uma faixa de 100 m de cais. Ademais, 

Contém, ainda, estrutura de um píer flutuante, com 34 metros de extensão, para apoiar 
as operações da frota artesanal, 3,6 mil m² de área construída em seus diversos 
pavilhões, bem como uma unidade de tratamento de efluentes e área externa com água 
potável, poço artesiano, portaria/guarita de acesso, espaço para manobras de veículos, 
vagas para automóveis e caminhões, bicicletário e urbanização. O entreposto de pescado 
possui uma planta industrial para beneficiamento de pescado, prioritariamente atuns e 
afins, fresco e congelado com capacidade para movimentação de 80 t/dia, onde se 
realizarão as atividades de lavagem (água gelada e clorada), classificação, medição, 
pesagem, aferição de temperatura, tratamento, armazenagem de pescado e iscas com 
capacidade total de 550 toneladas. Em adição, estão instalados túneis para 
congelamento do pescado, fábrica de gelo para 250 toneladas com transportador 
helicoidal e unidade sopradora, bem como instalações para fornecimento de água, 
energia elétrica, e combustível para abastecimento das embarcações. Dispõe ainda de 
casa de máquinas para os equipamentos de refrigeração, subestação de energia, sala de 
manutenção, edificações para as funções administrativas de recepção, estação de 
radiocomunicações, instalações para atividades de fiscalização, refeitório, ambulatório, 
protocolo administrativo, sala de aula com capacidade para 42 pessoas, vestuários, 
banheiros, lavanderia e almoxarifado, e, de acordo com os estudos preliminares, a área 
está apta a exercer suas atividades, carecendo de melhorias e intervenções pontuais 
(PPI, 2021). 

Ocorre que, em 2015, findada as obras do Terminal Pesqueiro Público de Cabedelo, o Ministério 

da Pesca foi extinta das pastas federativas, de modo a reformular todos os projetos em 

andamento, incluindo os que se referiam ao empreendimento em tela, que a partir de então 

responde ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento − MAPA. Dessa forma, o 

terminal nunca entrou em operação, funcionando apenas sua fábrica de gelo, e apenas como 

função de atracadouro para embarcações pesqueiras, gerando gastos públicos com serviços 

(manutenção e vigilância), sem jamais ter servido à população.  

Figura 5 −Estrutura interna do TPPC inutilizada 

 
Fonte: Ramires (2016) 
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Contudo, o terminal pesqueiro encontra-se hoje em processo de privatização por iniciativa do 

Governo Federal, a partir de um “projeto piloto para concessão dos terminais pesqueiros 

públicos que se encontravam paralisado há mais de 10 anos por entraves jurídicos” (MAPA, 

2020). De acordo com o site de Programa de Parcerias de Investimentos – PPI, do governo, o 

trâmite passou por Consulta Pública, com edital lançado em 2 de dezembro de 2020, o qual se 

submeteu a leilão, arrematado com proposta única pelo Consórcio Rotamar em 20/01/2021. O 

processo encontra-se em fase final de contratação, com previsão para o 2º trimestre de 2021. 

Cabedelo deverá ser o primeiro terminal pesqueiro a ser privatizado no país. A 
concessão faz parte do Programa de Parcerias e Investimentos (PPI), do Governo 
Federal, e prevê o prazo de 20 anos para exploração do serviço para iniciativa privada. 
A empresa ou consórcio vencedor da concorrência – que segue modalidade de maior 
preço – deverá realizar investimentos para a revitalização e modernização global do 
terminal (MAPA, 2020). 

Paralelo aos desdobramentos do terminal, e na mesma tangente em prol do desenvolvimento 

pesqueiro da região, deu-se partida em 2006 a um projeto de cooperação mútua entre o 

Ministério da Educação (MEC) e a Seap/PR, em parceria com o Centro Federal de Educação 

Tecnológica da Paraíba (Cefet/PB), Governo Estadual, Governo Municipal e a Xunta Galicia, 

uma cooperação espanhola, tendo como objetivo “desenvolver uma política de formação humana 

na área da pesca marinha e continental e aquicultura familiar que contemple planos e programas 

de formação e capacitação com vistas à gestão e aproveitamento dos recursos pesqueiros e 

aquícola” (MENDES FILHO et al., 2010, p. 95). Com vistas à capacitação da população para o 

aprimoramento da atividade pesqueira, o Centro de Formação de Pesca e Cultura Marinha de 

Cabedelo teve como porto de partida a implantação de cursos voltados para a pesca, porém 

alguns dos cursos oferecidos não se efetivaram pela baixa procura da população, fator justificado 

pela resistência dessa população de pescadores, em função do seu baixo nível de instrução. 

Nessa tangente, pode-se ainda evidenciar as condições de vida dos pescadores a partir da fala 

que se segue: 

O fato de os pescadores constituírem um mundo à parte, passando semanas longe da 
terra, dificulta também a formação de uma consciência de classe. Esse baixo nível de 
sindicalização coloca os proletários do mar entre os grupos de trabalhadores mais 
explorados, como se pode observar pelos informes da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT). As longas e estafantes horas de trabalho, o isolamento da família, a 
inexistência de inúmeros benefícios sociais já conseguidos por outras categorias de 
trabalhadores, são alguns elementos que marcam a dureza da vida no mar (ANDRADE, 
2010, p. 30).  

O campus Cabedelo do IFPB foi criado no ano de 2008 pela Rede Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia, iniciando suas atividades em 2010 com apenas blocos essenciais do seu projeto 

total construído, tais quais os administrativos e os blocos acadêmicos de sala de aula. O instituto 
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oferece hoje os cursos técnicos de Recursos Pesqueiros, de Meio Ambiente, de Química, de 

Multimídia e de Panificação, bem como os cursos superiores de Tecnologia em Design Gráfico e 

de Licenciatura em Ciências Biológicas. “Esse projeto, aliado à futura implantação do Curso de 

Engenharia de Pesca de Cabedelo, poderá ampliar o capital humano para o manejo sustentável 

dos recursos marinhos e aquícolas da região” (MENDES FILHO et al., 2010, p. 95). 

Figura 6 − Vista aérea do Instituto Federal da Paraíba − campus Cabedelo 

 
Fonte: https://www.ifpb.edu.br/cabedelo/institucional/sobre-o-campus 

Observa-se, pois, uma notória discrepância na forma como a renda se distribui na cidade, uma 

vez que não corresponde à realidade sobretudo da região central, bem como da porção oeste de 

toda extensão do seu território que margeia o rio. Dessa população que há décadas habita 

Cabedelo, os que não se ocupam pela pesca, pelo porto (em seus tempos áureos), ou em grande 

parte pelo funcionalismo público, buscam por trabalho, bem como saúde e comércio, na cidade 

de João Pessoa. 

Igualmente, as classes mais abastadas da população cabedelense apresentam uma relação 

socioeconômica de estreita dependência para com capital, sobretudo no que se refere ao 

suprimento de suas demandas. Embora esse quadro venha sofrendo paulatina mudança diante da 

acelerada produção imobiliária dos últimos anos, essa população apresenta ainda uma rotina de 

deslocamentos para trabalho, educação, comércio, saúde, entre demandas outras em que a cidade 

não dispõe, ou ainda oferece de forma precária. 
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Margeando a ponta da península, no centro cívico da cidade, encontra-se o quilômetro zero da 

BR 230, cuja rodovia federal apreende importância significativa no que concernem as principais 

rotas viárias do país, atribuindo assim tal relevância ao fato da rodovia – também denominada 

Transamazônica8 – representar o maior cruzamento viário horizontal do país, no sentido 

leste/oeste. Desse modo, a BR 230 atravessa toda a extensão longitudinal do município, 

recebendo nesse trecho a alcunha informal de “Estrada de Cabedelo”, de forma a distribuir todo 

fluxo de pessoas e mercadorias na cidade, além de configurar-se como principal via de acesso à 

cidade de João Pessoa e uma das únicas rotas de fuga que a cidade dispõe por terra. 

Cabe apontar o efeito de ruptura que o corte estabelecido pelo traçado da rodovia supra promove 

no mercado de terras da cidade. A demarcação física se põe como marco subjetivo que atua na 

produção do espaço enquanto elemento balizador da valorização do solo urbano, de maneira que 

a porção leste, voltada para o mar, adquire condições e valores superiores às terras do outro lado 

da rodovia, destinadas em geral às populações menos abastadas. Nesse contexto, abre-se aqui 

ressalva para os condomínios horizontais fechados implantados às margens da BR 230, pela sua 

porção oeste, uma vez cientes da autossegregação como escolha. Portanto, a rodovia se insurge 

como agente segregador do espaço ao longo de toda a extensão territorial da cidade. 

Em que pesem os desdobramentos políticos, sociais, econômicos e aqui mais particularmente a 

produção do espaço, Cabedelo se insere em um contexto urbano com projeção para além dos 

seus limites territoriais, denotando-se a proximidade do seu traçado urbano com a cidade de João 

Pessoa, que por sua vez se conurba com cidades outras. Dessa forma, Cabedelo identifica-se 

como um dos principais elementos constitutivos da grande João Pessoa (RMJP-PB). 

 

  

                                                 
8
Criada em 1970, no governo do então presidente Emílio Garrastazu Médici, durante a ditadura, a rodovia 

Transamazônica corta o país transversalmente, atravessando os estados da Paraíba, Ceará, Piauí, Maranhão, 
Tocantins, Pará e Amazonas. Uma das maiores rodovias do mundo, seus 4.223 km de extensão apresentam trechos 
não pavimentados, sobretudo nos estados do Pará e do Amazonas, dificultando o tráfego principalmente nos 
períodos chuvosos. 
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Figura 7 − Conurbação João Pessoa-Cabedelo. D: Imagem Satélite. E: Imagem Aérea 

João Pessoa

Cabedelo

 

Fonte: D: Google Earth. Acesso 22 de maio, 2021. E: Cinata Imóveis 

 

Estabelecidas pela lei complementar estadual nº 59, de 30 de dezembro e 2003, a Região 

Metropolitana de João Pessoa (PMJP-PB) encontra-se inserida na Mesorregião da Mata 

Paraibana. Nessa primeira configuração, Cabedelo compõe a PMJP-PB juntamente com os 

municípios de Bayeux, Conde, Cruz do Espírito Santo, Lucena, Mamanguape, Rio Tinto, Santa 

Rita e a capital João Pessoa. Posteriormente, a lei complementar nº 90, de 23 de setembro de 

2009, amplia a região, incluindo os municípios de Alhandra, Pitimbu e Caaporã, conforme Mapa 

2, e incorporando Pedras de Fogo somente em 11 de dezembro do mesmo ano, pela Lei 

Complementar de número 93. 

Com a criação da Região Metropolitana do Vale do Mamanguape em 2013, o município de 

Mamanguape deixa de compor a RMJP-PB para sediar essa nova conformação política que 

integra o litoral norte do estado. Ademais, em 2018 as Regiões Metropolitanas de João Pessoa e 

Recife se adensam, causando um efeito único no país em que regiões metropolitanas de capitais 

limítrofes se coadunam. 

Ocorre que, centrada na capital João Pessoa, a efetiva conurbação ocorre apenas entre esta e as 

cidades de Cabedelo, Bayeux e Santa Rita, de modo que Lima (2013, p. 40-41) volta-se para a 

hipótese de que “existe uma lacuna entre o arranjo institucional configurado e a maneira como se 

apresenta o funcionamento dos fluxos e funções que envolvem esses municípios da PMJP-PB”. 

Neste sentido, Miranda et. al. (2017, p. 1) partem do pressuposto de que as Regiões 

Metropolitanas na Paraíba foram instituídas a partir dos interesses políticos de parlamentares 

que, em geral, representam os municípios que galgaram o status de cidade sede das 12 RM 

criadas entre 2003 e 2013“de maneira fragmentada, sem conexões com as instâncias de 

planejamento estadual, portanto alheias a uma estratégia de desenvolvimento regional para 
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viabilizar as funções públicas de interesse comum”, deflagrando assim o formalismo político-

administrativo em que foram originadas, ressentidas de uma identidade territorial metropolitana. 

Figura 8 − Localização da Região Metropolitana de João Pessoa – RMJP-PB 

 
Fonte: LIMA, 2013 
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2.2. Cabedelo no tempo 

 

De mesma raiz tupi, os grupos Potiguaras e Tabajaras povoavam inicialmente a região em 

questão, chegando a se unir contra a recém invasão portuguesa. Porém, por uma rivalidade 

tradicional, os Tabajaras acabaram aliando-se aos invasores, culminando com a conquista do 

território que viria se tornar a Paraíba (CAVALCANTI, 1996). 

Não encontrando os minérios cobiçados (ouro e prata), os invasores portugueses investem na 

exploração do pau-brasil para a produção de tintas, mercado então promissor na Europa, que, por 

ocasião da concorrência com os franceses, disputavam os territórios litorâneos ao norte de 

Pernambuco. 

O território da Paraíba fazia parte do quinhão de terras ao norte da capitania de Itamaracá, 

colonizada em 1534 por Pedro Lopes de Souza, sob o qual pesa a inabilidade, assim como a 

todas as outras capitanias, de povoar e ocupar toda a extensão territorial sob sua responsabilidade 

(TEIXEIRA, 2013). Os registros do Frei Vicente de Salvador denunciaram o estado de abandono 

em que se encontrava a Capitania de Itamaracá, em especial suas terras ao norte, onde os 

Potiguaras aliaram-se aos franceses, auxiliando-os no tráfico do pau-brasil. Esses episódios 

motivaram o Rei D. Sebastião a desmembrar tal capitania, criando em 1574 a Capitania Real da 

Paraíba. 

Além do povoamento, da penetração, da fundação das cidades e da abertura de 
caminhos, fatos realizados todos durante o período dos Felipes, cumpre assinalar talvez 
o mais importante aspecto desse período. É que, ao iniciar o mesmo, os franceses eram, 
na verdade, inimigos muito mais sérios e onipresentes do que se pode supor. A 
conquista do Nordeste e Norte foi uma conquista feita aos franceses. Desde a fundação 
da Paraíba em 1584 (sic), até a ocupação do Pará em 1616, há toda uma história 
importante (REIS FILHO, 1968, p. 79-80). 

Entretanto, esse domínio só veio se consolidar após recorrentes embates, quando os portugueses 

se aliaram aos Tabajaras, derrotando seus rivais e fundando a cidade de João Pessoa9, em 5 de 

agosto de 1585, como a terceira cidade oficialmente instituída no Brasil, após Salvador e Rio de 

Janeiro. Para Reis Filho (1968), tal feito se insere no processo de formação da rede urbana 

brasileira – iniciado em 1532, marcando o início do segundo período de urbanização assistida no 

país (1580-1640). Nesse contexto, diante da necessidade territorial de consolidar a ocupação da 

                                                 
9 Inicialmente atribuída o nome de Nossa Senhora das Neves, passou a chamar-se Filipéia de Nossa Senhora das 
Neves por ocasião do domínio da Coroa Espanhola sob Portugal, regida por Felipe II. De 1634 a 1654, tomada pelos 
holandeses, recebe o nome de Frederiksdadt, tornando-se Parayba com a retomada portuguesa. Finalmente, em 
homenagem póstuma ao presidente da província, recebe o seu nome João Pessoa. 
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costa norte do Brasil, João Pessoa surge como cidade através de um decreto da Coroa Portuguesa 

sem jamais ter passado pela condição de vila ou povoado. 

Figura 9 −Mapa da foz do rio Paraíba. Desenho aguarelado, Johannes Vingboons (1616-1670) 

 
Fonte:Acervo: Nationaal Archief. Entre as fortificações assinaladas, destaca-se o "fort Margrita" 

 

Partindo do pressuposto de que as primeiras cidades brasileiras surgiram da necessidade de 

intercâmbio entre os centros agrícolas, portos litorâneos e fortificações erigidas, Cabedelo 

desponta como povoado já no fim do século XVI dispondo de algumas dessas prerrogativas 

(VASCONCELOS FILHO, 1996). 

Entre os primeiros documentos enviados a Portugal, para dar notícias sobre o Brasil, 
havia uma planta da costa brasileira em que já se encontrava mencionada a barra de 
Cabedelo, o que nos leva a concluir que em 1501 os portugueses chamavam a região 
pelo nome atual (CAVALCANTI, 1996, P. 13). 

Naquele quadro político-econômico em que o país se encontrava, ou seja, em processo de 

povoamento a partir da doação de terras pelo regime de sesmarias, o território paraibano foi 

sendo composto de pelos grandes plantios de cana-de-açúcar ao longo das margens férteis do Rio 

Paraíba. Entretanto, coube a Cabedelo comprovada doação de terras para a criação de gado, 

cultivo de produtos de subsistência e para a criação de currais de pesca, além do corte da madeira 

(CAVALCANTI, 1996). Reconhecida pela importância significativa na conquista do território 
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brasileiro e para a fundação da Capitania da Paraíba, Cabedelo foi palco de diversas batalhas na 

disputa territorial, sobremaneira por sua localização geográfica estratégica, situada à margem 

direita da desembocadura do Rio Paraíba, porta de entrada para as navegações que adentravam o 

rio sentido à capital paraibana. 
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2.2.1. A Fortaleza 

 

Erigida no ano de 1586 em "taipa e areia solta"pela Coroa Portuguesa, com vistas à defesa do 

território, a fortaleza foi palco de inúmeros embates travados principalmente contra seus rivais 

franceses. Em 1591, uma forte investida pela então aliança dos franceses com os Potiguaras 

destrói parcialmente a edificação, sendo esta reconstruída a partir do ano seguinte 

em alvenaria de pedra e cal, por iniciativa do Capitão-mor Frutuoso Barbosa, juntamente com o 

alemão Cristóvão Linz. Com as obras concluídas em 1597, a Fortaleza de Santa Catarina teve 

sua então denominação atribuída em homenagem à santa do dia e à duquesa de Bragança10, 

sofrendo mais um ataque neste mesmo ano, o qual culminou com a morte do então comandante. 

Diante desta nova conjuntura, João de Mattos Cardoso assume o cargo, destacando-se na missão 

por manter-se à frente da fortificação por mais de 30 anos, sobretudo por representar forte 

influência no processo de formação do espaço urbano que ali se iniciava, uma vez que a fortaleza 

“era a fonte de emprego, ligação com a Metrópole e motivo único pelo qual Portugal olhava para 

essa região” (CAVALCANTI, 1996, p. 28). 

Em decorrência dos constantes ataques estrangeiros, Portugal mantinha a fortaleza sempre bem 

guarnecida, passando em 1610 por mais uma reforma de acordo com a planta do engenheiro 

Francisco de Frias, e melhorada em 1630 no governo de Antônio Albuquerque. Porém, diante de 

recorrentes investidas holandesas, a resistência fortificada sucumbiu em 1634 depois de três anos 

de combate, ano em que se inicia o domínio holandês sobre a costa nordeste do Brasil. Sob o 

domínio dos holandeses, Cabedelo se manteve como área estratégica para defesa do território, 

justificando a profunda reestruturação realizada pelo administrador holandês da Paraíba, Servais 

Carpentier. Em 1637, em ocasião da visita do então governador holandês no Brasil, conde 

Maurício de Nassau, à fortificação, a edificação foi rebatizada em homenagem à sua mãe como 

Forte Margareth.  

Frente a perda do controle da então cidade de Frederica, sede da capitania da Paraíba, os 

holandeses ficam restritos à ocupação apenas da Fortaleza de Santa Catarina e do Forte Santo 

Antônio. Após inúmeras batalhas, com a derrocada do domínio holandês em Recife no ano de 

1654, Portugal retoma todo o território perdido e expulsa seus rivais. A fortaleza, que passou a 

exercer função de prisão no domínio anterior, liberta todos os encarcerados e, em 1698, a Coroa 

Portuguesa investe na sua reconstrução, malgrado tendo-se mantido a mesma atividade de prisão 

                                                 
10A homenagem à duquesa Catarina, herdeira do trono de Português, simbolizou um ato de resistência à conjuntura 
política vigente em Portugal que, por meio da União Ibérica (1580-1640), encontrava-se sob o domínio espanhol de 
Felipe II. 
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por mais um século. “Dizia-se que os navios com lastros de pedra, vindos de Lisboa, receberam 

ordens, em 1698, de lançarem as pedras ao pé das muralhas a fim de as protegerem da fúria do 

oceano” (PEREIRA et al, 1987, p. 29). Conformando um hexágono irregular com uma área de 

12.710 m², sua composição física descreve-se por: 

[...] após reformado, tinha um traçado irregular, com dois baluartes11 para o lado da 
terra, dois meio-baluartes no lado do rio, com cortina12 entre esses dois meio-baluartes 
sendo em tenalha13. O desenho externo das muralhas lembra um pouco o do período 
holandês, porém irregular, e tinha um fosso aquático, o que a construção holandesa não 
previa e que viria a ser uma constante fonte de problemas, já que as águas do rio 
minavam as fundações, colocando em risco as muralhas. 

A praça d’armas, o espaço interno, acompanhava o desenho das muralhas com 
pequenos quartéis junto aos muros, divididos em diminutos compartimentos, como era 
costume na época, o que dificultava o controle e a disciplina dos soldados. No interior, 
havia também uma cisterna, capela, casa da pólvora, armazém, casa do comando e casa 
do capitão-mor da capitania. O trânsito era em curva, tendo uma ponte fixa e uma 
grande móvel que impedia o ataque que conseguisse passar pela ponte levadiça entrasse 
no forte. Havia uma porta falsa dando para o rio (TEIXEIRA, 2013, p. 55). 

Figura 10 −Forte de Santa Catarina. “Ostium fluminis Paraybae”. Gravura, Frans Post (1612-1680) 

 
Fonte: site Fortalezas.org 

 

                                                 
11  Baluarte ou bastião é uma obra de fortificação avançada, com dois flancos e duas faces. 
12  Cortina é um muro recuado, que liga dois baluartes. 
13  Tenalha é a parte de uma face do baluarte, que forma um ângulo reentrante para a parte de fora. 
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A crise da produção açucareira na Paraíba, assim como em todo litoral nordestino no século 

XVIII, agravada pelo deslocamento do interesse e atenção da Coroa Portuguesa para o sudeste 

do país, em função da descoberta do ouro, tem sua intensificação com a transferência da Família 

Real para o Brasil por ocasião do Bloqueio Continental, ao passo que sua instalação e 

manutenção demandava um aumento na cobrança de impostos. Somada à concessão de 

privilégios ofertados aos comerciantes estrangeiros, estas condições suscitam uma insatisfação 

entre os grandes produtores de açúcar, que, inflamados pela influência das ideias liberais 

advindas dos Estados Unidos (Guerra da Independência) e da França (Revolução Francesa), 

provocam um movimento de contestação contra a dominação da Metrópole, que vem a culminar 

com as rebeliões de caráter separatista por toda a nação. 

Nesse cenário, a Insurreição de 1817 se insere nesse contexto de revoltas que se alastram pelas 

províncias do Nordeste, de modo que, malgrado o governo da Paraíba tenha investido nas 

precauções, as forças revolucionárias tomam de assalto a Fortaleza de Santa Catarina, porém 

rapidamente retomada através dos agentes da contrarrevolução compostos por uma imediata e 

violenta força da Coroa. Desta feita, como forma de retaliação ao ato de insubordinação às 

Forças Armadas, o governo sanciona uma drástica redução de investimentos e do seu efetivo 

militar que, por consequência, resulta em um sucateamento da instituição por falta de 

manutenção. Posteriormente, por volta do ano de 1850, “em face da crise militar que se esboçava 

com a Inglaterra, por causa do tráfico de escravos e das intervenções dos navios ingleses em 

nossas costas, foi feito um esforço para colocar a fortaleza de novo em condições de 

operacionais” (TEIXEIRA, 2013, p. 58-59), porém sem muito sucesso. Nesse cenário, malgrado 

o insuficiente contingente que ali operava, somado ao estado de ruína em que a fortaleza se 

encontrava, os parcos investimentos do governo ainda possibilitaram em 1859 a visita do 

imperador D. Pedro II no local, sob festa e regozijo popular (CRUZ, 2021). Em situação de 

completo abandono, a edificação encerra sua função de fortificação no ano de 1907 

definitivamente, submetendo-se a partir daí a um real estado de negligência para com a sua 

estrutura física quando, em 1970, é cedida para a Marinha, retornando, porém, ao poder do 

Exército dez anos depois.  

Ao que consta Pimentel (2015), a fortaleza passa a exercer funções ligadas ao policiamento e 

acondicionamento de produtos diversos como víveres, pólvora, tecidos, minérios, entre outros. 

Nesse período, a população que não vivia em função da fortaleza sobrevivia através da atividade 

pesqueira. No que tange sua estrutura física, relata-se que “em 1906 e em 1909, as suas muralhas 

começavam a ruir, inclusive pela erosão das águas” (CRUZ, 2021). Assim, a fortaleza tem seu 

tombamento em 1938 como Patrimônio Histórico e Artístico Nacional por meio do IPHAN, 
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embora sua restauração só tenha se iniciado na década de 1970, a cargo do SPHAN, seguido de 

uma intervenção do exército na contenção de sua muralha ruída nessa mesma década. Só em 

1984a segunda etapa foi retomada pelo SPHAN/Fundação Pró-Memória,com a conclusão da 

parte interna. 

Figura 11 −Ruínas da Fortaleza de Santa Catarina (1957) 

 
Fonte: Biblioteca IBGE (2021)  

Figura 12 −Imagem interna da Fortaleza de Santa Catarina 

 
Fonte:Dante Laurini Jr. 2014 
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Ocorre que, dado o estado de completo abandono em que se encontrava a fortaleza após as 

intervenções de restauração realizadas na edificação, sobretudo por ocasião da reforma 

administrativa em que era acometido o Governo Federal, o então Instituto Brasileiro do 

Patrimônio Cultural − IBPC concede em 1991 a tutela do patrimônio para a Associação Artístico 

Cultural de Cabedelo – AACC. Por seu turno, em 1995 a Fundação Fortaleza de Santa Catarina 

assume a tarefa de cuidar do monumento, desenvolvendo desde então um trabalho social de 

fomento a cultura e turismo, oferecendo a manutenção de suas instalações, bem como o acesso à 

visitação, cuja estimativa anual se dá em torno de 35 mil turistas, entre brasileiros e estrangeiros. 

Para tanto, o trabalho desempenhado na Fundação é realizado pelos funcionários municipais e 

estaduais colocados à disposição, por meio de verba de manutenção, concedida mensalmente 

pela Prefeitura Municipal. “A Fundação é administrada por um presidente, e conta com um 

Conselho que fiscaliza a aplicação das verbas recebidas e elege o seu presidente. Desde a sua 

criação, a Fundação é presidida por Oswaldo da Costa Carvalho” (PIMENTEL, 2015, p. 280). 

Figura 13 − Imagem aérea da Fortaleza de Santa Catarina 

 
Fonte:https://www.facebook.com/FortalezaDeSantaCatarina 
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De acordo com a página da rede social (Facebook) da Fortaleza de Santa Catarina, o monumento 

se oferece atualmente para a população como: 

Espaço cultural multiuso, dotada de amplos pátios interno e externo para a 
realização de eventos, salas de exposições, auditórios, cozinha, sanitários e 
serviços de vigilância (tercerizada e a cargo do IPHAN), atualmente a Fortaleza 
de Santa Catarina abriga as principais entidades e movimentos culturais de 
Cabedelo, entre elas: o Grupo Folclórico Nau Catarineta de Cabedelo 
(composto por 40 pessoas), a Banda de Música 12 de Dezembro (atendendo 
anualmente cerca de 100 pessoas), a Escola Mukambu de capoeira Angola da 
Paraíba (que atende a cerca de 80 pessoas), O Projeto Arte e Cultura Catarina, 
da Universidade Federal da Paraíba - UFPB, o Movimento de Música Popular 
de Cabedelo e o Grupo de Teatro Amador Alfredo Barbosa - que encena, 
anualmente, desde 1979, o espetáculo: “A Paixão de Cristo” – maior espetáculo 
de teatro ao ar livre da Paraíba com uma platéia de mais de 30 mil pessoas, um 
Ponto de Inclusão Digital de Jovens e Adultos, um Ponto de Difusão 
Audiovisual e um Ponto de Cultura (FORTALEZA DE SANTA CATARINA, 
2021). 

Com efeito, a Fortaleza de Santa Catarina se apresenta não só como marco urbanístico e 

econômico para Cabedelo como assume o papel inicial de povoar seu território, uma vez que aos 

oficiais da Coroa Portuguesa que se dispuseram compor o quadro militar da fortificação foram 

cedidos quinhões de terras como contrapartida do governo lusitano enquanto subsídio para o 

povoamento da colônia. Tais terras compõem o território que viria ser o núcleo central da cidade, 

com destaque para os mandatários da Fortaleza: João Mattos Cardoso e João José Viana, os 

quais atuam como grandes oligarcas, permitindo a edificação de casas em suas propriedades, 

configurando assim o desenvolvimento urbano inicial do povoado por meio de concessão de 

terras à população de poucos recursos, ponto de partida para a conformação territorial do 

município de Cabedelo. 
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2.2.2. A Ferrovia 

 

Frente a expansão do ideal de progresso e modernidade difundido pela Europa industrial, as 

ferrovias chegam ao Brasil na segunda metade do século XIX a partir de políticas 

desenvolvimentistas de infraestrutura. Valendo-se de sua importância no processo de 

transformação do espaço, as ferrovias promovem mudanças “relacionadas não só ao novo ritmo 

permitido por esse equipamento técnico, mas também imprime uma nova relação espaço-tempo 

nas escalas intra e interurbana, isto é, no que diz respeito à cidade e à rede urbana” (SÁTYRO e 

JUSTINO, 2019, p. 99). Nesse contexto, com base na lei nº 641 de 1952, o então concessionário 

Barão de Mauá instala a primeira estrada de ferro no Brasil no ano de 1854, ligando a cidade do 

Rio de Janeiro à Petrópolis, a partir de subsídios fiscais por parte do Governo Imperial que 

estimulavam a indústria cafeeira. Dessa forma, o negócio se tornou lucrativo, malgrado o modo 

desordenado em que se deu o crescimento da malha ferroviária brasileira, a julgar pela 

inviabilidade de integração entre os diferentes traçados, fator que decorre da falta de 

padronização de suas bitolas (LACET, 2017). 

Figura 14 −Carta da Viação Férrea do Brasil (1910), em destaque a Região Nordeste 

 
Fonte: SÁTYRO e JUSTINO, 2019, p. 104 
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De acordo com a carta de viação férrea do Brasil de 1910 (Figura 14), constata-se uma maior 

concentração de ferrovias nos principais eixos comerciais do país, desde então localizados na 

Região Sudeste, uma vez que a produção cafeeira já oferecia uma maior demanda para tal. 

Constata-se ainda uma presença mais notável da malha ferroviária nas porções litorâneas da 

Região Nordeste, justificada pela produção açucareira, que posteriormente tem sua inserção no 

continente em função do escoamento da produção do algodão e da pecuária, advindas do interior. 

A primeira iniciativa para a instalação da rede ferroviária na Paraíba se deu pelo Decreto nº 

4.838, sancionado pela princesa Isabel em 1871, no qual concedia o direito de construção e 

exploração de uma ferrovia aos conselheiros Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, deputado 

geral Anísio Salatiel Carneiro da Cunha e André Rebouças, com trecho que deveria conectar a 

capital da província à vila de Alagoa Grande, porém, tal concessão não logrou êxito. Somente 

mais tarde, a Companhia Estrada de Ferro Conde D’Eu inicia a construção da ferrovia sob 

concessão do Império, inaugurando no ano seguinte um trecho de 30 km que ligava João Pessoa 

ao Entroncamento, localizado na atual cidade de Sapé. A rede ferroviária se expande nos anos 

seguintes a partir da bifurcação que ou segue para a então estação de Independência – atual 

Guarabira (1984), ou desvia para Mulungu (1982), estagnando assim sua ampliação por ocasião 

da mudança no sistema de governo pós Proclamação da República, na qual teve seu único trecho 

erigido entre Mulugu e Alagoa Grande (1901). Ainda em 1901, o governo republicano arrenda a 

ferrovia à empresa inglesa Great Western Railway, cujos seguimentos estendidos contemplaram 

os trechos de Pilar à Timbaúba, em Pernambuco, bem como o encerramento da ligação de 

Guarabira à Nova Cruz, no Rio Grande do Norte. Posteriormente, a estrada de ferro chega à 

Campina Grande em 1907, onde consolida uma importante centralidade regional. 

No que se refere à construção Estrada de Ferro Conde D’Eu, Soares (2018) discorre que 

[...] sua implantação inicial teve um dos principais objetivos manter na província da 
Parahyba do Norte os fluxos da produção de mercadorias de exportação, as quais no 
período analisado eram o açúcar e o algodão. A ideia geral consistia em direcioná-los 
para o porto localizado no Varadouro na cidade da Parahyba do Norte, em uma tentativa 
de transformar definitivamente essa localidade em capital econômica da província, uma 
vez que só era simbólica e administrativa, já que quase toda a produção seguia para 
melhores praças e portos comerciais, a exemplo de Recife em Pernambuco (SOARES, 
2018, p. 7). 

Ocorre que, com o objetivo de fomentar economicamente a província da Paraíba, o governo 

implantou o projeto de prolongamento da linha férrea até Cabedelo, ligando o escoamento da 

produção vinda do interior até o ancoradouro ali existente. Embora tivesse enfrentado resistência 

por parte de alguns comerciantes da capital, dentro de um cenário controverso em que a estação 

situada no Porto do Capim perderia parte do seu tráfego e importância, as obras deste ramal 
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iniciaram-se em 1883, ligando a estação de João Pessoa (então Parahyba) ao ancoradouro do 

Cabedelo, cuja extensão de 18 km fora concluída em 25 de março de 1889.  

Em ocasião da passagem pela localidade durante as obras do trecho de extensão da ferrovia que 

liga a província a Cabedelo, o geólogo John Casper Branner relata as condições geológicas e as 

técnicas construtivas adotadas na referida empreitada, catalogando um dos desenhos de projeto 

utilizados na sua execução, conforme Figura 15, registrando assim o nível em que o estudo do 

solo já se desenvolvia na época (ASSIS JUNIOR, 20201). 

Figura 15 −Perfil ao longo da estrada de Ferro Conde d’Eu, na Paraíba do Norte (Branner, 1915, p.165) 

 
Fonte: ASSIS JUNIOR, 2021, p. 8 

 

Palco de grandes desdobramentos políticos e socioespaciais, a linha férrea federal representa 

importante elemento fomentador do desenvolvimento urbano na história de Cabedelo. Nesse 

sentido, Pimentel chama a atenção ainda para o fato de que: 

Mais do que um ramal ferroviário, Cabedelo recebeu as oficinas da Great Western e o 
Molhe. Estes fatos conferiram-lhe especial importância em todo o sistema, pois passou 
a ser o ponto de referência para a malha de transporte sobre trilhos, e ainda em muito 
contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do povoado, com a vinda de 
famílias dos funcionários da empresa e surgimento de escolas (PIMENTEL, 2015, 
p.24). 
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Figura 16 −Jornalistas posando na plataforma da velha estação de Cabedelo (O Malho, 25/8/1906) 

 
Fonte: Estações Ferroviárias do Brasil 

 

Contudo, a evolução tecnológica trouxe consigo a obsolescência da máquina a vapor em 

detrimento da utilização de novas tecnologias que funcionavam a base de combustíveis fósseis, 

como o diesel, ampliando assim a velocidade e a capacidade dos meios de transporte. Desta feita, 

e por ocasião da ascensão do sistema rodoviário, as ferrovias brasileiras apresentam um declínio 

significativo na ordem de seus investimentos, provocando o encerramento nos serviços de 

diversas empresas do setor, incluindo a Companhia Great Western na Paraíba.  

Nesse sentido, de modo a reorganizar o setor, em 1957 foi criada a Rede Ferroviária 
Federal Sociedade Anônima – RFFSA, com o propósito de aperfeiçoar a gestão e a 
manutenção das ferrovias e expandir as malhas existentes, com investimentos estatais. 
Foram aglutinadas, à época, 18 ferrovias controladas pelo Governo Federal, com uma 
extensão total aproximada de 37 mil quilômetros (CNT, 2015, p. 17). 

Frente a um quadro de expressivo desequilíbrio técnico-operacional em que se encontrava a 

recém criada estatal, o transporte ferroviário no país não oferecia meios para competir com os 

demais modais, atenuando assim seu declínio. Diante dessa conjuntura, o Governo Federal inclui 

em 1990, por meio da Lei nº 8.031/1990, toda a malha ferroviária do país no Programa Nacional 

de Desestatização – PND, de maneira a concessionar, novamente, a operação dos seus serviços, 

que seriam realizados através da segmentação da rede em sete malhas regionais distintas. 

De acordo com a Confederação Nacional do Transporte – CNT, “o atual sistema ferroviário 

brasileiro possui 29.291 km de extensão, distribuídos entre 16 malhas ferroviárias” (CNT, 2015, 
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p. 23), estas criadas em 2012. Nesse contexto, a Paraíba se insere na malha que compõe a 

Ferrovia Transnordestina, conforme processo de concessão que se discorre a seguir: 

A Malha Nordeste da RFFSA foi concedida à antiga Companhia Ferroviária do 
Nordeste S.A. – CFN em julho de 1997, iniciando as operações de transporte ferroviário 
em janeiro de 1998. Em 2008, o nome social da companhia passou a ser 
Transnordestina Logística S.A. – TLSA e, em 2013, com a cisão de seus ativos, teve 
origem a Ferrovia Transnordestina Logística – FTL, responsável pela operação da 
malha proveniente da RFFSA, enquanto a TLSA passou a responder pela Ferrovia Nova 
Transnordestina, em construção (CNT, 2015, p. 42). 

Nesses termos, ao que consta no relatório da CNT, as obras de ampliação da Ferrovia 

Transnordestina iniciadas em 2006 tinham sua conclusão prevista para 2010, porém, datado em 

2015, o referido relatório menciona a execução de apenas 51% dos 1.753 km a serem efetuados.  

Figura 17 −Mapa da Ferrovia Transnordestina Logística 

 
Fonte: CNT, 2015 

 

Outro fator de relevo apresentado pelo mesmo relatório deflagra o fato do trecho ferroviário que 

se dirige a João Pessoa não mais contar com a extensão até Cabedelo, devido ao trecho em 

questão não se encontrar mais em operação. Entretanto, frente a todo esse planejamento, ocorre 
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que desde sua privatização na década de 1990, a malha ferroviária na Paraíba se encontra 

inoperante e em estado avançado de degradação. 

Paralelo ao serviço de cargas, os trens de passageiros de longa distância que ligava João Pessoa a 

Recife, Campina Grande e Natal foram desativados por volta de 1970. Interrompidos em 1966, 

parte do ramal dos trens de subúrbio retomam suas atividades em 1982, sendo que em 1984, por 

meio do decreto-lei nº 89.396, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU concessiona o 

serviço através de uma sociedade de economia mista, vinculada à Secretaria Nacional de 

Transportes do Ministério dos Transportes. 

Figura 18 −Estação Ferroviária de Cabedelo/PB (2005) 

 
Fonte: Portal CBTU, 2018 

 

Os trens urbanos se oferecem como mais um modal de transporte público para a cidade de 

Cabedelo, cuja rede opera ao longo dos 30 km da linha férrea federal, ladeando o Rio 

Paraíba/Sanhauá e permeando as áreas periféricas de toda a Região Metropolitana de João 

Pessoa, de maneira que conectar este município às cidades de João Pessoa, Bayeux e Santa Rita 

através das doze estações ferroviárias existentes (com mais quatro já previstas), dentre as quais 

Cabedelo contempla-se com a estação do Renascer, Jacaré, Poço, Jardim Manguinhos e a última 

no centro da cidade. O serviço oferece Veículos Leves sobre Trilhos (VLTs) com capacidade 

para transportar até 600 passageiros por viagem, para os quais o Governo Federal subsidia a 

tarifa de transporte a cerca de 7 mil pessoas/dia, tendo em vista que a maior parte de sua 

demanda se volta para a população de estratos sociais de baixo poder aquisitivo. 
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Figura 19 −Mapa do Sistema de Trens Urbanos da RMJP-PB 

 
Fonte: Portal CBTU, 2020 

 

Com base no exposto, ao passo que a ferrovia se apresenta para Cabedelo como um importante 

elemento de fomento ao desenvolvimento econômico, traz consigo uma demanda populacional 

que se utiliza do transporte ferroviário para fins de lazer, despertando assim o potencial de 

vilegiatura que a região oferece, de modo a contribuir com sua ocupação, malgrado seu caráter 

inicial de veraneio.  
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2.2.3. O Porto 

 

Frente ao declínio representativo que a fortaleza exercia enquanto elemento político-econômico, 

a população de Cabedelo vislumbra no potencial das atividades portuárias uma nova vertente de 

desenvolvimento, pelo qual “o processo de modernização e urbanização da cidade dar-se-á em 

consequência dos investimentos dos dirigentes e governantes na área portuária” 

(CAVALCANTI, 1996, p. 55). Entretanto, o desfecho dessa empreitada se deu a um alto custo 

de embates técnico/político. 

Fator de grande relevo, em que pese o êxito da conquista territorial da Paraíba ter sido obtida 

através da união das forças da Coroa Portuguesa somadas aos proprietários rurais 

pernambucanos, a ligação de dependência estabelecida desde a fase inicial da colonização da 

Paraíba para com Pernambuco incide em uma desproporcional concorrência pelo escoamento e 

entrada de mercadorias. Diante desse contexto, Pimentel expõe que: 

O proposital abandono de Cabedelo, que possuía condições naturais de porto, em muito 
contribuiu para a crise enfrentada pelo governo paraibano na segunda metade do século 
XVIII, pois, paradoxalmente, contava com grande produção agrícola e de 
manufaturados exportáveis, entretanto toda a operação de carga e descarga ocorria 
através do Porto do Recife, pagando-se ali os impostos – e nem sempre a quantia 
exatamente devida (PIMENTEL, 2015, p. 14). 

A despeito dessa conjuntura, criou-se em 1755 uma Companhia que financiava a produção, 

monopolizando a exportação e importação, evitando assim a evasão de impostos, reestruturando 

o comércio na Paraíba a partir da oferta de vantagens sobre os atravessadores de Recife. Tais 

condições atraíram grandes veleiros, os quais “somente ancoravam no trapiche dos franceses, 

pois que nada oficialmente existia que pudesse se chamar de ancoradouro – mesmo porque, 

naquele tempo, só ali o rio já seria bastante profundo para os grandes calados” (PIMENTEL, 

2015, p. 14). Desta feita, o trapiche dos franceses, localizado na margem direita da enseada do 

Rio Paraíba do Norte, se apresenta como primeiro ancoradouro organizado de embarcações de 

maior porte na Paraíba, embora não institucionalizado oficialmente. 

Com efeito, a existência de um ancoradouro natural em Cabedelo remonta antes mesmo do 

domínio europeu, com embarque e desembarque de passageiros e/ou mercadorias, antecipando 

assim o ancoradouro da capital, no Porto do Varadouro (ou Porto do Capim), o qual exerceu 

posição de destaque no cenário colonial paraibano, visto sua proximidade e relação comercial 

com o mercado que compunha a praça da capital. Contudo, a precária manutenção foi aos poucos 

comprometendo o limitado potencial natural desse ancoradouro. 
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Porto natural da Paraíba já o era Cabedelo antes mesmo da posse da terra e de sua 
colonização pelos portugueses. O fato de a capital da Paraíba não haver sido fundada no 
litoral, como as demais da mesma época, dificultou a defesa do território contra a 
invasão holandesa e a preferência pelo Porto do Varadouro, que já em 1862 tinha sua 
construção iniciada “como se vê dos mais antigos documentos sobre o assunto, que é o 
relatório do Visconde de Inhaúma, daquele ano, o qual consignava ‘ir em progresso a 
obra do cais do Varadouro, que corre à conta da Marinha’” (PIMETEL, 2015, p. 59). 

Figura 20 −Porto de Cabedelo em 1892, por Alfredo Andersen 

 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Cabedelo. Acesso em: 28 de maio 2018 

 

Em um contexto em que o Porto do Varadouro não havia ainda concluído suas obras (iniciadas 

em 1862), surge uma querela a partir de um projeto de porto na enseada de Cabedelo, 

apresentado ao Governo Imperial em 1864, no qual define a localização com “condições 

excelentes para a realização de um ancoradouro transatlântico” (PIMENTEL, 2015, p. 

59),conforme apresentado na Figura 19, na qual identifica (em azul) a ocupação urbana da 

capital da província, o trajeto adentrado pelo rio (em amarelo), e a localização destinada para o 

porto de Cabedelo (em vermelho). O projeto realizado pelos engenheiros André Rebouças e 

Charles Neate – a serviço Ministério de Viação e Obras Públicas – conseguiu, através da lei nº 

179/1864, a autorização para a construção do porto, porém por meio de iniciativa privada. Nessa 

condição, a autorização, embora deferida pela Assembleia Provincial da Paraíba, não obteve 

êxito por não ter encontrado agente investidor. Paralelo a isso ocorre uma urgência premente 

para o serviço de dragagem do canal que leva ao Porto do Varadouro, por ocasião do “serviço de 

comércio direto com a Europa em 1883 e a abertura de concorrência pública para a criação de 
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linha de navegação entre a cidade e Liverpool, com escala em Lisboa, Havre e Antuérpia” 

(SIIMONINI, 2017, p. 120), sugerindo assim um fluxo de embarcações internacionais e de 

grande porte, incompatíveis com a estrutura ali encontrada.  

Figura 21 −Planta de situação do acesso à cidade de Parahyba (1868) 

 
Fonte: SIMONINI, 2017 

 

Concomitante aos serviços do Porto do Varadouro, a condição de porto natural em Cabedelo 

favoreceu o abrigo de uma gama de embarcações de maior calado, contrário às circunstâncias 

abertamente preteridas pelos sucessivos governos da Província. Frente a essas considerações, 

ocorre que: 

Com a extensão do ramal da Estrada de Ferro Conde D’Eu a Cabedelo, a empresa 
construiu, em 1890, um Molhe (espécie de trapiche) no povoado, para oferecer 
atracação aos navios que não podiam subir até o Porto da Paraíba, e ligou-o à malha 
ferroviária de modo a facilitar a movimentação de carga e descarga das embarcações. 
Os cabos de sustentação dos navios eram atados a gameleiras existentes nas 
proximidades do Molhe, e as cargas movimentadas por um guindaste movido a vapor, 
tendo lenha como combustível. 

Esse ancoradouro, com a transferência da ferrovia para a empresa inglesa Great 
Western, passou a ser conhecido como Molhe do inglês e foi o primeiro porto 
construído em Cabedelo (PIMENTEL, 2015, p. 20-21). 
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Nenhuma melhoria foi realizada no porto da capital até que, por ocasião da proclamação da 

República, todo litoral brasileiro foi seccionado em seis Distritos Marítimos. Locado no 2º 

Distrito com sede em Recife, o Porto da Paraíba recebe o engenheiro Emílio Joseph Autran 

como chefe da sua Comissão de Estudos e Melhoramentos, que viria a se instalar a sede do órgão 

no povoado de Cabedelo. No fim do mesmo ano, a comissão apresenta um relatório de estudos e 

orçamentos para o Porto do Varadouro com valores aquém do esperado, de modo que suas obras 

foram limitadas apenas a dragagem da bacia. Os estudos se estenderam até 1893 “quando foi 

verificado que seria “dispendiosíssimo” o serviço de dragagem do canal de acesso, resolvendo-se 

então realizar a construção do porto de Cabedelo” (PIMENTEL, 2015, p. 63apud COSTA, 1942, 

p.4). Ao que consta Simonini (2017) acerca dessa empreitada: 

O utilitarismo técnico e as questões econômicas preponderaram na decisão tomada pelo 
ministro Antonio Olyntho dos Santos Pires em 1895 a favor do porto de Cabedelo. Pires 
relatou a existência do ramal da E. F. Conde D’Eu, recém-inaugurado, e um molhe de 
embarque e desembarque de mercadorias já construído na localidade. Se o custo dessas 
obras não seria, por si só, uma justificativa, o ministro ainda afirmou ser 
“dispendiosíssima a dragagem para a canalização do rio até a capital do Estado, [e] 
julgou-se conveniente limitar os melhoramentos só ao porto de Cabedelo, que tem a 
profundidade de 4m,00 a 8m,00, com uma superfície de 60 hectares” (SIMONINI, 
2017, p. 122). 

Em 1894, o engenheiro Jerônimo Furtado de Mendonça, quarto sucessor na chefia da Comissão 

supracitada, manifesta seu apoio à construção do porto de Cabedelo em detrimento do porto da 

capital, alegando questões óbvias de ordens naturais e econômicas, cujas advertências enfáticas e 

judiciosas não surtiram efeito (CAVALCANTI, 1996). A gestão seguinte contou com o 

engenheiro Luiz de Souza Matos em 1895, o qual apoiou fortemente a falida empreitada pela 

dragagem do canal de acesso ao Porto do Varadouro, que se estendeu morosamente até o ano de 

1906, quando assume o engenheiro Adolfo Costa da Cunha Lima, deflagrando a necessidade de 

implantar o porto de Cabedelo. 

O bom senso contido nas ponderações do engenheiro Adolfo Costa da Cunha Lima 
alcançou a melhor repercussão. E pelo Decreto nº 7.022, de 9 de julho de 1908, foi 
aprovado o projeto de cais para o porto de Cabedelo, organizado pelos engenheiros 
Alfredo Lisboa e Luiz van Erven, com o concurso do especialista Francisco de Paula 
Bicalho (PIMENTEL, 2015, p. 67). 

Com extensão prevista para 400 metros, as obras de melhorias no cais do porto de Cabedelo são 

iniciadas no dia 5 de agosto de 1908, dispondo de um forte apoio do chefe de Comissão 

subsequente, o engenheiro Manoel Antônio de Moraes Rêgo, empossado em outubro de 1909. O 

novo chefe apresentou notoriedade pelo relatório apresentado, no qual “tece sérias críticas à 

própria Comissão, que a seu ver necessitava de radical reforma, condena o mau emprego das 

verbas recebidas, e defende com entusiasmo a construção do cais do porto de Cabedelo” 

(PIMENTEL, 2015, p. 68). Na gestão seguinte, ao comando do engenheiro João Lopes Machado, 
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a construção do cais chegou à extensão de 80 metros, sendo inaugurada em sessão solene no dia 

9 de julho de 1911 na presença de autoridades, com direito a atracação experimental do navio 

Pirineus, do Loide Brasileiro. 

Ocorre que, por decorrência de uma má execução do projeto, o ancoradouro começa a apresentar 

defeitos, resultando na interrupção dos serviços em junho de 1912, embora as atividades 

portuárias prosseguissem no trecho já executado (PIMENTEL, 2015). Posteriormente as obras 

foram retomadas, porém de forma lenta, de modo que, em sete anos, a extensão total executada 

somava 128 metros, denotando mais uma tentativa frustrada de criação do porto de Cabedelo. 

Somado à dificuldade técnica em que se encontrava a Paraíba em definir a localização do seu 

porto, cabia-lhe também administrar a interferência que a dependência de outrora para com a 

província de Pernambuco ainda lhe refletia, em que pese a forte e desproporcional ligação de 

domínio político e econômico que a segunda exercia sobre a primeira. Embora esses laços 

tenham se rompido entre 1700 a 1808, a produção agrícola advinda do interior da Paraíba ainda 

mantinha seu vínculo comercial com a praça de Recife, mantendo a utilização deste porto para o 

escoamento da sua produção, como pode ser observado na seguinte afirmativa: 

Cogitando-se de melhorar por meio de grandes e dispendiosas construções o porto do 
Recife, ao qual presentemente se acha ligado o centro produtor do Estado da Paraíba por 
linhas férreas que o aproximam tanto daquele porto como do da capital deste Estado, e 
sendo de crer que se venha a estabelecer a preferência pelo mercado do Recife, ficará o 
porto da Paraíba então reduzido à produção da capital e zona circunvizinha que, por 
muito tempo, não poderá absolutamente corresponder às despesas que se tenha de fazer 
com o melhoramento que reclama, para, pois, medida razoável limitar ali as despesas 
aos trabalhos de simples conservação (MÜLLER,1904, p.508 apud SIMONINI 2017, p. 
125). 

O resgate da temática acerca da criação de um porto na Paraíba só retoma as pautas políticas em 

1918 por ocasião das eleições presidenciais na qual competia o paraibano Epitácio Pessoa. 

Nesses termos, a disputa pelo local de implantação segue as mesmas divergências: de um lado os 

defensores do Porto do Capim, colocando a praça da capital como intermediária dos 

comerciantes do interior e de outros estados; de outro os interessados pela construção do Porto 

em Cabedelo, defendendo sua natural vocação, somado à ligação férrea já existente com a 

capital. 

Nessa disputa, a defesa pelo Porto da Capital sai como vitoriosa em 1920, iniciando suas obras já 

no ano seguinte, sob a responsabilidade da Companhia inglesa C. H. Walker & Cia. Ltda., que, 

apesar de todas as denúncias de corrupção, estende seus trabalhos até o ano de 1925, quando as 

já escassas verbas cessaram antes do serviço chegar ao fim. Ao que consta, “a bacia do Sanhauá, 

dragada três vezes na cota de 8 metros, voltou a sua primitiva profundidade, como também o 
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canal de acesso entre Cabedelo e a Capital” (PIMENTEL, 2015, p.119). De maneira geral, o 

porto construído posteriormente em Cabedelo consistiu em torno de 10% do que custou a 

desastrosa empreitada do que viria a ser o Porto do Capim, que hoje nada existe. 

O presidente João Pessoa assume em 1928, com uma gestão de severas medidas tributárias, de 

modo a inviabilizar, através de uma alta taxação, o escoamento da produção do estado se não por 

meio do porto da Paraíba, que ficou conhecido como “imposto de Barreira”. Para tanto, o 

planejamento para o projeto do Porto de Cabedelo deu-se através do Decreto nº 18.343, de 11 de 

agosto de 1928, ano em que já se inicia o processo de dragagem, fazendo uso de muito material 

oriundo da obra do Porto do Varadouro. Num contexto em que a Paraíba ocupava a maior 

demanda de exportador de algodão no país, tornava-se urgente a construção do porto para o 

escoamento dessa produção. Em meio às tensões políticas acaloradas entre as esferas estadual e 

federal, ocorre o assassinato do presidente João Pessoa, causando comoção em todo o país. 

Sendo sucedido por Antenor Navarro, o governo da Paraíba permaneceu fiel às ideias do ex-

presidente João Pessoa, priorizando assim a construção do porto que já dispunha de todo o 

aparato financeiro por ele deixado, de modo que a obra pudesse ser tocada sem a necessidade de 

recorrer à recursos federais. Nessas condições, o Decreto nº 20.183 autoriza a execução das 

obras do porto, iniciada pela firma Companhia Geral de Obras e Construção S. A. – GEOBRA – 

no dia 17 de novembro de 1931 sob duas frentes de trabalho: 

a) Obras do cais – 510 metros de cais em cortina de aço, tipo “Larssen”, sendo 400 metros 

para águas mínimas de 8 metros e o restante para embarcações de pequeno calado, e bem 

assim da execução do necessário aterro; 

b) Obras complementares – Construção de dois armazéns de estrutura metálica, fechamento 

de zinco e cobertura de telha tipo Marselha, com 100 m de comprimento e 20 m de 

largura, assentamento de linhas férreas em ligação com a Great Western; linha de 

guindastes; galerias de esgotos de águas pluviais; defensas; calçamentos; instalação 

elétrica e armação de cinco guindastes elétricos de pórtico duplo, sendo quatro de 

tonelada e meia e um de cinco toneladas (PIMENTEL, 2015, p.170-171). 
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Figura 22 −Porto de Cabedelo recém-inaugurado 

 
Fonte: Biblioteca IBGE. 2021 

 

 

 

 

Por ocasião da morte do então presidente em 

um acidente aéreo, o governo na Paraíba tem 

sua substituição nomeada a Gratuliano Brito, o 

qual, encerrado o contrato da etapa do cais com 

a Geobra, assume, junto ao governo do estado, a 

administração da segunda etapa da obra 

(complementar), realizada em pouco mais de 

três anos, sob a direção do engenheiro carioca 

Alvim Schimmelpfeng. Às 16:30h do dia 23 de 

janeiro de 1935, o então interventor interino 

José Mariz inaugura o Porto de Cabedelo. 

 

 

 

Fonte: Biblioteca IBGE. 2021 

 

Figura 23 −Pátio externo do Porto de Cabedelo 
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Consta-se que, desde sua inauguração, o Porto de Cabedelo manteve uma boa movimentação de 

cargas até o ano de 1941, quando a frota naval do mundo inteiro é afetada pelo agravamento da 

II Guerra Mundial, estiando assim a frequência de embarcações mesmo tendo este “adotado 

tarifas mais competitivas, a fim de evitar a evasão de suas cargas, principalmente por Recife” 

(PIMENTEL, 2015, p. 176). Todavia, malgrado as atividades portuárias tenha necessitado de um 

tempo considerável para restabelecer sua plenitude, foi nos anos de 1950 que o porto 

experimentou o momento mais ativo de toda sua história, destacando-se sobretudo com a 

exportação do sisal, que se somava ao algodão, cimento, açúcar, minério e importações das mais 

diversas. Nessa ocasião, o cais foi estendido em mais duzentos metros, executados pela firma 

Chirstiani e Nielsen, como ilustra a Figura 24. 

Figura 24 −Ampliação do cais do Porto de Cabedelo 

 

Fonte: Biblioteca IBGE. 2021 

 

O porto de Cabedelo inicia seu declínio ainda nos anos de 1960, em função do desenvolvimento 

do transporte rodoviário no país, sobretudo pela construção da rodovia Caruaru-Recife, que, com 

a desativação da linha férrea que ligava Cabedelo a Campina Grande, promove o escoamento da 

produção do interior do estado para o Porto de Recife, em função da proximidade entre os polos 

comerciais de Campina Grande e Caruaru. Outro importante fator que compromete o movimento 

do porto decorre da queda na exportação do sisal e do algodão, além da drástica redução nos 

serviços de cabotagem, tendo em vista o incentivo para que estes serviços sejam realizados por 

terra, através da malha rodoviária que o governo difunde no país no período da ditadura militar. 

Em contrapartida, a estabilização nas finanças que possibilitou a manutenção dos serviços 
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portuários em Cabedelo encontrou viabilidade através do crescente aumento no volume de 

granéis líquidos (combustíveis), embora o setor tenha sido severamente prejudicado pela queda 

das outras cargas diversas que movimentavam o porto. 

As tentativas de barrar o escoamento da produção do estado para o Porto de Recife se 

caracterizam por uma constante durante toda existência do Porto de Cabedelo. Tal conjuntura se 

agrava quando a redução gradativa das embarcações resulta em significativos cortes no quadro 

de funcionários, a ponto de o órgão sindical ter-se, praticamente, extinguido. Por conseguinte, 

consta-se que essa cadeia de declínio oferece influência, inclusive, no crescimento demográfico 

da cidade. 

No que se refere à administração do porto, discorre-se que: 

O Decreto nº 20.183, de 07/07/1931, que concedeu ao Estado da Paraíba a 
administração do porto de Cabedelo até 26/10/2003, teve prazo alterado por diploma 
legal de 31/05/1951 para 15/08/2006. Permaneceu o porto sob administração do Estado 
da Paraíba de 23 de janeiro de 1935, data de sua inauguração, até dezembro de 1978, 
quando, por força do Decreto nº 82.958, de 28/12/1978 passou a integrar a Empresa de 
Portos do Brasil S.A. – PORTOBRÁS. Com extinção da PORTOBRÁS pela Lei nº 
8.029, de 12.04.90, a administração do porto de Cabedelo, a partir de 01/11/1990 ficou 
subordinada à Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CODERN (PIMENTEL, 
2015, p. 255-256). 

Nesses termos, a condição de dependência para com organismos de um estado concorrente 

colocava o porto da Paraíba em uma posição de desvantagem significativa, sob a qual não existia 

empenho algum para que o porto desenvolvesse atividades que viesse a desfavorecer o porto do 

Rio Grande do Norte. Tal situação perdurou-se por oito anos até que, a partir de um Convênio 

firmado entre o Governo da Paraíba e o Governo Federal, criou-se por meio da Lei Estadual nº 

6.510, de 21 de agosto de 1997 a Companhia Docas da Paraíba – Docas-PB, que atua até os dias 

de hoje. 

Figura 25 −Cabedelo com vista do Porto 

 
Fonte:Flávio R. Berger.http://www.fotoimagem.srv.br/paginas/portos/pb/cabedelo_pb/cabedelo.htm 
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Pode-se concluir, portanto, que o desenvolvimento da cidade de Cabedelo oferece relação direta 

com o desempenho do porto ali presente, fator comprovadamente relevante, inclusive, no 

crescimento demográfico da cidade, seja pela taxa de natalidade ou pela de migração, atraída 

pela oferta de emprego em que este se apresentava e pelo qual se evadiu. Para além da população 

residente, a baixa na frequência das embarcações que aportam na cidade gera uma queda 

substancial sobretudo no comércio local e sua demanda turística. Frente a elucidada conjuntura, 

o porto de Cabedelo se põe como peça importante no contexto urbano de Cabedelo, tendo em 

vista sua forte interferência socioeconômica para a cidade como um todo. 
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2.2.4. A Rodovia 

 

Ainda que a construção da estrada de ferro tenha representado importantes e positivas mudanças 

no intercâmbio comercial e de passageiros com a capital, o descaso dos governantes para com 

povoado de Cabedelo possui registros que datam do século XIX, quando em ofício dirigido ao 

Presidente da Província, em 1843, tem em seu segundo item a afirmativa de “ser este lugar 

distante do ancoradouro da mesma cidade 4 léguas por mar e mais de 5 por terra, cuja estrada se 

acha presentemente intransitável” (BARRETO, 1953, p. 158 apud, PIMENTEL, 2015, p. 16-17), 

fazendo menção assim ao que se teria na época de acesso terrestre, que não pela via férrea. 

Nesses termos, com a previsão da primeira tentativa de construção do porto em Cabedelo, 

elocubrou-se a necessidade de uma estrada que ligasse a capital a esta localidade, conforme 

publicação do “O JORNAL”, de 17 de janeiro de 1924: 

A Capital, por motivo de várias ordens e solicitações inelutáveis, precisa de ser ligada 
estreitamente a Cabedelo, seu único porto externo frequentado, uma vez ruidosamente 
fracassaram as obras do porto desta cidade. 

É incrível que, tendo sido Cabedelo sempre o nosso porto de mar, não esteja, ainda hoje, 
unido à Capital do Estado por uma estrada de rodagem (O JORNAL, 1924 apud 
PEREIRA et al., 1897, p. 65). 

A despeito das vias de acesso ao povoado de Cabedelo, o historiador Humberto Nóbrega relata 

no prefácio da obra de Lima que, inicialmente, “o transporte entre a Capital e Cabedelo era por 

via férrea ou fluvial (lancha), pois não existia estrada de rodagem unindo as duas cidades” 

(LIMA, 1985 apud PIMENTEL, 2015, p. 74). Ademais, Pimentel ainda traz à luz o fato de que: 

Embora já houvesse ligação por terra entre Cabedelo e a Capital, certamente melhorado 
o caminho existente desde o Século XVII, esta devia ser bastante precária, sem 
cobertura de barro e apresentando muitas dificuldades ao tráfego. E o veículo que 
chegasse a Cabedelo tinha que enfrentar ruas praticamente intransitáveis, onde, não 
raro, ficava preso na areia solta (PIMENTEL, 2015, p. 74). 

Por iniciativa do presidente João Pessoa, na ocasião da construção do Porto de Cabedelo, ocorre 

em 1929 o desmatamento para a abertura do traçado que se delinearia a estrada ligando Cabedelo 

à capital. “Era o primeiro passo para a construção da rodovia que viria encurtar a distância entre 

o porto e o empório comercial sediado na Capital e oferecer mais uma opção de transporte – o 

rodoviário” (PIMENTEL, 2015, p. 157). Em conflito com o Governo Federal devido às 

acaloradas disputas políticas frente às eleições para presidência da nação, ocorreram sansões 

nesse ínterim que afetaram a execução da rodovia, tendo, posteriormente – como relata o próprio 

presidente João Pessoa em Mensagem à Assembleia Legislativa – o Governo Federal gasto cerca 

de quatro vezes mais na execução desta obra, “com o intuito de converter o serviço em viveiros 
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de eleitores prestistas14” (PIMENTEL, 2015, p. 161), delatando assim a postura de suborno da 

operação. 

Figura 26 −Abastecimento de querosene em Cabedelo 

 
Fonte: Biblioteca IBGE. 2021 

 

Em 1934 o governo estadual executa o traçado da estrada de rodagem – ainda em terra solta 

(Figura 27) – ligando Cabedelo a João Pessoa. Consta-se que o serviço de transporte disponível 

na época se apresentava de forma extremamente precária, uma vez que já se fazia presente o 

deslocamento de um percentual da população cabedelense para trabalhar em João Pessoa – e 

vice-versa − ou ainda para atender a população sazonal de veranistas que frequentavam suas 

praias. Diante de uma nova demanda que a instalação da Alfândega, Capitania dos Portos e 

repartições públicas outras representou para Cabedelo, o contingente do funcionalismo público 

que se gerou na cidade, a maioria vinda diariamente da capital, exigiu uma ampliação dessas 

escassas linhas de transporte.  

Com efeito, a partir do que aponta Cavalcanti (1996): 

Somente em 1941 é que o governo estadual se preocupou com a pavimentação da 
rodovia João Pessoa – Cabedelo, realizando os serviços de terraplanagem e calçamento. 

                                                 
14 Na disputa pela presidência da nação e diante da alternância de poder São Paulo x Minas durante a política do 
café com leite no Brasil, o então presidente Washington Luís se recusa a passar a gestão para o representante 
mineiro que lhe deveria suceder, investindo assim na campanha para que esta sucessão fosse feita para o também 
paulista Júlio Prestes. O assassinado de João Pessoa, um dos fortes componentes da Aliança Liberal, formada pelo 
Partido Mineiro para confrontar as ideias do governo em curso, configura-se como o estopim para se deflagrar a 
Revolução de 1930, que por meio de um golpe de estado, depõe o então presidente e assume o poder. 
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O beneficiamento na rodovia forçou a Great Western a melhorar seus serviços de 
transporte. Assim, a empresa, em 1942, inaugurou a ponte do ramal de Cabedelo (ponte 
do km 34), uma vez que essa empresa era constantemente criticada pelos péssimos 
serviços que oferecia (CAVALCANTI, 1996, p. 52). 

Nessas condições, a rodovia foi promovida pelas entidades governamentais ao status de “estrada 

de primeira categoria”, com a realização da pavimentação de sua plataforma por meio da técnica 

construtiva conhecida como “solo-cimento”, sob a coordenação do inspetor do DNOCS, 

engenheiro Luiz Vieira. Neste período verifica-se que a faixa de rodagem apresenta uma 

conformação estreita, sem acostamentos, permeando a densa vegetação nativa, característica do 

lugar, ladeada por uma única linha de transmissão de energia elétrica. 

Figura 27 −Aspecto da BR 230 durante a década de 1940 

 
Fonte: MAIA, Caminhos da Paraíba apud ANDRADE et al (2007) 

 

Embora a deficiência do transporte rodoviário tenha contribuído,em certa medida, para o apogeu 

do Porto de Cabedelo nos anos de 1950, as condições de infraestrutura da estrada que ligava o 

porto à capital durante muito tempo não eram favoráveis para o tráfego de suas mercadorias, 

tendo em vista o alto grau de depreciação em que se encontrava, em função do seu desgaste ao 

longo do tempo, sem a devida manutenção, encontrando na ferrovia a única opção viável por 

terra. Todavia, concomitantemente ao encerramento das atividades ferroviárias, conclui-se em 

1967 a pavimentação asfáltica dos 14 km que liga Cabedelo a João Pessoa. 

Diante desse contexto de degradação ocorre que, durante os anos de 1966 a 1970, sob o governo 

estadual de Agripino Filho, a estrada passa por um processo de reestruturação pelo qual se 

ampliou para 14 metros a largura da plataforma, incluindo seus acostamentos, compondo assim 



119 
 

 

18 km de estrada inteiramente asfaltada. As obras foram concluídas em 1973 através de um 

convênio firmado entre o Departamento Nacional de Estradas e Rodagem – DNER, e a 

Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, ao que afirma Pereira et al. 

(1987): 

A BR-230, Central da Paraíba, liga o Estado na direção Leste-Oeste, de Cabedelo a 
Cajazeiras. Chama-se de “Rodovia de Integração Estadual”. Sua pavimentação, em 67, 
depois o asfaltamento fez encurtar as distâncias entre Cabedelo e João Pessoa, 
permitindo um percurso rápido e estimulando o ritmo de expansão da cidade (PEREIRA 
et al., 1987, p.108). 

Desta feita, tal empreitada se alia ao plano nacional do governo do presidente Emílio Garrastazu 

Médici (1969/1974) para promover a ligação da região Nordeste com a região Norte do país 

através da rodovia denominada Transamazônica, a qual, mesmo inacabada, representa a terceira 

maior rodovia do país, com 4.260 km de extensão, dentre os quais seu primeiro seguimento 

encontra-se justamente no trecho entre Cabedelo – seu quilômetro zero – e João Pessoa. Nesse 

sentido, a BR 230 emerge como fomento ao desenvolvimento, em sobremaneira pela função de 

escoamento terrestre das atividades portuárias, facilitando o transporte de pessoas e mercadorias, 

atraindo ainda unidades produtivas ao longo de seu traçado através das condições para o tráfego 

de transporte pesado, auxiliando as atividades de comércio e indústria.  

Com vistas ao restabelecimento da ligação do porto com a malha rodoviária do país, as obras do 

trecho em pauta subsidiam o crescimento econômico, sobretudo de Cabedelo, fomentando sua 

conurbação com a capital João Pessoa. A partir da década de 1980, o turismo se dissemina ao 

longo deste trecho por meio da ocupação litorânea aos moldes da vilegiatura, caracterizada pela 

utilização sazonal das casas de veraneio, imprimindo assim a forma que o espaço vem sendo 

produzido. Com as transformações ocorridas às margens da rodovia, somado à ampliação da 

demanda populacional crescente na área, surge a necessidade de atender ao fluxo cada vez maior 

de veículos, fator que culmina com as obras de duplicação da BR 230 já nos primeiros anos da 

década de 1990, durante a gestão do governador Ronaldo Cunha Lima. 

As etapas de construção da rodovia duplicada contaram com o alargamento das faixas 
de rolamento nos dois sentidos. Cada sentido da pista era composto de duas faixas e um 
acostamento. Bolsões de retorno foram construídos em trechos definidos ao longo da 
extensão da BR. Por fim, foram instalados postes de iluminação (rede elétrica), 
localizados no eixo central da rodovia e que divisórias de concreto armado pré-moldado 
conhecidas como “gelo-baiano”, capazes de conter acidentes envolvendo automóveis 
das duas faixas (ANDRADE et al. 2007). 

Fator de extrema relevância, a rodovia enquanto agente de expansão urbanapromove uma 

ocupação fragmentada dos espaços ao longo de sua extensão, configurando-se ainda como eixo 

aglutinador e distribuidor de vias adjacentes, responsáveis pela circulação dos elementos vitais 
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que estruturaram a cidade (FALCÃO, 2004). Insere-se nessa perspectiva a instalação de 

indústrias, fábricas, depósitos e empresas em suas adjacências, caracterizadas como “polos 

geradores” que fomentam novos núcleos urbanos, a valer dos hipermercados, shoppings centers, 

universidades, dentre outros equipamentos. Outro aspecto positivo decorre do apelo turístico 

representado pelas praias, ilhas, monumentos históricos, dentre outras amenidades, cujo atrativo 

responde pela demanda de visitantes nas diversas épocas do ano. 

Por fim, tem-se que em março 2017 foram iniciadas obras de ampliação da BR 230 por meio da 

empresa Construcap, vencedora do Processo de Licitação nº 296/2016, pela qual previa a 

construção de uma terceira faixa de rolagem ao longo de 28 km de extensão, vias laterais de 

trafego lento/local, 13 viadutos e 14 passarelas, estimando sua conclusão para 2020. Todavia, 

ocorre que as obras foram paralisadas ainda em dezembro de 2019 devido ao um bloqueio de 

recursos do Governo Federal, retomando seus trabalhos apenas em maio de 2020, sob a execução 

do Departamento de Engenharia do Exército Brasileiro em parceria com o Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, para conclusão de forma emergencial dos 

trechos já iniciado e encontrando-se ainda em execução. 

Figura 28 −Obras de ampliação da BR 230, com vista do bairro de Camboinha a Cabedelo (2021) 

 
Fonte: Blog clickpb.com.br 
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2.2.5. O Urbano 

 

A formação do espaço urbano de Cabedelo se deu entre 1634 e 1647 por três diferentes pólos: 

um povoado principal, denominado de Nossa Senhora das Neves, de estreita ligação – física e 

econômica – com a fortaleza; o reduto de João Mattos Cardoso e seus familiares; e um pequeno 

polo de povos nativos. Com a população composta basicamente por soldados, padres e vestígios 

dos povos nativos, esses povoados foram, ao longo do tempo, se aglutinando e dando origem, 

por volta de 1688, a um espaço urbano unificado. 

Instalado entre o Oceano Atlântico e o Rio Paraíba, o povoado apresentava 
características tipicamente ribeirinhas. A rua principal que era a mais densamente 
povoada respeitava os limites naturais do rio, ou seja, formavam um paralelo, que 
juntamente com as vias secundárias convergiam até a fortaleza. Por volta de 1688, 
observa-se um traçado no povoado que se dirigia a residência de João de Mattos 
Cardoso, na praia de Ponta de Mattos. João de Mattos fora Capitão-mor da fortaleza de 
Santa Catarina e sua permanência próximo a fortaleza propiciou o início e crescimento 
das áreas junto ao mar nas direções da praia de Santa Catarina, do local conhecido como 
Ponta de Mattos, e da praia de Ponta de Mattos, estas localidades eram muito utilizadas 
como paragens de pescadores. Esta era a configuração do povoado de Cabedelo até os 
finais do século XVII (VASCONCELOS FILHO, 1996, p. 19). 

Encerrado o episódio da conquista, Cabedelo se manteve por décadas na posição apenas de 

defesa da capitania. A capela do Sagrado Coração de Jesus, construída em 1864, só vai ser 

reconstruída como igreja em 1902. Tal fator promove um novo momento na dinâmica urbana da 

cidade, ao passo que toma pra si o novo marco central do povoado, atraindo instituições, 

comércios e moradias e, consequentemente, valorizando a área de entorno, redefinindo assim o 

espaço a partir do viés econômico. 

O traçado urbano inicial reverberou a forma como a terra foi sendo ocupada, em que pese a 

influência dos colonizadores portugueses, em grande parte advindos de Viana do Castelo, que SE 

estabeleceram nas terras em torno do forte, após o erguerem, dentre os quais foram recrutados 

pelas forças militares para compor o contingente incumbido pela defesa da fortaleza. Sendo 

assim, a estes colonos foram concedidas grandes propriedades rurais de acordo com sua patente, 

cabendo-lhes por sua autoridade investida a missão de ordenar o povoado que ali surgia. Nesse 

contexto, destaca-se a atuação do colono João José Viana, popularmente conhecido como Joca 

Pai Velho, que investe na aquisição de mais terras além das recebidas, ao passo que difunde o 

plantio de coco – propício ao clima da região e sem alta demanda de mão-de-obra – tornando-se 

o coronel mais influente do território que viria a ser o município de Cabedelo. Tal condição se 

insere num cenário em que a luta pelo poder político era restrita aos grupos oligárquicos, os 

quais dominavam o modo e as relações de produção da classe trabalhadora. 
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Nesse sentido, observa-se que a influência exercida pelo poder do coronel supracitado é impressa 

no traçado urbano de Cabedelo, uma vez que “as ruas de Cabedelo nunca foram sujeitas a planos 

e nenhum alinhamento, porque o Joca Pai Velho dono de todo o coqueiral até o Poço, sempre 

recomendava: ‘Faça sua casa, respeitando o coqueiral’” (LIMA, 1985 apud, PEREIRA et. al., 

1987, p. 72), resultando em ruas tortuosas e muitas vezes sem saída. Todavia, o interesse por 

algum esboço de planejamento urbano suscitou-se apenas na ocasião das obras do porto, período 

em que a cidade vivia uma alta demanda na solicitação de licença para construção. Embora não 

tenha vingado, o plano se propunha da seguinte forma: 

[...] foi confiado um plano de desenvolvimento do distrito de Cabedelo ao urbanista Dr. 
Neston Figueiredo, no qual, projetaria uma cidade moderna ligando o ancoradouro ao 
futuro bairro industrial e a zona comercial, em conexão com esses dois centros, a zona 
residencial que se ampliava naturalmente acompanhando a orla marítima, estendendo-se 
pelas praias, que vão da Ponta de Mattos até o Poço (PEREIRA et al., 1987, p. 99). 

Nessas condições, o espaço urbano do fim do século XIX destaca o aglomerado central como o 

núcleo que mais se desenvolveu no distrito, conforme descreve Pimentel (2015): 

O traçado da rua foi espontâneo, sem qualquer orientação, seguindo a posição da 
construção das casas, que, por sua vez, só respeitava o espaço ocupado pelos coqueiros. 
O território, em grande parte, encontrava-se ainda coberto pela Mata Atlântica. Na área 
habitada havia gameleiras, mangueiras, cajueiros, coqueiros e outras espécies comuns 
ao litoral, e a população situava em torno de 1.000 habitantes. Tudo em areia, sem 
sequer uma rua calçada, e rareavam as casas em alvenaria – a grande maioria da 
população, formada sobretudo de pescadores, habitava palhoças (PIMENTEL, 2015, 
p.27). 

No tangente às atividades econômicas no município, ocorre que, diante da demanda de licenças 

para currais de pesca, solicitadas ainda no período do segundo reinado, constata-se a importante 

representatividade econômica que esta atividade se configura para a população local, desde sua 

conquista, ou mesmo antes, pelos povos originários, entretanto, ainda assim a pesca representa 

relevância inferior ao que o serviço militar se oferecia para a comunidade. Ao que expõe 

Cavalcanti: 

Documentos da Administração de Rendas da Tesouraria da Província da Paraíba 
demonstram que a autorização para construção de currais de pesca era concedida pela 
câmara municipal da cidade [no caso, da província, da qual Cabedelo era distrito]. É 
interessante notar que, entre as condições para se obter essas licenças, existia a 
preocupação em não prejudicar a navegação no Rio Paraíba. Grande parte dessas 
concessões de área para a pesca estava situada na região conhecida como Ponta de 
Mattos que ainda hoje constitui-se num local onde se pratica largamente esta atividade 
(CAVALCANTI, 1996, p. 42). 

Outrossim, com a extinção da função de fortificação no início do século XX, tem-se que tanto a 

pesca artesanal quanto a de subsistência, bem como o cultivo do coco, empregava pequena 

quantidade de mão-de-obra, oferecendo assim baixa expressividade econômica, com exceção 
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para alguns currais de pescados mais abundantes e de melhor qualidade. Por seu turno, a partir 

da instalação do porto “muitos cabedelenses, como fazem até hoje, empregavam-se em navios 

mercantes, enquanto as mulheres se empregavam de trabalhos do lar, e auferiam renda com 

lavagem de roupa, artesanato de renda, bordado e crochê, ou como empregadas domésticas 

(PIMENTEL, 2015, p. 30-31). 

As condições de infraestrutura de Cabedelo até meados do século XX apresentavam-se de forma 

extremamente precária. O abastecimento de água potável “vinha de Forte Velho em embarcações 

que ancoravam num pequeno molhe” (PEREIRA et al, 1987, p. 70), quando não, se dava a partir 

de cacimbas individuais a cada residência, bem como o destino dos dejetos ficava a critério de 

cada família no entorno próximo, geralmente nos próprios quintais. Soma-se isso ao lixo que não 

era coletado, acumulado nas ruas e logradouros da localidade. Tais condições favoreceram ao 

surto de cólera que acometeu a população por volta de 1856, causando uma baixa significativa 

na população (CAVALCANTI, 1996). 

O descaso com a infraestrutura era agravado na medida em que a dependência político-

administrativa era mantida pelas autoridades da capital, as quais priorizavam as questões 

econômicas da província em detrimento de qualquer melhoria às condições de vida da população 

do distrito. Reflexo disso foi o indeferimento do pedido de emancipação realizado no ano de 

1885, solicitado pelo deputado Augusto Gomes, representante das forças políticas cabedelenses. 

Tal negativa fora justificada pelo fato de que, embora Cabedelo seja uma das mais antigas 

povoações da Paraíba, representava uma localidade economicamente inexpressiva, a julgar pela 

insuficiência da arrecadação local de modo que garantisse sua própria manutenção, sem que 

fossem despendidas verbas da capital. 

A contragosto do jornal Estado da Paraíba, órgão do Partido Democrático, Cabedelo logrou sua 

primeira independência municipal por meio da Lei nº 283 de 1908, promulgada pelo então 

presidente da província Monsenhor Walfredo Leal, a partir de uma reorganização do território 

paraibano pós proclamação da república. A despeito do ocorrido, coloca-se em relevo a 

influência política do coronel João José Viana na tomada da decisão, em que pese a sua 

nomeação como primeiro prefeito de Cabedelo que, somado à função de delegado de polícia, lhe 

rendeu a tarefa de implantar uma administração municipal em um povoado carente de tudo. 

No entanto, com as políticas de reforma administrativa implantadas pelo então presidente João 

Pessoa (1928-1930), a supressão do título de município foi decretada pela Lei nº 676 de 20 de 

novembro de 1928, revogando assim sua municipalidade, a partir de uma premissa instaurada na 

reforma em que se estabeleceu limites de renda mínima para o desmembramento de municípios. 
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Ainda conforme legislação inserida na reforma mencionada, o distrito de Cabedelo é elevado à 

categoria de sub-prefeitura da capital três meses depois, por meio da Lei nº 1.556 de 7 de 

fevereiro de 1929, para a qual é nomeado como sub-prefeito o coronel José Guedes Cavalcanti, 

principal rival político do então destituído prefeito João José Viana. Nessa conjuntura política, 

Pimentel (2015) aponta para o fato de que: 

Embora Cabedelo haja sido prejudicado com o retorno ao domínio da Capital, a medida 
adotada pelo presidente João Pessoa reveste do mais alto sentido democrático, pois visa 
combater as oligarquias dominantes em toda a Paraíba, evitando as reconduções dos 
prefeitos e, ao mesmo tempo, disciplina a criação de novos municípios e a 
obrigatoriedade de aplicação de percentual dos impostos arrecadados nos distritos 
(PIMENTEL, 2015, p. 143.) 

Em ocasião da ligação ferroviária com a capital, navios foram aportando no ancoradouro, 

resultando em novos empregos e no desenvolvimento da economia do povoado. Vão sendo 

construídas cada vez mais casas em alvenaria no centro do povoado, próximo à estação 

ferroviária, as ruas recebem iluminação por lampião a gás, resultando numa maior consolidação 

da sociedade local e modificando sua conformação urbana a partir do surgindo de áreas 

naturalmente destinadas às classes, a ofícios e ao comércio. A ferrovia favoreceu ainda o 

desenvolvimento dos destinos de vilegiatura na praia de Ponta de Mattos e no Poço. 

A abertura da ferrovia para viagens de recreação, em 15 de novembro de 1891, traz uma 

importante oportunidade de crescimento para o povoado de Cabedelo, quando promove o 

intercâmbio de sua população com a população da capital João Pessoa e viabiliza o afluxo de 

pessoas de vários pontos do estado. Tal iniciativa possibilitou a prática de veraneio nas áreas 

litorâneas de Cabedelo – com destaque para as praias de Ponta de Mattos e Poço, uma vez que o 

aglomerado urbano da capital ainda não tinha alcançado sua costa marítima15. Pimentel (2015, p. 

27) ilustra ainda que a medida “fez com que, nos feriados do período de verão, a direção da 

ferrovia escalasse trem especial para dias como Natal, Ano Novo e Reis, com partida da Capital 

às 8h da manhã e retorno às 5h18min da tarde”. Dessa forma, é assertivo afirmar que a linha 

férrea trouxe para Cabedelo uma notória interferência na vida econômica e social do seu povo. 

A crescente presença dos visitantes, interessados no potencial de vilegiatura que Cabedelo 

oferece, marca o desenvolvimento imobiliário da cidade em função da instalação da classe mais 

abastada da capital por meio de casas construídas para a utilização sazonal de apenas três meses 

ao ano, época de veraneio. Essa prática social responde por uma alteração significativa na vida 

                                                 
15 Fundada às margens do Rio Paraíba, “até início no século XX, João Pessoa, que não era uma cidade litorânea, 
estava cercada por sítios e chácaras” (VASCONCELOS FILHO, 2003, p. 50). Só a partir de 1907, com a criação da 
ferrovia Tambaú, o núcleo urbano tem acesso ao distrito de Tambaú, que vem a se incorporar como bairro apenas 
em 1970. 
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da comunidade local, uma vez que a estada temporária desses veranistas proporciona uma 

integração entre os jovens de distintos contextos sociais, possibilitando o envolvimento e o 

cruzamento entre a sociedade cabedelense com a da capital, ou de onde seja o visitante. 

A demanda populacional, somada ao excedente criado pelos visitantes no verão, trouxe a 

necessidade de meios de transporte que integrasse os diversos focos urbanos que vinham 

compondo o distrito de Cabedelo. Nesse contexto, Pereira et al. (1987, p. 66) contam que, “em 

1908, Manoel Garcia de Castro pede autorização e implanta na vila uma linha de bonde de tração 

animal, ligando a vila de Cabedelo às praias de Ponta de Mattos e Praia Formosa”, tendo, em 

1911, em função da relação próxima que Joca Pai Velho mantinha para com autoridades políticas 

da capital, este também investe em uma linha de bondes puxado a burros, “e atendia, 

principalmente, aos visitantes que chegavam pela manhã em busca das praias de Ponta de Matos 

e Formosa” (PIMENTEL, 2015, p. 74), a qual servia ainda à população que resistia em circular 

na areia solta e quente das ruas cabedelenses. Ao que consta, a revolução de 1930, somado a 

morte de Joca Pai Velho, põe fim ao serviço dos bondes, substituindo-os por um trole da Great 

Western que utilizando-se dos antigos trilhos, os quais não atendiam a população como um todo, 

realizavam apenas o deslocamento dos seus funcionários, e o transporte dos usuários dos trens 

que chegavam ao povoado. 

Em meio ao clima de excitação política que acometia os ânimos da população cabedelense da 

década de 1950, insuflado pelo movimento estudantil, com o apoio do ativo pároco local, padre 

Alfredo, que vislumbravam na emancipação política de Cabedelo a saída para suas vidas 

pachorrentas, ocorre a representação de um manifesto dirigido ao então deputado Antônio 

D’Ávila Lins, outro entusiasta da ideia, para que o pleito fosse solicitado junto à Assembleia 

Legislativa do Estado. Na esteira desse movimento, defere-se a aprovação do projeto, sendo 

sancionada a Lei nº 1.631 de 12 de dezembro de 1956 pelo então governador Flavio Ribeiro 

Coutinho, em que se cria, em definitivo, o município de Cabedelo. Nesses termos, em 31 de 

janeiro de 1957 o município é instaurado, nomeando Antônio Ribeiro Pessoa como seu primeiro 

prefeito até as eleições submetidas para o cargo em 1959, pela qual vence o candidato Enivaldo 

Miranda. Na ocasião, o município se compunha pela região central, além das localidades de Ilha 

da Restinga, Ponta de Matto, Camboinha, Jacaré, Praia Formosa, Poço e Ponta de Campina. 

Coloca-se em relevo a interferência crucial em que o porto se apresenta para Cabedelo quando 

verificadas as estatísticas demográficas nos momentos em que o mesmo ascende e sua 

conseguinte derroca. Nesses termos, a “dinamização das funções portuárias, gerou inúmeros 

empregos, atraindo pessoas para a cidade e provocando um aumento populacional urbano” 
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elevando a população na década de 1950-1960 a um percentual de 73,88% de habitantes a mais 

(PEREIRA et al, 1987, p. 106). Por outro lado, tem-se que: 

Com o decréscimo do movimento portuário no período de 1965/80, gerando o 
desemprego e diminuindo os recursos de acumulação em favor da cidade, bem como a 
produtividade do trabalho, o processo evolutivo da população foi se dando de forma 
lenta e pequena, não ocasionando interferência na ocupação e uso do solo na cidade 
(PEREIRA et al, 1987, p. 106). 

Nessa seara, embora o porto ainda empregasse a maior quantidade de pessoas na cidade, a 

população de Cabedelo mantinha-se também pela pesca e por atividades ligadas a extração 

vegetal, com destaque para o coco e para o caju, malgrado suas características sazonais de 

colheita, não representando assim uma fonte de renda permanente. Por outro lado, as atividades 

do setor industrial desenvolviam-se de maneira expressiva para a cidade, despontando nas 

décadas de 1960 e 1970 três importantes companhias, versadas abaixo por Cavalcanti: 

A CONASA S/A (Estaleiro do Nordeste, Sociedade Anônima) foi implantada em 
Cabedelo por um grupo de Recife, na década de 1960, e 30% de suas ações foram 
compradas pelo Governo Estadual. Voltava-se para a construção de barcos de pesca e 
consertos de embarcações, empregando nessa época, 44 pessoas. A SUNAVE S/A 
(Companhia de Construções na pesca da lagosta e de outros tipos de pescado, sendo a 
lagosta exportada para os Estados Unidos (Nova York) e o peixe vendido no mercado 
local. Outra atividade desenvolvida por essa Companhia era a produção de gelo, 
destinando-se a maior parte dessa produção ao seu consumidor interno e outra pequena 
parte era comercializada entre os pescadores da região; empregava na época, 34 
pessoas. Quanto ao MOINHO TEONE, uma das mais antigas indústrias do município, 
sua produção voltava-se para o ramo da farinha de trigo, farelo e massas, empregando o 
maior número de pessoas no setor industrial (CAVALCANTI, 1996, p. 63). 

Representando um dos problemas mais sérios que Cabedelo enfrentou, o abastecimento de água 

potável, que até então se dava por meio de uma atividade lucrativa, coletada em poços artesanais 

e transportada “no lombo do jumento” até seu consumidor final, cerceando assim o direito de 

quem não podia pagar; somente na década de 1970 chega por vias de abastecimento contínuo, às 

custas de muita reivindicação por parte da população. Ainda nesse período é chegado um 

melhoramento da rede elétrica na cidade. 

A despeito do crescimento da cidade na década de 1970, em que pese a influência que as 

indústrias exerceram em sua ocupação urbana, tem-se a amplia do comércio, a adoção de 

infraestrutura para ruas existente e o surgimento de novas delas, adensando assim o núcleo 

central e direcionando a expansão para o sentido das praias. Dessa forma, a demanda por terras 

nas faixas de praia fomentou o surgimento de loteamentos, os quais se fizeram presente nas 

localidades de Camboinha, e Poço (PEREIRA et al, 1987, p. 112).  Ainda nesse período, Falcão 

chama a atenção para a redução da densa mata de restinga na propriedade Bela Vista, próximo ao 

maceió do Rio Jaguaribe, que delimita os municípios de Cabedelo e João pessoa, tendo em vista 
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sua substituição “por uma vegetação de restinga arbustiva arbóreo, compatível com a criação de 

gado, de pequeno porte, desenvolvido na propriedade”. Outro destaque se dá pela “presença de 

residências secundárias instaladas em glebas, bem como a Associação Atlética do Banco do 

Estado da Paraíba (AABE)” em Ponta de Campina (FALCÃO, 2004, p. 54). 

Com efeito, constata-se já nesse momento a prática da especulação imobiliária, quando uma 

gama de terras é adquirida e retida para um estoque que se propõe valorizar ao longo do tempo. 

Ademais, acerca do que aponta Falcão: 

A aceleração do processo de ocupação na restinga de Cabedelo é atribuída, por um lado, 
ao crescimento das residências secundárias de uma parcela da população do Estado que, 
a partir da década de 70, passa a adquirir lotes nas praias de Formosa, Camboinha e 
Poço e, por outro, à transformação gradativa, a partir da década de 80, de parte dessas 
residências em moradias fixas (FALCÃO, 2004. p.57). 

Paralelo a isso, a prefeitura de João Pessoa desenvolve entre os anos de 1977 e 1982 o projeto 

Comunidade Urbana para Recuperação Acelerada − CURA, pelo qual beneficiou 

primordialmente o trecho de sua orla marítima com os investimentos de infraestrutura, 

favorecendo uma especulação imobiliária na área. Dessa forma, a classe mais abastada da 

sociedade, antes residente na região central da cidade, desloca-se para as áreas costeiras, 

próximas ao mar, com vistas à uma melhor qualidade de vida (NÓBREGA, 2011). Estendendo-

se mais fortemente na direção norte da orla pessoense, tal projeto reverbera em Cabedelo, 

disseminando a ocupação nas áreas adjacentes ao limite entre os municípios. 

Observa-se, portanto, que o crescimento se alastra pela porção leste do território municipal – 

tomando a BR 230 como eixo central de circulação e penetração – voltada para o mar, uma vez 

que, embora se tenha a existência de antigas comunidades ribeirinhas – à exemplo da Praia 

Fluvial do Jacaré – só se identifica o surgimento de loteamentos na porção oeste da rodovia após 

1983, coincidentemente quando são retomadas as atividades ferroviárias por trem de passageiro. 

Nesse contexto, o município se expande de forma linear, absorvendo os espaços disponíveis ao 

longo da orla marítima, até então sem qualquer planejamento ou definição de um zoneamento 

que balize um crescimento da área urbana de forma integrada. 

Sob posse da família Garcia Ximenes, a Fazenda Bela Vista apresentava um vasto coqueiral na 

faixa de terra do Mar dos Macacos que, juntamente com o remanescente da restinga arbustiva 

ainda presente, compunham o território no qual implantou-se o loteamento Intermares. Para 

tanto, a primeira versão do loteamento, aprovado em 1977, utilizava-se apenas da faixa litorânea 

da propriedade, ampliando-se em 1982 até o limite com a BR 230, quando se depara com um 

entrave nos órgãos ambientais que só libera sua aprovação final no ano de 2003. Nesses termos, 
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Vale identifica as terras como um “imenso vazio intersticial desprovido de infraestrutura, 

ocupado por extenso coqueiral à espera de uma maior valorização imobiliária” (VALE, 2001, p. 

58). Por outro lado, Vasconcelos reconhece o surgimento de Intermares como um “boom do 

crescimento do setor imobiliário e da construção civil em João Pessoa, fazendo com que a cidade 

[de João Pessoa] ultrapasse seus limites municipais e adentrasse no município de Cabedelo” 

(VASCONCELOS FILHO, 2003, p. 71), fator que se potencializa com o melhoramento no 

abastecimento d’água, em sobremaneira à introdução da via litorânea em 1991, ligando o bairro 

do Bessa (João pessoa) ao bairro do Poço (Cabedelo), passando por Intermares. Dessa forma, 

Intermares desponta como área nobre da cidade, configurando-se como setor com maior índice 

de construção na década de 1990. 

A alta demanda construtiva em que se apresentava o município de Cabedelo, em tempo, tenciona 

a necessidade de legislações que possam regular o crescimento da cidade. Nesse sentido, o Plano 

Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município de Cabedelo surge a partir da Lei 

Complementar nº 01/1997 de 30 de dezembro de 1997, enquanto medida obrigatória do plano 

nacional do Estatuto da Cidade. Soma-se a este o Código de Edificações pela Lei nº 03/1998, 

alterado pela Lei Complementar n° 18/2006 e posteriormente, o Código de Zoneamento e Uso e 

ocupação do Solo através da Lei nº 06/1999, alterado pela Lei Complementar nº 17/2006 e nº 

46/2013, apresentando-se como meios de balizar a expansão urbana da cidade. 

A despeito do parcelamento do solo urbano que se desdobra no município de Cabedelo até o ano 

de 2005, ano que se inicia o recorte temporal da pesquisa, Falcão (2004) identifica uma retração 

no processo de loteamento da sua orla marítima, fator justificado pelo quase total parcelamento 

da porção leste do município, voltada para o mar, a exceção das pequenas glebas no bairro de 

Ponta de Campina. Nesse contexto, ocorre que, com o aquecimento do mercado imobiliário nos 

anos 2000, tais remanescentes denotam-se como alvo desse momento da produção do espaço, 

com vistas às novas formas de morar e se utilizar o espaço urbano através de mega 

empreendimentos de cunho residencial, terreno fértil para o que se discorrerá no bairro, pauta da 

sessão que se segue. 

Dado seu contexto de entorno, o espaço urbano do município de Cabedelo encontra-se hoje 

subdivido em 24 bairros (Mapa 3), cujo uso e ocupação do solo estão diretamente atrelados às 

peculiaridades físico-ambientais predominantes. Malgrado o município não possua zona rural, a 

Ilha da Restinga, parte integrante deste, não apresenta urbanização, sendo uma área preservada 

em suas características naturais. Não obstante, ainda que a divisão territorial dos bairros já se 



129 
 

 

realizasse de maneira informal, sua chancela oficial veio apenas recentemente, por meio da lei nº 

1.540 de 12 de agosto de 2011, conforme documento em anexo (ver Anexo I). 

Cabe salientar a importância desse feito político-administrativo, uma vez que a delimitação do 

município por bairros se oferece como um necessário mecanismo facilitador para o planejamento 

urbano da cidade, na medida em que analisa as demandas da população de forma pontual e 

específica para cada trecho da cidade, tornando assim mais viável, em tese, atendê-las de forma 

mais adequada. 
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2.2.6. O Bairro Ponta de Campina 

 

Conforme trazido anteriormente, a divisão de bairros do município de Cabedelo só ocorre de 

forma legal no ano de 2011, quando se tem sua nominação e delimitação oficializada, porém já 

estabelecida previamente pela própria população e pelo modo como a ocupação ocorreu. Dito 

isto, o relato histórico acerca do município de Cabedelo disponível pela literatura – inclusive 

acadêmica – sublima, quando não omite, a referência ao bairro Ponta de Campina, conhecido 

anteriormente por “O Maceió do Matias”. Sendo assim, e diante de um contexto de escassos 

dados literários sobre o bairro, a pesquisa se desenvolve a partir do garimpo de informações 

encontradas na história escrita, somado ao conhecimento empírico dos que ali viveram e se 

dispuseram a contribuir através de seus relatos falados. Nesse sentido, utiliza-se aqui da fala 

encontrada na obra de Carmem, Marília e Sandra (Evolução Urbana de Cabedelo), as quais 

colocam que “quando não há documentos escritos, a história se faz também com palavras, sinais, 

paisagens e telhas” (PEREIRA et at., 1987, p. 66). 

Limitando-se ao norte com o bairro da Praia do Poço, a literatura refere-se a este último como 

uma localidade que já pertenceu aos domínios territoriais do coronel Joca Pai Velho, 

apresentando posteriormente destaque como destino de um significativo percentual de veranistas, 

trazidos pelos trens da Great Western, até consolidar sua ocupação através da implantação de 

uma gama de loteamentos nos anos de 1950 a 1970, caracterizados pelas residências secundárias 

de uso sazonal. Por outro lado, especificamente ao sul, o bairro de Intermares, ocupado a partir 

da década de 1980 por meio de um loteamento mais elaborado e de maiores dimensões, 

originou-se da fazenda da família Garcia Ximenes. Dessas terras resguardou-se uma porção ao 

norte sem parcelamento, a qual incorporou posteriormente como parte da configuração territorial 

do atual bairro Ponta de Campina. 

Nesse contexto, o Maceió do Matias encontra-se entre duas formações urbanas que se destacam 

na história de Cabedelo, apresentando uma configuração territorial composta pela propriedade da 

família Siqueira e pela porção de terras da família Garcia Ximenes que não foi incluída no 

loteamento Intermares. Com efeito, a partilha, sobretudo da propriedade da família Siqueira, 

entre seus herdeiros provoca uma configuração espacial peculiar, em que pese seu traçado 

geométrico de forma alongada, resultando em lotes estreitos e com extensão que vai da BR 230 

até o mar. Chama a atenção os casos em que o espólio é subdividido entre a geração subsequente 

e a fração dos lotes se configuram por várias “tiras” de terras, de modo a inviabilizar o uso 

individual dos mesmos. 
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Na década de 1980 surge o primeiro parcelamento do solo na área, realizado por João de 

Vasconcelos Filho, proprietário da gleba localizada entre as famílias Siqueira e Garcia Ximenes. 

Ao que consta, João de Vasconcelos Filho era proprietário de uma indústria de sisal nas 

imediações em que hoje é a cidade de Bayeux (integrante da Região Metropolitana de João 

Pessoa), vivendo por muitos anos no local, na casa que inclusive se mantém, atualmente como 

uma pousada à beira-mar. Este proprietário se pôs como pioneiro no parcelamento do solo na 

área, responsável pelas primeiras quadras loteadas na década de 1980. Outra notória proprietária 

é a senhora Annita, uma das herdeiras da família Siqueira que, casada com o arquiteto Mario di 

Lascio, viveu por muitos anos no local, cuja nominação da avenida do bairro que dá acesso à BR 

230 é atribuída à mesma.Data ainda dessa década a construção da Associação Atlética do Banco 

do Estado da Paraíba – AABE, com gleba que vai da Via Litorânea até o mar. 

Com a instalação da Via Litorânea em 1991, a área em estudo permanece com sua configuração 

por glebas, dotadas de pequenas casas em construção vernacular de utilização sazonal, com suas 

terras agora divididas pela via. Os loteamentos que se seguiram partiram desta divisão, 

instalando-se o Loteamento Alphamares (1996) e o Loteamento Chácara da Praia (1998), ambos 

configurados entre a via litorânea e a BR 230, mantendo o proprietário suas terras à beira-mar. 

Figura 29 −Vista aérea do maceió de Ponta de Campina (2002) 

 
Fonte: Falcão, 2004 
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Observa-se que a parte de terras referente à família Siqueira teve seu parcelamento de forma 

mais fracionada quando comparada às terras da família Garcia Ximenes, encontrando nestas 

ainda um remanescente sem uso, incluindo a preservação de uma chácara à beira-mar. Ainda na 

década de 1990, ocorre nas terras deste último a construção do parque aquático “Intermares 

Walter Park”, de propriedade dos mesmos, localizado na margem oeste da Via Litorânea, o qual 

funcionou até o início dos anos 2000, encontrando-se em estado de abandono até os dias atuais.  

O bairro foi se consolidando ao longo dos anos e mais loteamentos surgiram em sua porção 

oeste, caracterizado pelas residências de veraneio predominantemente por casas, com a presença 

de edifícios multifamiliares de padrão médio a médio/baixo. Entretanto, até os dias atuais não 

houve uma ocupação mais densa nos lotes dos seus loteamentos. 

Contudo, é na porção leste da via que se encontra a concentração maior de empreendimentos de 

alto padrão, fator que vem reconfigurando a área. Com início na década de 1980, o bairro tem 

seu primeiro grande edifício ainda no ano de 1999, composto por 60 unidades habitacionais, 

porém sem acessar diretamente o mar. Desta feita, após o primeiro condomínio edificado à beira-

mar, difunde-se o conceito de condomínio-clube, promovendo a partir do ano de 2005 um 

alargamento na produção de empreendimentos cada vez mais competitivos “ao gosto e ao bolso” 

do cliente. 

Figura 30 − Ponta de Campina 

 
Fonte: http://www.edsonesilvaimobiliaria.com.br 



133 
 

 

 

Com efeito, é decorrente da implantação dos condomínios residências de alto padrão que o bairro 

vem se destacando no cenário imobiliário da grande João Pessoa, pela relevante transformação 

do espaço urbano produzido nos últimos anos. 

Nessa perspectiva, a área objeto de estudo apresenta hoje uma configuração espacial peculiar, 

uma vez que o bairro se encontra como um espaço ainda em processo de construção. Com vistas 

ao contexto urbano já produzido, onde se presencia a chegada de novas formas de apropriação do 

espaço urbano pelas classes mais abastadas da população, em detrimento da população ali 

existente e sua infraestrutura disponível, sobretudo pela condição morfológica de fragilidade 

ambiental em que o bairro se desenvolve. Dessa forma, o estágio de ocupação em que se 

encontra Ponta de Campina torna possível que um estudo apurado da área venha suscitar 

diretrizes que balizem o processo de reprodução desse espaço, de modo a reverberar por espaços 

outros produzidos sob a mesma perspectiva de mercado. 
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2.3. Ponta de Campina e seu potencial de vilegiatura 

 

Como ocorre na maioria dos casos em que a legislação acaba oficializando a denominação que a 

própria população atribui à determinada localidade, com Ponta de Campina não foi diferente, 

embora em algum momento o lugar tenha sido tratado como uma extensão do bairro de 

Intermares. Desta feita e em conformidade com a lei de criação dos bairros do município de 

Cabedelo, ao que dispõe seu item XIV, transcreve-se as seguintes delimitações: 

Bairro de Ponta de Campina – descrição dos limites envolvendo a poligonal do bairro − 
área limitada a partir do cruzamento da BR 230 com a Rua Otávio Novais, seguindo 
pela BR 230 na direção sul pelo lado ímpar até Avenida Mar da Arábia, seguindo por 
esta na direção leste pelo lado ímpar até o Oceano Atlântico, voltando pela Orla 
Marítima em direção norte até a Rua Otávio Novais, seguindo por esta na direção oeste 
pelo lado par até o cruzamento da BR 230 com a rua Otávio Novais, fechando assim a 
poligonal que determina o bairro de ponta de Campina (CABEDELO, 2011). 

 

Figura 31− Divisão dos bairros de Cabedelo e Delimitação do bairro Ponta de Campina 

 
Fonte: IBGE. Elaborado por Gabriel Lima, 2021 

 

Situado no ponto médio da extensão litorânea do município de Cabedelo, entre a enseada do 

bairro de Intermares (ao Sul) e a Praia do Poço (ao Norte), Ponta de Campina apresenta-se como 
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área de maceió16, responsável pela drenagem pluvial do seu entorno. O bairro compõe uma área 

de 122,21 hectares, dotada por uma faixa de aproximadamente 1,5 km de praia com um extenso 

banco de areia mar adentro, tangenciada pelo canal de drenagem natural que integra sua 

morfologia. 

O parcelamento do solo no recorte territorial em pauta apresenta-se de forma bastante peculiar, 

tendo em vista a configuração de suas glebas, que imprimem curiosamente figuras geométricas 

estreitas e alongadas, estendendo-se da BR 230 até o mar (quando não, até a Via Litorânea). 

Percebe-se com isso uma conformação decorre do parcelamento realizado através da divisão de 

terras por espólio, de modo que as frações herdadas não distinguissem privilégio a nenhuma 

gleba em detrimento de outras, alcançando cada uma sua vista pro mar. 

Denotada sua configuração espacial inicial, nota-se que o trecho central do bairro, próximo ao 

mar, oferece maior concentração urbana, em que pese os primeiros trechos loteados na área. Os 

loteamentos que se seguiram, instalaram-se na face oeste da Via Litorânea, voltados para o norte, 

caracterizados até hoje por uma ocupação lenta e uma baixa densidade. No trecho mais ao sul 

encontram-se remanescentes de grandes glebas, descampadas na face oeste da via e dotada de 

uma propriedade tipo chácara na sua face leste. 

Ocorre que, envolto a esse trecho de maior concentração, sobretudo nas glebas que limitam com 

o mar, a ocupação se dá de forma massiva pelos empreendimentos imobiliários de alto padrão 

construtivo, representando uma desenfreada produção do espaço, com vistas a estender-se por 

toda a costa disponível na área até então. 

Não obstante, o bairro apresenta ainda uma boa parcela de glebas na face leste da Via Litorânea, 

situadas em grande parte no trecho mais ao norte, caracterizadas por uma baixa ocupação urbana, 

a julgar pela presença de casas isoladas construídas aos moldes vernaculares, algumas com 

caráter de uso sazonal (veraneio), outras já representando moradia fixa. Tais espaços vêm 

sinalizando como alvo contundente dos agentes produtores do espaço, frente a seu potencial 

imobiliário nos padrões do que vem sendo construído. Entretanto, encontra-se dentre essas 

referidas glebas um sítio histórico composto pelas Ruínas do Almagre, que vem se apresentando 

como um forte entrave legal para a efetivação da produção desse espaço, tamanha 

representatividade se oferece ao patrimônio histórico nacional. 

Nessa seara, os agentes imobiliários vêm travando uma árdua batalha com o Estado 

(representado pelo poder municipal, sobremaneira pelos órgãos de patrimônio histórico), na 
                                                 
16 A denominação Maceió, como se sabe, faz referência a ambientes lacustres que entram em contato com o mar 
(VASCONCELOS FILHO, 2003). 
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perspectiva de dar prosseguimento ao processo de construção do espaço sob as mesmas 

condições em que este vem se incidindo no bairro. 

Figura 32 − Imagem aérea do bairro Ponta de Campina 

 
Fonte: Bruno Atayde, 2019. Editado pelo autor 

 

A valer dos atrativos naturais, a praia representa um grande potencial de lazer, porém com 

reduzido acesso à população que não se dirigem diretamente de seus condomínios. Tal fato 

decorre da conformação espacial das glebas em que os mesmos foram edificados, com a ausência 

de vias de acessos ao mar, característica remanescente da forma em que essas glebas foram 

parceladas. Dessa forma, toda a extensão de praia do bairro é acessada por apenas três únicas 

vias. 

A incidência de ventos propícios confere uma vocação para esportes à vela enquanto forte apelo 

turístico para o local, configurando uma atividade condizente com a população que vem se 

instalando na área, uma vez revelado o caráter elitista deste esporte, que traz interessados de 

várias partes do mundo para investir em imóveis no local. 

Ademais, fatores como a erosão marinha afetam o bairro de maneira severa há anos, reduzindo 

gradativamente a faixa de praia ali existente. Nesse sentido, conforme aponta Esteves & Santos 

(2001), a erosão reduz o valor das propriedades ameaçadas, já que a largura da praia tem 

influência direta no preço das propriedades à beira-mar, sendo este um fator a ser considerado 

pelos agentes produtores do espaço no bairro. Outro condicionante se dá pela questão de 

drenagem natural da área, a qual vem sendo canalizada nos trechos em que os cursos d’água 

permeiam as glebas edificadas, provocando assim alagamento das porções mais a oeste do bairro 

BR 230 



137 
 

 

nos períodos chuvosos, que se deparam ilhados com a água represada entre a Via Litorânea e a 

BR 230, problema alheio a quem mora nos condomínios clubes à beira-mar. 

Somadas as amenidades naturais apontadas, o bairro conta ainda com condições urbanas 

favoráveis à crescente valorização da área pelo mercado imobiliário, a valer do seu fácil acesso 

viário, o vasto estoque de terras ainda não edificadas e seus vazios urbanos. Por consequência, 

ampliam-se demandas como o agravamento dos problemas fundiários, alteração do conteúdo 

social e econômico, autossegregação, entre fatores outros que compõem a configuração subjetiva 

do espaço. 

Desta forma, o recorte territorial da pesquisa se volta para o bairro Ponta de Campina a partir da 

análise que desvela as transformações que vem se processando na área através dos interesses e 

estratégias dos agentes produtores do espaço urbano, tendo em vista a demanda sempre crescente 

dos índices demográficos sob o bairro ao longo dos anos em um ritmo cada vez mais intenso em 

que esse espaço vem sendo produzido. 

A expansão urbana ocorrida na cidade de João Pessoa em direção ao mar, que verticaliza sua 

produção e se estende até os limites de Cabedelo, propicia a criação do loteamento que temos 

hoje como o bairro de Intermares. Ponta de Campina se apresenta como extensão desse litoral, 

enquanto oferta de terras viáveis ao mercado imobiliário. Nessas condições, o recorte territorial 

estudado representa um estoque de terras favorável aos interesses dos promotores imobiliários, 

sobretudo pela vasta oferta de amenidades naturais, ainda em regular estado de preservação. 

Cientes da condição contínua de expansão das cidades e como esta vem se dando, ressalta-se 

aqui a excepcional importância que a manutenção das características físico-ambientais representa 

para o espaço urbano, por meio da conservação dos cursos de água, vegetação nativa e lençóis 

freáticos, enquanto ambiente saudável. Embora a presença do meio ambiente hoje se configure 

como produto de valorização fundiária para o mercado imobiliário, cabe considerar uma postura 

ecológica para além do elemento agregador ao valor venal do imóvel, com vistas à qualidade de 

vida da cidade como um todo. 

Nessa tangente, agrava-se na área em estudo o fato de se tratar de um ecossistema frágil de 

drenagem pluvial da região, que já afetada com o corte longitudinal que a rodovia BR 230 exerce 

ao longo de toda extensão da península de Cabedelo, encontra-se ainda desprovida de 

infraestrutura adequada desde elementos basilares de saneamento básico. A canalização do curso 

d’água que permeiam os condomínios representa outro grande problema, na medida em que se 
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constatam alagamentos sazonais nos períodos chuvosos, sobretudo na porção oeste à via 

litorânea, causando transtorno para os moradores. 

Diante da conjuntura capitalista em que o espaço vem sendo produzido nas cidades, importante 

se faz sublinhar a condição de valorização crescente por parte do solo urbano enquanto 

mercadoria. A despeito dessa condição mercadológica, a disponibilidade de um farto estoque de 

terras edificáveis, somado à sua localização privilegiada à vilegiatura, colocam o bairro Ponta de 

Campina na mira feroz dos agentes fundiários e imobiliários da produção espacial. 
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CAPÍTULO                                            3 

 

 

A PRODUÇÃO DO ESPAÇO NOBAIRRO PONTA DE 

CAMPINA 

 

 

3.1. Análise dos Índices Urbanos 

3.2. Análise da Cronologia 

3.3. Análise da Morfologia 

 

 

Partindo da premissa apontada por Milton Santos (1997) de que para compreender a cidade se 

faz necessário entender o processo histórico em que se deu a construção do seu espaço, alia-se a 

isso perspectivas de como o mesmo vem sendo formatado em meio a uma conjuntura local e 

sobretudo global de produção. Destarte, o capítulo que se segue apresenta dados estatísticos, da 

cronologia e da morfologia da área, obtidos durante a pesquisa, de maneira que, embasados pelas 

discussões elucidadas nos capítulos anteriores, possibilitam uma análise mais precisa do espaço 

urbano do bairro Ponta de Campina. Com efeito, um dos fatores de relevo que baliza a atuação 

dos agentes produtores do espaço, por meio da interferência do Estado, se dá pelos meios legais 

que nele incidem. Desse modo, antes da apresentação e discussão dos dados, destacam-se 

algumas das legislações que permeiam a área objeto de estudo. 

Frente à necessidade de leis e planejamento técnico que estabeleça um plano de gestão e 

ocupação das praias, a Lei nº 7661/88 institui parâmetros no âmbito do Plano Nacional de 

Gerenciamento Costeiro (PNGC), em que prevê no seu Artigo 3º o zoneamento de usos e 

atividades na zona costeira e dá prioridade à conservação e proteção, entre outros (BRASIL, 

1988). Outra importante medida se caracteriza pela programação do padrão de ocupação das 

zonas costeiras, através das implicações da Lei nº 6.938/1981 (Política Nacional do Meio 

Ambiente − PNMA), pela qual prevê no artigo 2º a preservação, melhoria e recuperação da 

qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no país, condições ao desenvolvimento 

socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e a proteção da dignidade da vida humana 

(BRASIL, 1981). 
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Dessa forma, enfatiza-se os seguintes princípios que constam nos parágrafos regulamentadores 

da PNMA: (i) IV – proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas; (ii) 

VII – acompanhamento do estado da qualidade ambiental; (iii) IX – proteção de áreas ameaçadas 

de degradação; (iv) X – educação ambiental a todos os níveis do ensino, inclusive à educação da 

comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente. 

Ademais, desde o ano 2000 o Brasil dispõe de legislação (Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação, Lei Federal n° 9.985, de 18 de julho de 2000) que define as categorias das 

unidades e respectivas restrições de uso e ocupação. 

Nessa prerrogativa, a aplicação do PNCG se dá de forma colaborativa entre a União, os Estados 

e os municípios, pelos órgãos e entidades integradas ao Sistema Nacional do Meio Ambiente –

SISNAMA, através de planos – estaduais ou municipais – de gerenciamento costeiro, 

desenvolvidos a partir do Plano Nacional disposto na Lei nº 7.661/88. Nesses termos, o Decreto 

nº 12.254/87 cria a Comissão Estadual de Gerenciamento Costeiro da Paraíba – COMEG/PB em 

3 de dezembro de 1987 através da Superintendência de Administração do Meio Ambiente e dos 

Recursos Hídricos da Paraíba – SUDEMA, e somente em 12/12/2003 a Lei nº 7.507 institui o 

Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro da Paraíba, cujo objetivo geral se pauta em planejar e 

gerenciar a utilização racional dos recursos naturais da Zona Costeira por meios de instrumentos 

próprios, cabendo-lhe a responsabilidade por toda a extensão deste a cargo da SUDEMA, através 

COMEG/PB, de forma integrada e participativa. 

Contudo, ocorre que antes mesmo do Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro, a Constituição 

Estadual da Paraíba (1989) estabelece uma importante diretriz no que se refere ao 

aproveitamento do solo nas áreas litorâneas. Tal medida implementa o escalonamento na altura 

das edificações erguidas na orla marítima do estado a partir do que define o artigo que se segue: 

Art. 229. A zona costeira, no território do Estado da Paraíba, é patrimônio ambiental, 
cultural, paisagístico, histórico e ecológico, na faixa de quinhentos metros de largura, a 
partir da preamar de sizígia para o interior do continente, cabendo ao órgão estadual de 
proteção ao meio ambiente sua defesa e preservação, na forma da lei. 
 
§ 1º O plano diretor dos Municípios da faixa costeira disciplinará as construções, 
obedecidos, entre outros, os seguintes requisitos: a) nas áreas já urbanizadas ou 
loteadas, obedecer-se-á a um escalonamento de gabaritos a partir de doze metros e 
noventa centímetros, compreendendo pilotis e três andares, podendo atingir trinta e 
cinco metros de altura, no limite da faixa mencionada neste artigo (PARAÍBA, 1989). 

Com efeito, a legislação municipal em vigor que determina o gabarito de altura em Cabedelo 

denota-se pela Lei Complementar nº 42 de 17 de junho de 2013, que altera leis complementares 

anteriores (que por sua vez modifica o Anexo I do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado 
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do Município de Cabedelo de 30 de dezembro de 1997). Do que versa a referida lei, a definição 

para o escalonamento das edificações na orla marítima do município descreve-se por: 

O2. A distância (d) a que se refere o “caput” deste artigo será medida à partir da maré 
de sizígia até o meio da testada do lote ou gleba. O resultado obtido determinará em que 
trecho estará inserido e a altura máxima da edificação permitida naquele trecho, assim 
definidos: 
• 1º trecho – de 0,00 a 100,00m: a altura máxima permitida deverá ser medida a um 

escalonamento tangencial, o qual deverá começar com 12,90m (doze metros e 
noventa centímetros) na testada do primeiro lote frontal à orla marítima, seguindo 
na direção da orla marítima para o continente, obedecendo a fórmula H = 12,90 + 
(a x 0,0442), onde “a” é a distância da maré de sizígia até o ponto que se quer 
escalonar; 

• 2º trecho – de 100,01 a 200,00m: altura máxima de 24,75m com tipologia livre; 
• 3º trecho – de 200,01 a 300,00m: altura máxima de 30,25m com tipologia livre; 
• 4º trecho – de 300,01 a 400,00m: altura máxima de 31,45m com tipologia livre; 
• 5º trecho – de 400,01 a 500,00m: altura máxima de 33,00m com tipologia livre. 

Diante do exposto, chama a atenção o refreamento que tal legislação impõe para a produção do 

espaço, na medida em que limita a verticalização dos empreendimentos implantados na faixa de 

praia em Ponta de Campina, oferecendo-se assim como um entrave para os agentes financiadores 

do espaço, interessados na multiplicação dos lucros a partir do aproveitamento exaustivo do lote. 

Todavia, vale salientar a constante pressão que os estes agentes oferecem ao Estado, no que 

tange a derrocada da referida lei, a qual muito do poder de sustentação decorre da raiz 

constitucional em que a mesma foi promulgada no estado. 

Cabedelo conta com a Lei Orgânica do Município (1990), Código de Postura (1977, alterado 

pela Lei Complementar nº 19/2006), Código de Edificações (nº 03/1998 atualizado pelo nº 

18/2006), e o Código de Zoneamento (nº 06/1999, n° 17/2006) com última atualização pela Lei 

Complementar nº 46 de 26 de dezembro de 2013. Este último dispõe acerca do uso e ocupação 

do solo no município, definindo os usos destinados para cada setor da cidade, e a partir dessa 

classificação, os índices de ocupação, aproveitamento e recuos atribuídos. Tais configurações se 

apresentam pelo Zoneamento e Macrozoneamento, ilustradas nas seguintes plantas: 

 

  



142 
 

 

Figura 33 − Planta de Macrozoneamento de Ponta de Campina 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Cabedelo. Edição (recorte) do autor 

 

De acordo com a Planta de Macrozoneamento, o bairro Ponta de Campina apresenta zonas 

residenciais, com particularidades compostas pela Ruína do Almagre, inserida na Zona de 

Interesse Histórico, bem como o trecho delimitado como Zona Especial de Polo Universitário, 

em que pese a edificação ali existente que inicialmente seria destinada à implantação de uma 

universidade privada que não vingou, a qual abrigou a sede temporária da Polícia Federal na 

Paraíba. 
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Figura 34 − Planta de Zoneamento de Ponta de Campina 

 

 Fonte: Prefeitura Municipal de Cabedelo. Edição (recorte) do autor. 

 

Por seu turno, o zoneamento do bairro permanece com as zonas pontuais de Zona Especial de 

Interesse Turístico e Polo Universitário, utilizando-se da Via Litorânea como eixo de delimitação 

para as zonas residenciais ZR1 e a Zona de Interesse Turístico, esta última de maior proximidade 

ao mar. Chama atenção o fato de Ponta de Campina não possuir uma Zona de Comércio e 

Serviços (ZCS), identificado na planta apenas nos seus limites como sendo pertencente aos 

bairros vizinhos. Embora o bairro não ofereça – ainda – uma vocação para equipamentos dessa 

natureza, vem se notando a presença de restaurantes na área. Paralelamente, o trecho voltado 

para a BR 230 oferece equipamentos comerciais (na maioria grandes galpões), exercendo a 

função de uma Zona de Comercio e Serviços não contemplada pelo planejamento em tela. 
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3.1. Análise dos Índices Urbanos 

 

Desenvolve-se nesta seção a apresentação dos dados obtidos na pesquisa, bem como discussões 

acerca da estrutura espacial encontrada no bairro Ponta de Campina, haja vista a importância que 

o conhecimento da dinâmica econômica e a infraestrutura da área representa no processo de 

produção do espaço. Ressalta-se ainda o relevo do mercado de terras na relação da estrutura 

espacial com a localização, uma vez que este também pode ser considerado uma estrutura 

espacial. Para tanto, na perspectiva de desvelar a evolução da estrutura espacial do bairro, a 

pesquisa se utilizaria do comparativo entre os recenseamentos de 2010 e 2020. Entretanto, frente 

à lacuna em que ora se depara a partir do cancelamento deste último, optou-se por recorrer 

apenas ao recenseamento de 2010 como fonte de dados essencial à pesquisa, analisando-os pelo 

viés quantitativo/qualitativo. 

Nessa perspectiva, diante do levantamento in loco realizado na pesquisa de campo, torna-se 

possível a apresentação das características físicas atuais do bairro, de modo a viabilizar a análise 

oferecida pela pesquisa, embora sem o alcance de dados mais específicos comumente coletados 

pelo recenseamento federal. 

Tendo o último censo sido realizado no ano de 2010, um ano antes da regulamentação legal da 

divisão dos bairros no município, este não oferece dados mais específicos ao recorte espacial 

pretendido, uma vez que generaliza esses dados coletados sob a perspectiva do município de 

Cabedelo como um todo. 

Como meio de viabilizar a pesquisa a partir dos dados obtidos, utilizou-se de quatro setores 

censitários que contemplavam a área do bairro, estes oferecendo, porém, um excedente de área 

que extrapola o bairro, mas que se colocou como o recurso de delimitação possível para a análise 

dos dados. Posteriormente, com a reformulação dos setores censitários programada para o Censo 

2020 (o qual não foi realizado), o IBGE apresenta nova configuração espacial, com uma 

distribuição mais farta de setores, inseridos na delimitação correspondente ao que o bairro 

representa oficialmente nos dias de hoje. Tais demarcações encontram-se ilustradas na Figura 37 

a seguir. 

Para tanto, apresenta-se aqui os dados obtidos a partir do Censo 2010, referentes aos setores 

censitários definidos, para nível de análise, da seguinte forma: 
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Tabela 1− Identificação dos setores censitários do IBGE/2010 

Legenda/ Identificação Código do setor 

Setor A 250320905000024 

Setor B 250320905000071 

Setor C 250320905000065 

Setor D 250320905000064 

Fonte: IBGE 2010 

 

 

Figura 37− Mapa Censitário de Ponta de Campina 2010/2020 

Fonte: IBGE. Elaborado por Gabriel Lima, 2021 

 

Nesses moldes, o bairro apresentava até então – de acordo com o Censo 2010 – um total de 

1.369 habitantes, perfazendo uma densidade demográfica de 1,12 hab/m², distribuídos em 1.695 

domicílios, dentre os quais 606 declaram-se particular/permanente, ao passo que 1.089 

apresentam-se como indefinidos. Tal situação alude à condição sazonal desses domicílios, uma 
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vez que a indefinição reflete a ausência de um morador fixo que possa transmitir a informação 

indagada. Sobre a forma tipologia desses imóveis, os dados se oferecem da seguinte forma: 

 

Tabela 2− Tipologia dos domicílios em Ponta de Campina 

Tipologia do domicílio 

  apartamento casa casa de vila ou 

condomínio 

total de domicílios 

Setor A 119 16 0 135 

Setor B 103 17 0 120 

Setor C 124 31 1 156 

Setor D 117 76 2 195 

Total 463 140 3 606 

Fonte: IBGE 2010 

 

Com base na tabela acima, nota-se, pois, uma predominância de habitações multifamiliares, 

definidas por edificações compostas de duas ou mais unidades habitacionais, podendo sê-las em 

vilas ou condomínios (de forma horizontal), ou em edifícios verticais, na forma de apartamentos, 

estes configurados aqui com maior incidência. Outro ponto de análise se dá pelo trecho do bairro 

que oferece maior densidade demográfica, mantendo sua concentração no denominado “Setor D” 

até os dias atuais, o qual se volta para a face leste da Via Litorânea, propiciando maior 

proximidade com o mar. 

Composta inicialmente pela população advinda de outras cidades, sobremaneira de João Pessoa e 

posteriormente de Campina Grande, a população que frequenta o bairro, desde sua origem, 

configura-se pela classe média que, em grande parte por condições de financiamento, adquiriram 

seu imóvel de veraneio. Isso ocorre que, através do potencial de vilegiatura do bairro, os 

empreendimentos que hoje se instalam vêm elevando o padrão construtivo, bem como alterando 

as conjunturas sociais preexistentes no trecho voltado para a praia. 

Os dados apresentados pelo Censo 2010 revelavam, conforme gráfico abaixo, a presença da 

população com renda superior a cinco salários mínimos em percentual representativo, ilustrando 

a estimativa de rendimento nominal médio dos responsáveis pelo domicílio particular como 

balizador dos referencias sociais e econômicos do bairro. Tal panorama reflete na configuração 

social da área, respaldando a forma como a mesma vem sendo produzida espacialmente. 

 



 

Figura 38−

da População no Bairro Ponta de Campina

Diante da configuração original do bairro em sua vocação de 

ocupação sazonal desse espaço apenas em determinados meses do ano favoreceram uma 

demanda diferenciada, em que pese a reduzida atenção do poder público, em especial do 

municipal, para com a área, encontrando

urbanos devidos à população. Outrossim, comércios e serviços se oferecem com grande escassez, 

tendo a população não só a necessidade, mas a cultura de deslocar

vizinhos, para a cidade de João Pessoa.

Neste cenário, equipamentos de saúde são inexistentes no bairro, tendo a população permanente 

que recorrer aos postos de saúde de Intermares e, sobretudo, da Praia do Poço por sua demanda 

mais baixa e maior proximidade. O hospital público mais p

porém com limitados recursos, fazendo com que a população recorra com mais frequência aos 

centros médicos de João Pessoa. Para o caso da população dotada de “planos de saúde”, 

composta na sua maioria por extratos sociais de 

se todo para a capital, por mais que Intermares já apresente alguns consultórios e laboratórios 

privados/conveniados. 

No tangente à educação, Ponta e Campina não oferece nenhuma instituição de ensino, sendo 

deslocamento para bairros vizinhos, conquanto a população mais abastada para João Pessoa, tido 

como única alternativa possível para usufruto do serviço. Consta

de ensino no bairro uma escola hípica, locada em uma área ainda 

ativa frente ao caráter especulativo da sua terra, em que pese o aspecto precário de sua 

edificação, deflagrando a natureza temporária da instalação, até ser engolida pelo capital 
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vilegiatura, as características de 

ocupação sazonal desse espaço apenas em determinados meses do ano favoreceram uma 
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imobiliário. Coloca-se aqui em relevo a medida instaurada pelo planejamento municipal, o qual 

insere dentro do perímetro do bairro uma zona de “polo universitário”, locada próximo à BR 

230, em uma gleba onde ergueu-se uma edificação destinada à uma universidade privada que 

nunca vingou. Tal construção manteve-se inacabada por anos, até ter sua obra retomada por 

ocasião do contrato temporário com a Polícia Federal, que abrigou suas funções até agosto de 

2019, enquanto sua sede era construída na capital. 

Ponta de Campina abrigou um dos maiores empreendimentos privados do seguimento turístico 

de toda Paraíba. Inaugurado em 1994, o Intermares Water Park representava com seus 40.000 m² 

de área o segundo maior parque aquático do país, caracterizando-se como uma importante 

atividade econômica não só para o bairro, mas para todo o município, de modo que a derrocada 

dos investimentos públicos estaduais no turismo acarretou seu fechamento ainda no ano de 2000, 

encontrando-se em estado de ruínas até os dias atuais. Posteriormente, a atividade institucional 

desempenhada pela sede (provisória) da Polícia Federal se destacou como uma das principais 

ocupações do bairro, seguido por grandes eventos privados, um deles locado no lote em torno 

das ruínas do Intermares Water Park, configurados por festivais de músicas que movimentam 

significativamente o local durante a época de maior ocupação no bairro pelos veranistas, 

montados de forma efêmera desde 2006 (Figura 37). 

Figura 39− Montagem do Fest Verão Paraíba (2018) 

 
Fonte: G1.globo.com.br 

Outra importante atividade que vem crescendo na área denota-se pela instalação de bares e 

restaurantes que, embora funcionem o ano inteiro, concentram sua maior demanda no período de 
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veraneio. Atualmente essa atividade encontra-se composta por: Tião do Caranguejo (Figura 38), 

restaurante mais antigo à margem da via litorânea, que dispõe de um apoio à beira-mar através 

de uma barraca de caráter removível, tendo em vista a pressão exercida pelos condomínios 

clubes em removê-lo da faixa de praia, obrigando-o a instalar-se de forma legal em um lote que, 

de acordo com seu poder aquisitivo, não foi possível manter-se à beira-mar. 

Figura 40− Fachada do Restaurante Tião do caranguejo na Via Litorânea 

 
Fonte: tiaodocaraguejo.com.br 

 

Mais recentemente, instalou-se em uma das glebas à beira mar o Restaurante Marujo, filial de 

um estabelecimento em outra praia de Cabedelo, o qual adaptou uma casa de veraneio pra 

desenvolver sua função que, acessada pela Via Litorânea, a propriedade privada oferece vista e 

acesso ao mar. 

Por seu turno, o empreendimento que atrai maior número de visitantes desde 2012 ao bairro se 

destaca pelo Lovina Tropical Bar e Restaurante. Inicialmente exercendo a função apenas como 

bar e restaurante, o empreendimento se desenvolveu como espaço de eventos, concorrendo hoje 

com os festivais do “Fest Verão Paraíba” nas apresentações de shows e festas ao longo das 

temporadas de verão. Em que pese o caráter elitista do espaço, este encontra-se edificado em 

estruturas removíveis (lonas tensionadas e palcos em estrutura metálica), não tendo sido erguida 

nenhuma construção além do imóvel já existente – e adaptado – de uma casa de veraneio (Figura 

39). Sob forte pressão especulativa, a gleba onde se encontra o referido empreendimento 

pertence ao grupo da construtora Alliance, cuja atuação no bairro vem se destacando pelos 
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recorrentes condomínios clube à beira-mar, de modo que, arrendado para o restaurante, aguarda 

autorização legal dos órgãos de patrimônio histórico para dar início a mais um empreendimento 

imobiliário. 

Figura 41− Vista aérea do Lovina Tropical Bar e Restaurante 

 
Fonte: Bruno Atayde (2019). 

 

Ademais, além da escola hípica, o trecho do bairro que oferece uma atividade econômica mais 

dinâmica não se direciona necessariamente para a população do bairro, encontrando-se às 

margens da BR 230 e voltando o mercado sobretudo para seus transeuntes. Nesse contexto se 

insere galpões, cujas funções diferenciam-se entre depósito de loja de móveis (Lojão Decor), 

venda e estoque de pneus (Pampa Pneus), até metalúrgicas de pequeno porte e a sede da 

transportadora JA Transportes. 

A análise realizada através dos dados apontados pelo último Censo, realizado em 2010, aponta 

um aumento do número de domicílios de segunda residência, sobretudo a partir da década de 

1990 (PEREIRA, 2015, p. 116). Nesse contexto, os dados da tabela abaixo classificam as 

características dos domicílios conforme sua condição de posse. 
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Tabela 3−Situação de propriedade dos domicílios no bairro Ponta de Campina.CENSO/2010 

DOMICÍLIOS 

 alugado cedido/ 

outras 

cedido por 

empregador 

outra 

condição 

próprio em 

aquisição 

próprio já 

quitado 

total de 

domicílio 

Setor A 33 2 1 1 21 77 135 

Setor B 42 2 5 0 22 49 120 

Setor C 25 7 11 0 18 95 156 

Setor D 47 1 4 0 37 106 195 

TOTAL 147 12 21 1 98 327 606 

Fonte: IBGE 2010 

 

Tabela 4 − Classificação dos domicílios no bairro Ponta de Campina. CENSO/2010 

DOMICÍLIOS 

  apartamento casa casa de vila ou 

condomínio 

total de domicílios 

Setor A 119 16 0 135 

Setor B 103 17 0 120 

Setor C 124 31 1 156 

Setor D 117 76 2 195 

Total 463 140 3 606 

Fonte: IBGE 2010 

 

Diante do exposto, observa-se uma presença maior de imóveis no trecho noroeste do bairro 

(Setor D), onde foram implantados os primeiros loteamentos, deflagrando assim o adensamento 

ainda pouco concentrado no Setor B, foco principal no atual cenário da concentração 

demográfica. De acordo com a tabela, os imóveis alugados representam um número 

considerável, embora a grande maioria dos domicílios seja de aquisição própria, em geral já 

quitada, apresentado em alguns casos a presença de um “caseiro” que mantém o imóvel a maior 

parte do ano em que a mesma encontra-se inabitada, sendo este morador da região, ou morando 

em edícula construída no mesmo lote da casa principal. Identifica-se ainda o predomínio de 

apartamentos em detrimento a casas, configurando uma forte propensão à verticalização no local. 

Característica identificada em considerável fração das certidões analisadas, a construção de 

edifícios de porte médio e baixo, através da associação de vários proprietários que se unem pra 

edificar sua “casa de veraneio” apresenta-se como prática recorrente na área. Por outro lado, 

chama à atenção a apropriação imobiliária de uma considerável parcela de imóveis, referentes à 
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novos empreendimentos, em que sua aquisição se dá por meio do processo de permuta, de modo 

que o proprietário da terra permuta o valor do terreno em que se vai implantar o projeto 

apresentado, em troca de unidades habitacionais do futuro empreendimento. 

Com vistas à infraestrutura oferecida no bairro, este encontra-se atendido por duas grandes e 

importantes vias: a Via Litorânea que corta o bairro, conectando-o aos bairros vizinhos 

litorâneos e uma via expressa que ladeia o bairro pela sua margem oeste, denominada pela 

Rodovia BR 230. Por esta última via, o bairro é acessado por algumas poucas ruas, sendo a 

principal delas denominada por Rua Annita Luiza Mello di Lascio, cujo estado físico se 

apresentou por muitos anos com uma pavimentação precária, com asfalto sem manutenção e 

cheio de buracos, bem como as demais ruas inseridas no bairro, em pavimentação sobre 

paralelepípedos, que alagam com as cheias do inverno em muitos pontos, retornando na estiagem 

com deformações que por vezes não oferecem viabilidade de trânsito. Contudo, observa-se que 

após a construção dos variados empreendimentos residenciais na área, tal acesso asfaltado vem 

sendo acometido de manutenções recorrentes, não mais representando a lástima situação de 

outrora, fomentando, mais recentemente, o recapeamento das ruas afetadas pelos alagamentos. 

Desta forma, o transporte público atende o bairro com linhas que cruzam tanto a via litorânea 

(com maior intervalo entre os ônibus), como também pela BR 230 que, além do sistema de 

ônibus, é servido por um atendimento de transporte alternativo. Tal serviço encontra-se hoje 

composto por uma associação que dispõe de carros particulares que transportam passageiros do 

centro de Cabedelo ao centro de João Pessoa, prática muito comum utilizada pela população 

local. Entretanto, o transporte público oferecido pela BR 230 requer que a população se desloque 

até a mesma – quando se pretende uma agilidade maior no deslocamento, tanto no trajeto, quanto 

na espera pelo veículo – em que pese o infortúnio de, para quem se desloca no sentido João 

Pessoa, precisar atravessá-la, submetendo-se assim ao risco de acidentes. Todavia, a ampliação 

da terceira faixa na rodovia intensifica este risco, uma vez que a passarela prevista no projeto 

inicial da obra não mais encontra-se em vias de execução, acrescendo assim mais um obstáculo 

para quem depende desse meio de deslocamento. 

O alcance da rede de telefonia tanto fixa quanto móvel no bairro se oferece em boa qualidade nas 

principais operadoras do país, comum a toda região metropolitana de João Pessoa (pelo menos 

nas zonas urbanas). Os serviços de internet vêm sendo ampliados na área pelas operadoras 

nacionais de maior representatividade, com destaque para a Well, uma operadora local, com 

grande mercado em Cabedelo. Outrossim, serviços de rádio e TV acompanham a programação e 

transmissão ofertada à capital paraibana. 
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Vencedora no leilão da privatização da Saelpa – Sociedade Anônima de Eletrificação da Paraíba, 

(sociedade estadual de economia mista, de capital fechado), desde o ano de 2000 o Grupo 

Energisa encarregar-se pelo fornecimento de energia elétrica para o bairro Ponta de Campina, 

bem como para todo o estado da Paraíba, cuja subestação de fornecimento situa-se às margens da 

BR 230, do lado oposto ao bairro, de modo a viabilizar o bom atendimento à demanda 

municipal. Os dados de fornecimento de energia elétrica apresentados pelo Censo de 2010 na 

tabela a seguir, comprovam, através da semelhança com a tabela dos domicílios, o fornecimento 

do serviço em todas as unidades residenciais recenseadas. 

 

Tabela 5− Fornecimento de energia elétrica no bairro Ponta de Campina. CENSO/2010 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 

  apartamento casa casa de vila ou 

condomínio 

total de domicílios 

Setor A 119 16 0 135 

Setor B 103 17 0 120 

Setor C 124 31 1 156 

Setor D 117 76 2 195 

Total 463 140 3 606 

Fonte: IBGE 2010 

 

No tangente aos quesitos de saneamento básico, o serviço é concessionado pela estatal 

Companhia de Águas e Esgotos da Paraíba − Cagepa. O sistema de abastecimento de água se dá 

de forma integrada entre os municípios de Bayeux, Conde, Santa Rita, e João Pessoa, onde, nesta 

última, localiza-se o Sistema Gramame/Mamuaba, que dirige suas águas diretamente para a ETA 

Gramame, que por sua vez canaliza sua distribuição para Cabedelo, oferecendo assim um 

abastecimento de forma contínua, ocorrendo intermitências em ocasião de veraneio, quando a 

demanda se multiplica. Conforme tabela abaixo, o recenseamento demonstra uma lacuna em 

cinco casas e dois apartamentos, levando a crer que os mesmos dispõem de outro meio de 

abastecimento de água, possivelmente através de poços artesianos, muito comuns na região. 
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Tabela 6− Serviço de abastecimento de água pela rede geral no bairro Ponta de Campina. CENSO/2010 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA PELA REDE GERAL 

  apartamento casa casa de vila ou 

condomínio 

total de domicílios 

Setor A 118 15 0 133 

Setor B 103 13 0 116 

Setor C 123 31 1 155 

Setor D 117 76 2 195 

TOTAL 461 135 3 599 

Fonte: IBGE 2010 
 

Tabela 7− Meios de Esgotamento sanitário no bairro Ponta de Campina. CENSO/2010 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Via fossa rudimentar 

  apartamento casa Vila ou condomínio domicílios 

Setor A 4 1 0 5 

Setor B 17 5 0 21 

Setor C 36 10 0 46 

Setor D 19 0 0 19 

Total 76 16 0 91 

     

Via fossa séptica 

  apartamento casa Vila ou condomínio domicílios 

Setor A 9 4 0 13 

Setor B 10 2 0 12 

Setor C 66 20 1 87 

Setor D 81 71 2 154 

Total 166 97 3 266 

     

Via rede geral de esgotamento 

  apartamento casa Vila ou condomínio domicílios 

Setor A 106 11 0 0 

Setor B 77 10 0 0 

Setor C 21 1 0 1 

Setor D 17 5 0 0 

Total 221 27 0 1 

Fonte: IBGE 2010 
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No que se refere ao quesito esgotamento sanitário, inscrito no saneamento básico, de todo o 

município de Cabedelo, apenas o bairro de Intermares oferece o serviço de esgotamento via rede 

geral. Desta feita, tanto Ponta de Campina como os demais bairros da cidade utilizam-se de 

sistemas outros, de caráter particular, direcionando seus esgotos ao solo por meio de valas de 

infiltração, fossas rudimentares, sobremaneira por fossas sépticas. Tais recursos não só afetam o 

solo, como comprometem a potabilidade dos lençóis freáticos que cruzam a área, em que pese a 

característica desses serem muito altos, fator que favorece os alagamentos em épocas chuvosas. 

No entanto, embora a Tabela 8 apresente o sistema de fossa séptica como forte meio de 

esgotamento na área, os índices via rede geral de esgoto referem-se aos trechos dos setores 

censitários que excedem o limite do bairro, estendendo-se até Intermares, conforme configuração 

esclarecida anteriormente. Malgrado a referida tabela ilustre a situação exposta pelo Censo de 

2010, até os dias atuais o sistema de esgotamento sanitário por via da rede geral não se estendeu 

ao bairro Ponta de Campina. 

Todavia, o comprometimento da drenagem pluvial da região em função da tubulação do curso 

natural da água que permeia glebas e vias construídas sobre seu traçado, provoca o alagamento 

dos trechos em que a água da chuva aflora os lençóis freáticos, causando um represamento e 

afetando diretamente, sobretudo, os moradores da porção oeste da via litorânea. Nesse sentido, as 

águas pluviais são – teoricamente – drenadas por tubulões que direcionam o fluxo de água para o 

mar. Tal movimento caracteriza o bairro pela importância que o bioma desse maceió representa 

para o meio ambiente local, desprovido de qualquer legislação que o ampare e subsidie sua 

preservação. 

A coleta dos resíduos sólidos no bairro é realizada através da empresa Câmara Ambiental, 

contratada pelo município, que terceiriza o serviço desde 2020, após vencer concorrência pública 

realizada a partir de uma liberação judicial. Tal fato decorre de uma investigação de contratação 

por licitação fraudulenta que pesa sobre o município, em que a empresa Light Engenharia teria 

se aliado a um grupo ligado ao então prefeito Leto Viana, em um contrato milionário para o 

serviço de limpeza urbana na cidade, mediante contrapartidas financeiras com fins a 

beneficiamentos políticos através de propinas, durante o período de 2014 a 2018. Antecede ao 

fato exposto a medida adotada pela empresa Marquise Ambiental – proprietária do contrato 

então em vigência – em paralisar seus serviços, alegando um atraso de dez meses no pagamento 

dos seus soldos, causando assim transtorno à população que conviveu com o acúmulo de lixo 

durante algumas semanas, enquanto o contrato emergencial se cumpria. 
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Por seu turno, os resíduos sólidos do bairro, bem como de todo o município de Cabedelo, até 

meados de 2001 eram destinados para um terreno denominado “Lixão da Praia de Camboinha”, 

localizado no Jardim Camboinha, no qual mantinham-se a céu aberto, sem o devido tratamento. 

Por ocasião de uma determinação do Ministério Público, efetivou-se o fechamento e aterramento 

do local, transferindo assim o destino dos resíduos sólidos da cidade para o aterro sanitário 

metropolitano, localizado e sob a responsabilidade administrativa da cidade de João Pessoa. 

Nessas condições, de acordo com a Tabela 9, a coleta domiciliar de lixo em Ponta de Campina 

contempla, em 2010, praticamente todos os imóveis visitados. 

Tabela 8 − Coleta de lixo no bairro Ponta de Campina. CENSO/2010 

COLETA DE LIXO 

  apartamento casa Vila ou condomínio domicílios 

Setor A 119 16 0 135 

Setor B 103 17 0 120 

Setor C 124 31 0 156 

Setor D 117 75 2 194 

TOTAL 463 139 2 605 

Fonte: IBGE 2010 

 

Com vistas à composição social do bairro Ponta de Campina, em que pese sua vocação natural 

para a vilegiatura, observa-se a presença, inicialmente, da população que podia ser dar ao luxo de 

possuir uma “casa de veraneio”, ou como em muitos casos no local “apartamento de veraneio”. 

Conforme a produção espacial vai se desdobrando no bairro, tal característica se amplia para 

residências fixas, porém pautadas pelo apelo das amenidades naturas existentes, sobretudo pela 

vista pro mar. Nesse sentido, em conformidade com o percentual étnico nacional que dispõem de 

recursos para as condições de gozo e propriedade dos produtos imobiliários que o bairro oferece, 

a Tabela 10 traz luz à representação de etnias que compõem o quadro de moradores no bairro no 

ano de 2010. De acordo com a referida tabela, verifica-se a predominância absoluta da cor/raça 

branca, de modo que o somatório das demais raças representam menos da metade desta, 

ratificando a hegemonia branca nos espaços de poder aquisitivo mais elevado. 
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Tabela 9 − Referencial de Etnia no bairro Ponta de Campina. CENSO/2010 

ETNIA – COR/ RAÇA 

 amarela branca indígena parda preta 

Setor A 2 270 0 102 15 

Setor B 1 275 0 106 5 

Setor C 3 370 0 116 13 

Setor D 13 378 0 158 36 

TOTAL 19 1293 0 482 69 

Fonte: IBGE 2010 

 

Por conseguinte, a Tabela 11 desvela o perfil social da população que ocupava o bairro em 2010, 

através do rendimento mensal declarado no censo, de maneira que, diante da produção 

desenvolvida ao longo desses dez anos, a prospecção para as condições atuais do poder 

aquisitivo da população demonstram uma elevação nos seus patamares financeiros, tendo em 

vista o alto padrão dos produtos imobiliários que o mercado vem disponibilizando no bairro.  

Tabela 10 – Rendimento mensal dos moradores do bairro Ponta de Campina. CENSO/2010 

RENDIMENTO MENSAL 

Cod.setor Setor A Setor B Setor C Setor D TOTAL 

até ½ salário mínimo 1 2 2 4 9 

½ a 1 salário mínimo 32 44 53 67 196 

1 a 2 salários mínimos 37 21 56 81 195 

2 a 3 salários mínimos 24 20 30 52 126 

3 a 5 salários mínimos 31 29 46 60 166 

5 a 10 salários mínimos 66 50 62 57 235 

10 a 15 salários mínimos 27 25 10 10 72 

15 a 20 salários mínimos 21 29 19 5 74 

+ 20 salários mínimos 16 31 33 11 91 

sem rendimento mensal 88 95 123 167 473 

TOTAL 343 346 434 514 1637 

Fonte: IBGE 2010 
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3.2. Análise da Cronologia 

 

A seção que aqui se discorre parte da construção de uma cronologia da ocupação do bairro, 

realizada através da análise sobre a dinâmica de suas terras ao longo dos anos, em que pese seus 

proprietários, compradores, construtores e incorporadores, com vistas ao entendimento de como 

se deu o processo de produção do espaço de Ponta de Campina. Para tanto, a cronologia 

desenvolvida pela pesquisa utilizou-se de uma rica fonte de dados, tendo em vista a credibilidade 

em que se denotam os documentos oficiais, disponibilizados pelos órgãos de tabelionato. 

Destarte, as trinta e quatro (das quarenta disponibilizadas) Certidões de Inteiro Teor angariadas 

em cartório compõem a valiosa amostra das terras em que está sendo produzido o espaço urbano 

da área objeto de estudo. 

Desta feita, a análise que se desenvolve num primeiro momento toma como base a Tabela 12, 

cujos dados elucidam as datas encontradas nas certidões, de modo a classificar os registros das 

diferentes etapas do processo para a construção dos empreendimentos imobiliários de forma 

cronológica. Tais registros referem-se à tramitação legal desses processos nos órgãos públicos, 

sobretudo na Prefeitura Municipal de Cabedelo PMC, os quais foram catalogados de acordo com 

as datas de anuência para cada trâmite. 

O bairro Ponta de Campina origina seu processo de ocupação a partir de glebas partilhadas entre 

herdeiros, que por sua vez constroem suas casas de veraneio entre as décadas de 1980/90 de 

forma vernacular. Nesse contexto, verifica-se que os primeiros empreendimentos são registrados 

logo após a data de implantação da Via Litorânea (1991), a qual viabiliza a ocupação em sua 

margem, no trecho central, sentido leste, configurando assim o foco inicial da produção do 

espaço urbano no bairro. Desse modo, a Tabela 12 aponta para uma produção significativa de 

empreendimentos imobiliários multifamiliares na década de 1990, composto principalmente por 

edifícios residenciais de padrão médio, voltados para segunda residência. O parcelamento desses 

lotes iniciais – que não se encontravam à beira-mar – não se deu por um loteamento formal, 

tendo em vista que se trata de apenas dois quarteirões, sendo cada um deles de proprietários 

distintos. Contudo, frente à produção espacial que ali se iniciava, a década de 1990 caracteriza-se 

ainda pela instalação dos loteamentos voltados para a porção oeste à Via Litorânea, que 

configuram o traçado do bairro até os dias atuais. 

Com efeito, em 2002 o residencial multifamiliar denominado Costa do Atlântico se põe como 

primeiro empreendimento de maior porte à beira-mar do bairro, dando partida para o que se 

tornaria um negócio de sucesso entre as construtoras e incorporadoras do estado. Sendo assim, a 
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partir de 2005 – ano que inicia o recorte temporal da pesquisam – o bairro experimenta uma 

acirrada disputa dentro do mercado imobiliário pelas glebas à beira-mar, cujo pleito visa a 

implantação das mais variadas propostas de empreendimentos imobiliários no seguimento 

residencial, fomentando assim um crescimento exponencial na produção do espaço, que por 

consequência, se estende para os demais trechos do bairro, malgrado sua reduzida proporção, 

bem como o padrão em que as construções do lado oeste à Via Litorânea se apresentam. 

Fator de notoriedade, a Tabela 12 indica a presença antes escassa dos Alvarás de Construção, 

observando-se uma maior frequência a partir de 2005, quando incorporados nas certidões de 

cartório, desvelando assim uma maior exigência deste registro para os trâmites legais da 

produção do espaço.Ademais, como meio de classificação cronológica, a análise realizada 

considera o ano do imóvel a partir da data em que se registra o documento de Habite-se. 

Portanto, de acordo com planta disponibilizada pela PMC, desenvolvida por esta em 1998, a 

ocupação que o bairro Ponta de Campina se encontrava à época é ilustrada na imagem abaixo 

(Figura 41), na qual pode-se observar a ocupação bem definida nos quarteirões iniciais do trecho 

central leste, bem como os loteamentos recém implantados na porção oeste à via litorânea, com 

destaque para as glebas à beira-mar ainda sem a presença dos grandes condomínios residenciais. 

Figura 42− Planta Baixa do bairro Ponta de Campina (1998) 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Cabedelo (2011)
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Tabela 11 −Indicadores cronológicos dos imóveis da amostra 

INDICADORES CRONOLÓGICOS DOS IMÓVEIS DA AMOSTRA 

 DENOMINAÇÃO DO IMÓVEL ANO UH =UNIDADES 

HABITACIONAIS 

INCORPORAÇÃO DATA 

ALVARÁ 

DATA 

CND/INSS 

DATA 

HABITE-SE 

AVERBAÇÃO 

1 Condomínio Rio Ituxi 1993 10 24/11/1993     29/10/1993 29/10/1993 

2 Condomínio Águas Claras 1994 10       25/04/1994 25/04/1994 

3 Edifício Residencial Rio Araguari 1995 10 11/04/1994     17/02/1995 17/02/1995 

4 Residencial Ponta de Mar 1995 16 26/05/1995     13/06/1995 13/06/1995 

5 Condomínio Residencial Hortência  1995 16     09/06/1995 14/06/1995 14/06/1995 

6 Condomínio Rio Tapauá 1996 14 04/01/1995   04/07/1996 23/07/1996 24/07/1996 

7 Edifício Residencial Alaide 1996 6     07/01/1997 06/12/1996 15/01/1997 

8 Edf. Residencial Ponta de Campina 1996 6       17/12/1996 11/08/1998 

9 Edifício Residencial Verona 1997 15     16/09/1997 17/09/1997 21/10/1997 

10 Edifício Residencial Porto do Sol 1998 60     27/08/1999 04/12/1998 08/08/1999 

11 Edifício Residencial Rio Amanbaí 1998 18 23/01/1996   12/01/1998 12/01/1998 23/01/1998 

12 Condomínio Residencial Novo 

Horizonte 

1999 26     30/03/1999 16/09/1999 16/09/1999 

13 Condomínio Residencial Villa da 

Praia 

2000 56 25/03/1997   25/04/200 08/11/2000 25/04/2002 

14 Condomínio Residencial Atlantes 2000 14     01/08/2000 03/08/2000 23/08/2000 

15 Edifício Residencial Espaço Livre 2001 6   26/02/2000   28/02/2001 24/08/2006 

16 Edifício Residencial Maria Laura 2001 6     21/12/2001 20/12/2001 17/01/2002 

17 Costa do Atlântico 

- apto 501 - A 

2002 01*           
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 DENOMINAÇÃO DO IMÓVEL ANO UH =UNIDADES 

HABITACIONAIS 

INCORPORAÇÃO DATA 

ALVARÁ 

DATA 

CND/INSS 

DATA 

HABITE-SE 

AVERBAÇÃO 

18 Morada do Atlântico 2005 32 08/10/2003   05/07/2005 10/05/2005 15/07/2005 

19 Terraços do Atlântico 2007 38 19/05/2005   04/12/2007 22/08/2007 28/12/2007 

20 Varandas do Atlântico 2008 50 09/07/2005 13/09/2004   25/07/2008 25/05/2009 

21 Edifício Cristal de Esmeralda 2011 12     01/11/2011 01/07/2011 16/11/2011 

22 Residencial Ticiano 2011 24     01/09/2011 20/09/2011 20/10/2011 

23 Royal Riviera Residence 2011 30 08/04/2009 30/03/2009 10/02/2012 15/09/2011 17/04/2012 

24 Residencial Villas de Campina 2013 3     28/05/2013 02/07/2013 23/07/2013 

25 Residencial Villa Mares 2013 18     25/06/2013 22/05/2013 04/07/2013 

26 Costa Smeralda Praia Residence 2014 35 13/01/2011 23/12/2010 29/08/2014 24/07/2014 09/09/2014 

27 Ponta de Campina Residence 2014 8   17/07/2013 15/08/2014 06/06/2014 18/08/2014 

28 Parón Residence 2015 108 10/04/2014 18/11/2009   20/01/2014 19/06/2015 

29 Residencial Brisas do Atlântico 

Norte 

2015 22 24/07/2012 10/04/2012 29/04/2015 17/04/2015 06/04/2015 

30 Residencial Paraíso do Atlântico** 2015 275 07/12/2010 23/03/2015       

31 Vila São Pedro 2015 4   13/01/2015 14/01/2015 25/02/2015 09/03/2015 

32 Residencial Aqualux Risort 2016 88 02/02/2011 23/12/2010   27/07/2016 01/12/2016 

33 Edifício Residencial Villas de 

Campina - Ile de France 

2017 4   31/03/2017 23/01/2018 16/11/2017 09/02/2018 

34 Condomínio Horizontal Ponta de 

Campina/ Vertical Engenharia 

2018 158 17/03/2015       30/08/2018 

* por se tratar da Certidão de Inteiro Teor da Unidade Habitacional (apartamento), o documento não consta dados no empreendimento como um todo. 
** a data do alvará refere-se ao Alvará de Alteração de Projeto.
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Diante dos escassos estudos e limitado material histórico acerca da ocupação de Ponta de 

Campina, desenvolveu-se no presente trabalho uma pesquisa a partir dos proprietários dos lotes e 

glebas da área, de maneira a extrair de tais dados, meios que possibilitassem, através da 

identificação da posse por hereditariedade, empresas, ou associações, a construção de uma 

cronologia do processo de produção do espaço urbano do bairro. Tal estratégia favoreceu ainda 

uma melhor identificação dos agentes sociais de produção do espaço, ao passo que desvela não 

só os proprietários fundiários, como também os promotores imobiliários que atuam na região. 

Para tanto, a abordagem analítica se dá a partir do histórico de posses de cada lote da 

amostragem, conforme dispõe a tabela abaixo (Tabela 13), igualmente elaborada a partir dos 

documentos cartoriais utilizados na pesquisa. Soma-se a essa a tabela subsequente (Tabela 14), 

composta pelos dados fornecidos pelas Fichas Cadastrais disponibilizadas pela Prefeitura 

Municipal de Cabedelo, acrescida ainda pelos dados extraídos através do reconhecimento de 

propriedade identificados na própria planta baixa fornecida pelo referido órgão. 

Com base no exposto, a análise dos dados tabulados através das tabelas abaixo revela o início da 

ocupação urbana do bairro a partir do parcelamento das terras de propriedade de João de 

Vasconcelos Filho, o qual oportuniza o primeiro quarteirão fracionado em lotes, envolto por vias 

de circulação. Por conseguinte, no mesmo período identifica-se igual atividade realizada por 

Yeda Siqueira Marinho Falcão, herdeira das terras da família Siqueira, que ladeando as terras de 

João Vasconcelos, fraciona em lotes sua gleba, utilizando-se do logradouro já criado por este, 

compondo assim o primeiro núcleo urbano de Ponta de Campina. Verifica-se, pois, que embora a 

venda desses lotes tenha se dado ainda na década de 1980, as construções de imóveis se 

realizariam somente na década seguinte. 

Encontra-se nesse contexto a presença de uma quantidade relevante de construções edificadas 

por meios da associação entre Pessoas Físicas, que se uniam desde a compra do lote, erguendo 

coletivamente suas “casas de praia”. Outrossim, ocorre ainda na década de 1990 uma forte 

atuação de construtoras na área, com destaque para a Conserpa e para a Inca Engenharia, cujas 

obras caracterizam-se pela padronização de uma tipologia de edifícios com pilotis mais 

pavimentos que variam entre três e quatro, padrão também estabelecido pelas associações 

mencionadas. 

Nesse ínterim, loteamentos foram lançados ainda na década de 1990, localizados nas glebas que 

margeiam o lado oeste da Via Litorânea, estendendo-se até a BR 230, sob a anuência do órgão 

municipal de planejamento urbano, formatando assim a malha urbana do bairro. Desse modo, 

sua composição urbana se deu pelo Loteamento Chácara da Praia (1998), Loteamento 
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Alphamares (1996) e Loteamento Ponta de Campina, onde apenas este último apresenta uma 

ocupação mais substancial, chamando a atenção para a posse inicial (1993) de alguns dos lotes 

da amostra intitulada à empresa Inter – Incorporadora de Imóveis Ltda., repassadas (vendidas) 

para construtoras ou associações, que deram prosseguimento à reprodução do padrão de tipologia 

construtiva que se mantinha no bairro. Entretanto, no bojo da produção espacial de Ponta de 

Campina, em que pese a predominância da tipologia supracitada, encontra-se ainda nesses 

loteamentos a presença de uma significativa parcela de casas unifamiliares, sobremaneira de 

veraneio, além das existentes nas glebas à beira-mar, até então mantidas como tal. 

Ainda no ano de 1998, constrói-se em Ponta de Campina o primeiro empreendimento residencial 

de grande porte, configurado pelo Edifício Residencial Porto do Sol e suas 60 unidades 

habitacionais, porém voltado para a via litorânea e sem acesso direto ao mar. Edificado pela 

construtora Inca Engenharia, o imóvel registra a permuta de duas unidades habitacionais para 

com a proprietária da gleba, Rejane Soares de Andrade, uma das herdeiras da família Siqueira. 

Contudo, nos primeiros anos da década de 2000 surgem os condomínios à beira-mar, onde o 

condomínio Costa do Atlântico (2002) inaugura não só a experiência dos residenciais 

multifamiliares com acesso direto ao mar, como dá início aos empreendimentos de alto padrão 

da construtora Alliance (na época denominada Andrade Marinho Empreendimentos Imobiliários 

Ltda.) na região. 

Na sequência, o residencial Moradas do Atlântico (2005) dá início ao modelo de condomínios 

clube, pelo qual a supracitada construtora oferece imóveis com elevado padrão construtivo, em 

uma ampliada oferta de atrativos, inserido em uma gleba que comportam uma imensa 

infraestrutura, sobretudo dispondo de uma quantidade razoável de unidades habitacionais que 

possa viabilizar a lucratividade do negócio, uma vez cientes do limite de altura para as 

edificações próximas ao mar, conforme versa as legislações estadual e municipal. Tal marco 

delimita o início do estudo em tela, pelo qual se desenvolve a análise das tipologias construtivas 

disseminadas na orla do bairro Ponta de Campina até 2020. Nesse cenário, os proprietários 

fundiários das glebas são atraídos pelo capital imobiliário, rendendo-se à oferta dos agentes 

incorporadores que vem transformando o bairro, sobretudo na sua faixa de praia, ampliando 

assim a ocupação costeira – até então concentrada no seu trecho central – para o sentido norte 

(com maior resistência), mas principalmente para o sentido sul do bairro. 

Não obstante, embora a produção do espaço na porção oeste da área em estudo tenha se mantido 

em um ritmo mais lento, determinados trechos ao norte vêm apresentando expressivo 

desenvolvimento, em que pese a variedade de mercado proposto pela atual produção no referido 
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espaço, voltando-se para novos públicos e novas formas de viver. Exemplo disso se ilustra pelo 

vultoso condomínio residencial edificado pela construtora MRV (2019), conhecida 

nacionalmente pelo seu padrão construtivo mediano, dirigido para uma população menos 

abastada do que a prevista para os empreendimentos à beira-mar. Outro expressivo 

empreendimento implantando recentemente no bairro denota-se pelo condomínio horizontal da 

Vertical Engenharia (2018), formatado pelo remembramento de nove glebas “em tiras” que 

margeia o limite (norte) com o bairro Praia do Poço, realizando-se através da permuta do trecho 

oeste das propriedades de uma parcela dos herdeiros da família Siqueira – mantendo a posse do 

trecho leste, à beira-mar – as quais somam uma área de 104.491,90 m² que se estende da Via 

Litorânea até a BR 230. Chama-se atenção para duas propriedades no conjunto de “tiras” que 

não se dispuseram a compor o empreendimento citado, cuja proprietária, em entrevista cedida, 

mostrou-se não se render ao capital imobiliário. 

Coloca-se em relevo a recorrência da modalidade de permutas no processo de negociação das 

terras entre os proprietários fundiários e as construtoras/incorporadoras, encontrada em grande 

parte da amostra após 2005, tornando-se uma prática comum nas transações imobiliárias do 

bairro. Tal fator desvela a força do capital imobiliário sobre o processo de produção espacial que 

vem transformando o bairro ao longo desses quinze anos. Outra importante observação se faz 

pelo fato da gleba em que funciona o Lovina Tropical Bar e Restaurante encontrar-se sob o 

registro de propriedade da construtora Alliance (Andrade Marinho Emp. Imobiliários). 
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Tabela 12 − Cronologia da posse dos imóveis da amostra a partir das Certidões de Inteiro Teor 

 CRONOLOGIA DA POSSE DOS IMÓVEIS DA AMOSTRA (Certidões de Inteiro Teor) 

 DENOMINAÇÃO DO IMÓVEL HISTÓRICO DE POSSE DEMAIS OBSERVAÇÕES 

1 Condomínio Rio Ituxi 1981 - João de Vasconcelos Filho                                                

1982 - Francisco Xavier de Souza Ventura                                                                    

1985 - Denise Guerra Torres (divórcio)                                                                         

1991 - CONSERPA Construção, Conservação e Pav. Ltda. 

Registra-se a transferência de 08 UH,                                  

porém sem mencionar valores. 

2 Condomínio Águas Claras 1981 - João de Vasconcelos Filho                                                           

1981 - Maria das Graças Honório da Silva 

Registra-se a transferência das 10UH, porém sem 

mencionarvalores. 

3 Edifício Residencial Rio Araguari 1993 - CONSERPA Construção, Conservação e Pav. Ltda. Registra-se a transferência de 07 UH,                                  

porém sem mencionar valores. 

4 Residencial Ponta de Mar 1981 - João de Vasconcelos Filho                                                                          

1982 - José Jackson Carneiro de Carvalho                              

1990 - Mário Nicola Delgado Porto                                                                 

1990 - Jânio de Sá Braga 

Edificada através da                                                     

associação Condominial                                                         

composta por 16 proprietários. 

5 Condomínio Residencial Hortência  1981 - João de Vasconcelos Filho                                                                       

1981 - Evaldo da Silva Brito                                                                          

1995 - Construtora Mart Ltda. 

Registra-se permuta em 01 UH. 

Registra-se a transferência de 13 UH,                                  

porém sem mencionar valores. 

6 Condomínio Rio Tapauá 1981 - Yeda Siqueira Marinho Falcão                                                                  

1982 - Manuel Eduardo Lopez Presa                                                                   

1993 - Saulo de Tarso Ribeiro Garcia                                                                                               

1994 - CONSERPA Construção, Conservação e Pav. Ltda. 

Registra-se a transferência de 11 UH,                                  

porém sem mencionar valores. 
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 DENOMINAÇÃO DO IMÓVEL HISTÓRICO DE POSSE DEMAIS OBSERVAÇÕES 

7 Edifício Residencial Alaide 1993 - INTER - Incorporadora de Imóveis Ltda. 

1994 - Cláudia Rejane Miranda do Valle                                                       

1995 - Mara Engenharia Ltda.                                                                       

1997 - Associação Condominial 

Edificada através da                                                     

associação Condominial                                                         

composta por 06 proprietários. 

8 Edifício Residencial Ponta de Campina 1993 - INTER - Incorporadora de Imóveis Ltda. 

1994 - Edson Marconi Moura Alves                                                                             

1995 - INPREL - Indústria e Comércio de Pré-moldados 

Ltda. 

  

9 Edifício Residencial Verona 1991 - João de Vasconcelos Filho                                                                       

1986 - Framberti Batista Gomes                                                                          

1997 - Construtora Edific Ltda. 

Registra-se permuta de 02 UH. 

10 Edifício Residencial Porto do Sol 1984 - Rejane Soares de Andrade                                                                      

1984 - INCA Engenharia Ltda. 

Registra-se permuta de 02 UH. 

11 Edifício Residencial Rio Amanbaí 1991 - Yeda Siqueira Marinho Falcão                                                                  

1992 - Dimensional Construções Ltda.                                                                                     

1994 - CONSERPA Construção, Conservação e Pav. Ltda. 

  

12 Condomínio Residencial Novo Horizonte 1994 - Mariza Ribeiro Cabral e SM   

13 Condomínio Residencial Villa da Praia 1997 - INCA Engenharia Ltda.   
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 DENOMINAÇÃO DO IMÓVEL HISTÓRICO DE POSSE DEMAIS OBSERVAÇÕES 

14 Condomínio Residencial Atlantes 1981 - Yeda Siqueira Marinho Falcão                                                                  

1985 - Vicente de Paula Faleiras                                                 

1993 - Ricardo Thadeu Athayde Britto e                                                            

.           Walter Farias de Paiva e                                                                            

.           Marcos Antônio Farias de Paiva                                                                                   

1999 - Condomínio Residencial Atlantes 

Edificada através da                                                     

associação Condominial                                                         

composta por 14 proprietários. 

15 Edifício Residencial Espaço Livre 1993 - INTER - Incorporadora de Imóveis Ltda.                                    

1993 - Antônio Roberto Martons de Lacerda                                                       

1995 - Francico José Meira do Valle                                                                   

1995 - José Lincoln Gomes Dantas                                                                           

1997 - Maria de Lourdes Souza Rocha 

  

16 Edifício Residencial Maria Laura 1991 - João de Vasconcelos Filho                                                                       

2000 - Cledson Dantas Nobrega 

  

17 Costa do Atlântico 

- Apartamento 501 - A 

2002 - Condomínios do Residencial Costa do Atlântico                                                   

2002 - Gilvandro de Andrade Costa                                                          

2009 - Andrade Marinho Empreendimentos Imob. Ltda.                                         

2014 - Sandra Maria Pereira de Oliveira 

2019 - O imóvel foi dado em garantia hipotecária. 

18 Morada do Atlântico 2002 - Heronaldo de Andrade Marinho 

            Weberton de Araujo Barreto                                                                    

2003 - M.B. Construções e Incorporações Ltda. 

No registro de 2003, o imóvel foi "incorporado" à 

referida firma.                                                                  

Observa-se permutas entre firmas do mesmo 

grupo. 
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 DENOMINAÇÃO DO IMÓVEL HISTÓRICO DE POSSE DEMAIS OBSERVAÇÕES 

19 Terraços do Atlântico 2005 - M.B Construções e Empreendimentos Ltda.                                             

2005 - H.M. Construções e Incorporações Ltda. 

Permuta de 01 UH.                                                                  

Observa-se permutas entre firmas do mesmo 

grupo. 

20 Varandas do Atlântico 2005 - M.B Construções e Empreendimentos Ltda. Registra-se permuta de 02 UH.                                                                  

Observa-se permutas entre firmas do mesmo 

grupo. 

21 Edifício Cristal de Esmeralda 2007 - Victor Meira Toscano Pereira                                           

2007 - Cristal Construtora Ltda. 

  

22 Residencial Ticiano 2008 - Ana Amélia Brandão Dourado e outros                                                              

.           (Co-proprietários do Candomínio Residencial 

Ticiano) 

Entre 2009 e 2010 registrou-se a incorporação de 

mais 07 co-proprietários, antes de sua edificação. 

23 Royal Riviera Residence 1970 - Mario Glauco Di Lascio                                                                                    

2008 - Giovanna Rafaela Melo Di Lascio Avelar                                                    

2008 - Vertical Engenharia Incorporações Ltda. 

Consta registro de Inventario e Partilha da gleba.                

Registra-se permuta de 05 UH. 

24 Residencial Villas de Campina 2009 - Ayrton Lins Falcão Filho                                                                                    

2012 - Erimário Dias Ávila                                                                                                       

.            Ieda Cristina Paiva Belarmino de Macedo Ávila 

  

25 Residencial Villa Mares 2011 - Joel Felix da Silva                                                                                    

2011 - Erga Construções Ltda. 

Incorporado ao patrimônio imobiliário da empresa. 

26 Costa Smeralda Praia Residence 2010 - Portofino Construções   
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 DENOMINAÇÃO DO IMÓVEL HISTÓRICO DE POSSE DEMAIS OBSERVAÇÕES 

27 Ponta de Campina Residence 1995 - INASA Empresa de Incorporação Ltda.                                                

.           Manoel Luiz de Franca                                                                               

.           Maria José Quirino de Franca                                                                                    

.           Damasio Consultora e Venda de Imóveis Ltda.                                                                              

1999 - Alba Lucia Lacerda Brasileiro                                                             

2009 - Antônia Ferreira de Souza                                                                     

2013 - Construtora Transforme Ltda-Epp. 

  

28 Parón Residence 2012 - E.D.R Construções Ltda. Registra-se permuta de 04 UH.                                                       

Observa-se permuda com a família                                                   

Garcia Ximenes Quintans  

29 Residencial Brisas do Atlântico Norte 2011 - Metro Engenharia, Construções e Incorporações 

Ltda. 

 

  

30 Residencial Paraíso do Atlântico 2010 - Allinace Ponta de Campina Construções SPE Ltda.                                                                              

2013 - Alliance Construções SPE Ltda.                                                              

2013 - Alliance Paraiso do Atlântico Construções SPE 

Ltda.Ltda. 

Instituido o patrimônio de afetação sobre a 

Incorporação.                                                                             

Registra-se o financiamente pelo Banco Santander. 

31 Vila São Pedro 1993 - INTER - Incorporadora de Imóveis Ltda.                                         

1995 - Eloisa Helena Borges de Souza                                                                      

2009 - Priscilla Cristina da Silva Alencar                                                            

2010 - Vila Grande Engenharia, Construções e Emp. Ltda 
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 DENOMINAÇÃO DO IMÓVEL HISTÓRICO DE POSSE DEMAIS OBSERVAÇÕES 

32 Residencial Aqualux Risort 1999 - Ingrid Garcia Ximenes Quintans 

            Alex Garcia Ximenes Quintans 

            Michelle Garcia Ximenes Quintans  

        usufruto vitalício de: 

            Gladys Garcia Ximenes Quintans 

            Sebastião Tavares Campos Quintans                                                  

2007 - PB Engenharia e Empreendimentos Imob. Ltda.                                          

2018 - Fronteira Construções, Incorp. e Vendas Ltda. 

Em 2007 data-se a primeira Incorporação do 

Empreendimento                                                   

Registra-se permuta de 10 UH. 

33 Edifício Residencial Villas de Campina. 

Ile de France 

1993 - INTER - Incorporadora de Imóveis Ltda.                               

1993 - Marco Antônio Tourinho Diniz                                                                     

1996 - Francisco Adonias de Morais                                                              

2015 - Flavio Filgueira dos Santos 

  

34 Condomínio Horizontal Ponta de Campina/                                           

Vertical Engenharia 

2013 - Vertical Engenharia e Incorporações Ltda. 

   - Permutantes: 

      07 lotes - Aluisio Henrique de Melo 

      15 lotes - ECI Empresa de Investimentos, Participações e Emp. Ltda 

      07 lotes - Acrópole Incorporações Ltda. 

      05 lotes - RB Empreendimentos Imobiliários Ltda. 

      06 lotes - G.H. Empreendimentos Ltda. 

      06 lotes - Global Empreendimentos Rurais Ltda. 

      02 lotes - A G Investimentos Ltda 

02 otes Corpore Empreendimentos Ltda.  
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Tabela 13 − Posse dos imóveis da amostra a partir da Ficha Cadastral da Prefeitura de Cabedelo 

POSSE DOS IMÓVEIS DA AMOSTRA (Ficha Cadastral - PMC) 

 SEQUENCIAL* PROPRIETÁRIO ÁREA 

DO LOTE 

ÁREA 

CONST. 

ID 

LOTE 

A 1.012254.0 Waldir Lira dos Santos Lima 3.351,00 361,00 L.R - 7 

B 1.012256.7 Roberto Adamastor Lima 1.638,00 156,00 B2 - 5 

C 1.012261.3 Maria Emilia Coutinho Torres de Freitas 2.513,56 366,00 775 

D 1.012443.8 Chaves Construtora e Incorporadora Ltda 1.869,00 0,00 S/N 

E 1.021271.0 Ximenes Quintans Empreendimentos 

Turísticos Ltda-ME 

35.705,00 1.325,00 1592 

L.A 

F 1.025260.6 MRV Engenharia e Participações S/A 10.488,00 0,00 A1 

G 1.025261.4 Hilton Siqueira Soares 10.488,00 0,00 A2 

H 1.025268.1 Leovegildo Lins Gama Junior 3.660,00 0,00 RA5 

I 1.026348.9 Alberto Ribeiro Coutinho e Outro 30.558,00 10.716,17 340 

J 1.027129.5 Vitoria Maria dos Santos Lima 3.764,00 0,00 T 

K 1.027131.7 Vitoria Maria dos Santos Lima 3.045,00 0,00 S 

L 1.027517.7 Alvaro de Amorim Garcia Ximenes 94.103,52 0,00 L.01 

M 1.030630.7 Nara de Maria Pessoa Jurema 6.454,41 0,00 S/N 

*Número Sequencial de cadastro do imóvel na Prefeitura Municipal de Cabedelo. 

 

Tabela 14 −Posse dos imóveis da amostra a partir da Planta Baixa fornecida pela Prefeitura de Cabedelo. 

POSSE DOS IMÓVEIS DA AMOSTRA (Planta Baixa - PMC) 

 SEQUENCIAL* PROPRIETÁRIO ÁREA 

DO LOTE 

ÁREA 

CONST. 

ID 

LOTE 

N 1.012186.2 Nara de Maria Pessoa Jurema 9.070,00 -- B2A 

O 1.012189.7 Andrade Marinho Empreendimentos 

Imobiliários 

13.388,00 -- W3 

P 1.012188.9 Sônia Siqueira 1.539,00 -- W2 

Q 1.025251.7 Sônia Siqueira 1.818,00 -- W1 

R 1.012190.0 Dinalva Siqueira 11.282,00 -- X 

S 1.012192.7 Walter Siqueira 5.062,00 -- E 

T 1.012191.9 Hilton Siqueira 5.222,00 -- D 

*Número Sequencial de cadastro do imóvel na Prefeitura Municipal de Cabedelo. 

 

A despeito dos dados tabulados acima, segue abaixo uma planta de identificação dos lotes da 

amostragem, de modo a contextualizá-los no espaço e ilustrar o percentual da amostra, 

classificadas de acordo com as fontes. 
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Figura 43 −Mapa de identificação dos lotes da amostra analisada 

 
Fonte: Planta Baixa do bairro Ponta de Campina – PMC. Editado pelo autor 
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3.3. Análise da Morfologia 

 

Tenciona-se nesta última seção uma descrição das características apreendidas acerca da área 

debruçada, com vistas ao objetivo perseguido, colocadas a partir de uma narrativa da produção 

espacial existente, as quais serão apresentadas e discutidas em consonância com o material 

teórico abordado em capítulos anteriores. Nesse sentido, a análise se realiza por meio do 

processamento dos dados pesquisados em campo, com o auxílio de imagens que favoreçam um 

melhor entendimento da influência que o capital imobiliário vem exercendo na produção do 

espaço urbano do bairro Ponta de Campina. 

Como ponto de partida, aponta-se a propriedade que a rodovia BR 230 exerce subjetivamente 

enquanto divisor social no município de Cabedelo, a qual dissocia, inclusive, Ponta de Campina 

dos seus bairros vizinhos, à oeste, denominados Portal do Poço e Recanto do Poço, haja vista a 

diferenciação na classificação dessas localidades no zoneamento da cidade (estas como Zona 

Residencial 3), causa ou efeito da disparidade no valor das terras entre estes e os bairros voltados 

para o mar. 

A rodovia BR 230 está para o município, assim como a via litorânea está para o bairro, em que 

pese a interferência que a referida via se oferece para o capital imobiliário que atua em Ponta de 

Campina. Tal característica pode ser observada com mais clareza através do zoneamento 

municipal, a partir do qual a Via Litorânea divide o bairro entre Zona de Interesse Turístico para 

a porção leste do bairro, voltada para o mar, e a porção oeste, situada entre a referida via e a BR 

230, configura-se por Zona Residencial 1. Ademais, praticamente toda a área do bairro 

encontrar-se classificada como Zona de Adensamento Prioritário pelo Macrozoneamento Urbano 

do município, de acordo com o planejamento proposto pela Lei Complementar Nº 17/06 de 24 de 

janeiro de 2006, que determina o Código de Zoneamento da cidade. Nesses termos, observa-se 

que o planejamento proposto prioriza a ocupação da área, porém estabelece uma distinção entre 

as duas zonas que se inserem no bairro, fator que reverbera na sua produção espacial já capciosa. 

Outra importante observação se dá pela ausência de uma delimitação para o uso de comércios e 

serviços no bairro por meio dos termos legais apontados acima, uma vez que os bairros vizinhos 

dispõem dessas zonas, inclusive margeando a mesma via litorânea que também permeia estes 

bairros. 

Com efeito, o modo como o mercado de terras se comporta no bairro, aliado à atuação dos 

agentes imobiliários nas suas diversas frentes de produção do espaço, não obstante amparados 

juridicamente por meios legais, denotam as distintas tipologias que compõem hoje o espaço 
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urbano de Ponta de Campina. Tendo como ponto de partida as casas de veraneio das grandes 

glebas à beira-mar, configuradas pela tipologia vernacular característica das décadas de 1980/90, 

a pesquisa realizada revela por meio da análise da amostragem que a produção do espaço no 

bairro desdobrou-se a partir da construção de edifícios com tipologia de pilotis mais três ou 

quatro pavimentos (Figura 44), alocados inicialmente na porção leste da via, mas que logo se 

dissemina para os parcelamentos e loteamentos do lado oposto. Caracterizados como segunda 

residência, estes imóveis foram edificados por construtoras de médio porte, quando não pela 

associação de proprietários que adquiriam e construíam os edifícios de forma coletiva, 

garantindo assim sua “casa de praia”, as quais, de acordo com a documentação analisada, 

constituem-se em sua maioria por proprietários com residência fixa em áreas bem localizadas da 

capital João Pessoa, dotados de poder aquisitivo para tal. 

Figura 44 − Tipologia das primeiras edificações multifamiliares em Ponta de Campina 

 
Fonte: Bruno Atayde (2019) 

 

Desta feita, conforme análise da mesma fonte, o condomínio residencial Costa do Atlântico 

(Figura 45) destaca-se como empreendimento pioneiro aos moldes do padrão que se reproduz na 

orla de Ponta de Campina, inaugurando assim o que em 2005 se difunde com larga produção no 

bairro, analisados aqui até o ano de 2020. No entanto, paralelamente e ao mesmo tempo 

fomentado por um mercado cada vez mais exigente, a produção do espaço na área desenvolve 

outras vertentes, malgrado seu ritmo mais lento e apostando na diversificação dos seus produtos.  
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Figura 45 − Condomínio Costa do Atlântico, pioneiro dos condomínios clube em Ponta de Campina 

 
Fonte: Imobiliária Remax Divina. Acesso em 22 Jul, 2021 

 

Desta forma, a produção espacial que o bairro apresenta em 2005 revela circunstâncias 

favoráveis à esse tipo de empreendimento, ao passo que as condições naturais da praia de Ponta 

de Campina se oferece como um grande atrativo, a valer do seu aspecto de calmaria, tanto pela 

sua balneabilidade, configurada por um grande banco de areia e águas com pouca profundidade, 

quanto pela baixa frequência de usuários, tendo em vista o caráter mais exclusivo que esse trecho 

da orla se enuncia, em sobremaneira, decorrente da ocupação reduzida da área. 

Figura 46 − Acesso ao mar exclusivo ao condomínio 

 
Fonte: Bruno Atayde (2020) 
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Tal realidade pode ser ilustrada na Figura 47, na qual se desvela a configuração espacial do 

bairro ainda pouco ocupado, com destaque para os primeiros condomínios clube à beira-mar [A], 

e a baixa ocupação dos demais trechos do bairro. Cabe ainda ressaltar a presença do antigo 

parque aquático (já desativado) [B], os galpões comerciais à margem da BR 230 [C], o Clube 

AABE (antes de tornar-se um condomínio) [D], a construção do que seria a universidade privada 

já em estado de abandono, (ainda não retomada para sediar a Polícia Federal) [E], dentre 

algumas poucas edificações, com vistas à ocupação mais acentuada no trecho central do bairro, 

sobretudo na sua porção leste. 

Figura 47− Imagem de satélite de Ponta de Campina em 2005 

 
Fonte: Google Earth (2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A A 

A A 

A A 

B B 

C C 

D D 

E E 

FF 



177 
 

 

Figura 48 −Imagem de satélite de Ponta de Campina em 2011 

 
Fonte: Google Earth (2011) 

 

A Figura 48 apresenta um considerável avanço na produção do espaço urbano do bairro, com 

uma presença significativa de obras à beira-mar, sinalizando uma ocupação massiva do trecho. 

Coloca-se relevo no crescimento da produção espacial da porção oeste da área, em que pese a 

disseminação de casas e pequenos edifícios residenciais no seu trecho mais central, mantendo-se 

o Loteamento Alphamares com uma ocupação mais rarefeita [F]. Nesse período observa-se a 

utilização da construção antes abandonada, agora ocupada pela Policia Federal [E], bem como a 

presença de edificações comerciais em seu entorno [G] e outras margeando a BR 230 [H], com 

as grandes glebas mantidas ainda intactas. 
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As alterações apresentadas na Figura 49 demonstram que em 2016 já se estabelece uma 

saturação do trecho central/central sul, devido o adensamento de condomínios clube. Na porção 

oeste se verifica um crescimento mais contido, porém identifica-se movimentos de terras para 

empreendimentos de grande porte, que viria ser o início das obras do condomínio horizontal da 

Vertical Engenharia [I], bem como do empreendimento residencial da construtora MRV [J]. 

Percebe-se ainda a utilização da gleba à beira-mar onde se instala o Lovina Tropical Bar [K], 

mantendo-se intacta as demais glebas. 

 

Figura 49 −Imagem de satélite de Ponta de Campina em 2016 

 
Fonte: Google Earth (2016) 
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Figura 50−Imagem de satélite de Ponta de Campina em 2020 

 
Fonte: Google Earth (2020) 

 

Por seu turno, a Figura 50 ilustra a chegada ao ano de 2020 com o trecho onde se limitam os 

lotes da faixa litorânea central marcada por uma ocupação consolidada. Verifica-se ainda uma 

acanhada verticalização na porção oeste do bairro, bem como a implantação do Condomínio 

Residencial Spazio Jardins do Litoral, da construtora MRV na mesma porção [J]. O condomínio 

horizontal Villas Ponta de Campina [I] apresenta-se já em funcionamento, com suas guaritas e 

áreas comuns em funcionamento, revelando a existência de algumas poucas residências. 

Nessa conjuntura, ocorre um largo incremento na oferta de unidades habitacionais, tendo em 

vista as características tipológicas desses mega empreendimentos que se difundem na área, 

configurados pelo esgotamento máximo do solo, por meio de espaços venais, ora por áreas 

privativas, ora por áreas comuns que agregam valor ao imóvel, sem perder de vista a 

lucratividade que o projeto possa oferecer para seus agentes imobiliários. A despeito do exposto, 

a Tabela 16 desenvolve-se através da amostra, como parâmetro de análise para as considerações 

econômicas em que se apresenta a produção do espaço do bairro, a partir dos valores dos imóveis 

e suas respectivas áreas, enquanto um dos pontos investigativos da pesquisa. 
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Tabela 15 − Indicadores de áreas e valores dos imóveis da amostra 

INDICADORES DE ÁREAS E VALORES DOS IMÓVEIS DA AMOSTRA 

 DENOMINAÇÃO DO 

IMÓVEL 

ANO UH* Nº 

PAV. 

VALOR 

INCORP. 

VALOR 

DO LOTE 

VALOR 

DA UH 

ÁREA 

DO LOTE 

ÁREA 

CONST. 

OBS. 

1 Cond. Rio Ituxi 1993 10 04 pav CR$ 

2.914.132.927,54 

CR$ 

3.000.000,00 

  630,00m² 1.236,54m² Valor em 

Cruzeiros. 

2 Cond. Águas Claras 1994 10 04 pav CR$ 11.198.800,00 CR$ 

500.000,00 

  630,00m²   Valor em 

Cruzeiros. 

3 Edf. Residencial Rio 

Araguari 

1995 10 04 pav CR$ 

102.240.634,59 

    744,800m² 1.443,11m² Valor em 

Cruzeiros. 

4 Residencial Ponta de Mar 1995 16 04 pav R$176.046,20 R$16.000,00   630,00m² 906,38m²   

5 Cond. Residencial 

Hortência  

1995 16 03 pav CR$ 

143.730.385,15 

CR$ 

840.000,00 

R$12.500,00 1.010,00m² 1.046,00m² Valor UH p/ 

efeito fiscal 

6 Cond. Rio Tapauá 1996 14 08 pav R$525.434,86 R$10.500,00   525,00m² 1.145,00m²   

7 Edf. Residencial Alaide 1996 6 04 pav R$95.274,85 R$90.000,00   450,00m²     

8 Res. Ponta de Campina 1996 6 02 pav R$33.426,78 R$6.000,00   369,52m²     

9 Edf. Residencial Verona 1997 15 06 pav R$197.858,00 R$6.000,00   630,00m²     

10 Edf. Residencial Porto do 

Sol 

1998 60 10 a 06 

pav 

R$3.307.961,90 R$212.543,10 R$94.500,00 4.080,00m² 16.018,00m² Valor da UH 

em 1998. 

11 Edf. Res. Rio Amanbaí 1998 18 07 pav   R$11.500,00   884,00m² 3.499,68m²   

12 Cond. Residencial Novo 

Horizonte 

1999 26 05 pav R$563.830,26     924,00m²     

13 Res. Villa da Praia 2000 56 4 x 04 R$1.012.433,00m²     3.185,00m²     
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 DENOMINAÇÃO DO 

IMÓVEL 

ANO UH* Nº 

PAV. 

VALOR 

INCORP. 

VALOR 

DO LOTE 

VALOR 

DA UH 

ÁREA 

DO LOTE 

ÁREA 

CONST. 

OBS. 

14 Cond. Residencial 

Atlantes 

2000 14 09 pav R$456.445,10 R$50.000,00   630,00m²     

15 Edf. Residencial Espaço 

Livre 

1997 6 02 pav R$110.000,00 R$6.500,00   546,88m²     

16 Edf. Residencial Maria 

Laura 

2001 6 02 pav R$107.380,00     480,00m²     

17 Costa do Atlântico - apto 

501 – Bloco A 

2002 01* 01 UH     R$ 

1.195.000,00 

2.420,00m² 264,32m² Avaliado em 

21/11/2018. 

18 Morada do Atlântico 2005 32 6 x 02 + 

1 x 08 

pav 

R$3.434.010,60   R$ 

380.000,00 

4.626,00m²     

19 Terraços do Atlântico 2007 38 3 x 07 + 

1 x 10 

pav 

  R$164.285,00       Valor para 

efeito fiscal 

20 Varandas do Atlântico 2008 50 3 x 08 + 

1 x 06 

pav 

R$7.750.011,12     7.656,55m²     

21 Edifício Cristal de 

Esmeralda 

2011 12 04 pav R$1.046.150,01 R$65.000,00   804,64m²     

22 Residencial Ticiano 2011 24 15 pav R$3.395.404,24     1.177,80m²   Fração ideal 

(04) por    

R$ 3.750,00 
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 DENOMINAÇÃO DO 

IMÓVEL 

ANO UH* Nº 

PAV. 

VALOR 

INCORP. 

VALOR 

DO LOTE 

VALOR 

DA UH 

ÁREA 

DO LOTE 

ÁREA 

CONST. 

OBS. 

23 Royal Riviera Residence 2011 30 05 pav R$4.974.527,32 R$220.000,00 R$ 

280.000,00 

2.610,00m²     

24 Residencial Villas de 

Campina 

2013 3 3 x 01 

pav 

R$168.361,60 R$20.000,00   359,41,00m² 190,04m²   

25 Residencial Villa Mares 2013 18 03 pav R$1.150.277,00 R$150.000,00   972,00m2     

26 Costa Smeralda Praia 

Residence 

2014 35 2 x 10 

pav 

R$9.071.879,24     2.970,00m²     

27 Ponta de Campina 

Residence 

2014 8 04 pav R$591.775,23 R$215,00   410,00m²     

28 Parón Residence 2015 108 11 pav R$18.436.445,85   R$ 

1.500.000,00  

12.741,48m² 23.241,48m²  Valor da 

UH 102/D 

29 Residencial Brisas do 

Atlântico Norte 

2015 22 04 pav R$1.142.491,00     840,00m²     

30 Residencial Paraíso do 

Atlântico 

2015 278 2 x 08 + 

2 x 09 

pav 

R$42.515.046,00 R$4.200.000,0

0 

R$ 

253.522,00 

17.110,52m²   Financiado 

pelo Banco 

Santander 

31 Vila São Pedro 2015 4 4 x 02 

pav 

R$250.000,00 R$30.000,00   526,00m²     

32 Residencial Aqualux 

Risort 

2016 88 6 x 09 

pav 

R$25.644.071,94 R$450.000,00 R$ 

718.000,00 

9.142,00m²   Valor para 

fins de 

Incrporação 
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 DENOMINAÇÃO DO 

IMÓVEL 

ANO UH* Nº 

PAV. 

VALOR 

INCORP. 

VALOR 

DO LOTE 

VALOR 

DA UH 

ÁREA 

DO LOTE 

ÁREA 

CONST. 

OBS. 

33 Edifício Residencial 

Villas de Campina - Ile de 

France 

2017 4 4 x 02 

pav 

R$352.173,73 R$178.806,00   309,24m² 461,28m²   

34 Condomínio Horizontal 

Ponta de Campina/                                                 

Vertical Engenharia 

2018 158 01/ 02 

pav 

R$5.127.280,00   R$ 

468.825,60-

(2015)                                                    

R$ 

461.860,00-

(2018) 

104.491,90m

² 

  ** 

* UH = Unidade Habitacional 
**Número de Pavimentos definido pela Unidade Habitacional construída de forma autônoma ao proprietário do lote.                                                                                                
        Área total de lotes: 72.023,04m²  
Área de Equipamentos de Lazer: 5.125,86m²  
Área verde: 5.832,98m² 
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Oferecendo-se como uma das produtivas fontes de pesquisa para o trabalho, a Tabela 16 traz luz 

ao apontamento de valiosas questões que permeiam o mercado imobiliário de Ponta de Campina. 

De pronto, a referida tabela desvela a uma notória discrepância nos valores que se dispõem os 

imóveis, sobretudo pelos que seguem o padrão dos condomínios clube, frente aos valores das 

demais tipologias encontradas no bairro. Objeto de ressalva se dá pelos lotes do condomínio 

horizontal implantado na porção oeste à via, ratificando a observação de que quanto maior o 

investimento, maior a quantidade de unidades habitacionais por ele oferecidas. Como parâmetro 

base da análise realizada, utiliza-se do valor de incorporação como elemento de referência 

comparativa, chancelando a partir deste a disparidade existente entre as tipologias dos 

empreendimentos implantados no bairro, nas quais se verificam, a partir de 2005, investimentos 

com cifras na casa de milhões, condizentes com o novo padrão imobiliário então adotado na 

área. 

A análise aponta para o fato de que os números apresentados na tabela pelo item “valor do lote” 

tem seus dados omitidos nas certidões de alguns empreendimentos, verificando-se assim que 

estes, ao invés dos valores de venda, registram transações de permutas entre os proprietários do 

terreno – agentes fundiários – e as construtoras – promotores imobiliários, utilizando-se do 

recurso em que se cambia o bem físico, no caso o terreno, pela proposta de posse de unidade(s) 

habitacional(is) futura(s), uma vez alinhado juridicamente. Tal trâmite vem-se demonstrando 

com crescente frequência no mercado de terras, viabilizando o capital de investimento destinado 

ao empreendimento, o qual conta ainda com recursos outros, a exemplo do financiamento por 

meio de bancos, conforme aponta a tabela. 

A tabela chama ainda atenção para os valores registrados na venda dos lotes do condomínio 

horizontal Villas de Ponta de Campina, tendo em vista que estes apresentam-se por números 

expressivamente elevados, sobretudo quando comparados aos lotes onde se registram na amostra 

a produção da tipologia de padrão médio no bairro.   

Nessas condições, o bairro de Ponta de Campina se destaca pelo seu grande potencial 

imobiliário, somando suas amenidades naturais às condições fundiárias em que se oferece, em 

que pese sua configuração enquanto um dos poucos remanescentes de áreas ainda não loteadas 

do litoral norte da RMJP, uma vez que as condições de baixa ocupação de suas glebas mantêm-

se resistentes ao violento capital imobiliário que se abate sobre a área. Nesse cenário, o bairro 

dispõe de uma ocupação progressiva, de cunho prioritariamente residencial, com destaque para 

as ocupações mais adensadas no seu trecho central voltado para o mar, conforme demonstra o 

mapa a seguir.  
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Figura 51 − Mapa da situação de uso e ocupação no bairro ponta de Campina (2019) 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Base Planta Baixa PMC. Editado pelo autor 
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Com efeito, um dos produtos da pesquisa de campo do presente trabalho se deu pela catalogação 

de todos os lotes do bairro que, realizadaem agosto de 2019, viabilizou a confecção do mapa 

apresentado acima (Figura 51), pelo qual se registra a situação atual do uso e ocupação do solo 

urbano de Ponta de Campina. Como pode ser observada no mapa, a ocupação do bairro ainda se 

apresenta de forma lenta, porém com uma intensificação representativa na orla do trecho central. 

O uso residencial se oferece como principal meio de ocupação na área, com pontuais edificações 

de caráter comercial e de serviços, nem todas desenvolvendo suas funções atualmente, visto a 

constatação de imóveis fechados e sem utilização, quando não abandonados ou em ruínas, como 

é o caso de um galpão no trecho central e das antigas instalações do parque aquático. 

O trecho central da porção oeste do bairro representa, até então, o maior índice de ocupação por 

residência fixa em Ponta de Campina, no entanto, a intensificação do processo de conurbação da 

cidade de João Pessoa com Cabedelo vem fomentando a instalação definitiva de moradores que 

adquirem imóveis na área, tendo em vista a grande demanda prevista para ocupar as inúmeras 

unidades habitacionais oferecidas pelos novos empreendimentos que se instalaram. Dessa forma, 

a Figura 52 atenta para o trecho oeste do bairro, configurado pela forte presença de casas 

unifamiliares térreas, ou com pavimento superior, edifícios residenciais de padrão médio com 

tipologia de pilotis até quatro pavimentos (altura limite para a exigência de elevadores), 

apresentando apenas o Residencial Ticiano (2011) e mais recentemente o Wind Flat como os 

únicos edifícios mais verticalizados do trecho.  

Figura 52 − Ocupação do trecho oeste do bairro 

 
Fonte: Bruno Atayde (2019) 
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Cabe destacar ainda no trecho mais ao norte da porção oeste o notório empreendimento edificado 

às margens da Via Litorânea, identificado – inclusive pela identidade arquitetônica da 

construtora MRV – como Residencial Spazio Jardins do Litoral. A composição do condomínio 

se dá por 10 blocos, configurados por térreo mais quatro pavimentos, inseridos em uma gleba de 

10.488,00 m², cuja área inclui uma imensa área asfaltada descoberta, destinada para 

estacionamento de veículos dos moradores. O imóvel caracteriza-se pela tipologia de padrão 

médio, destinado à uma população de estrato social com poder aquisitivo inferior aos 

proprietários instalados nos empreendimentos à beira-mar, dirigido sobretudo ao público que 

almeja um imóvel de segunda residência. 

Figura 53 − Residencial da MRV e o Condomínio Horizontal da Vetical Engenharia 

 
Fonte: Bruno Atayde (2019). 

 

Obra de grande impacto na região, ilustrada na Figura 53 acima, o condomínio horizontal Villas 

Ponta de Campina da Vertical Engenharia se oferece como um novo produto imobiliário no 

bairro, trazendo para a porção oeste a presença das camadas sociais mais abastadas, que 

vislumbram construir suas casas próximo ao mar, sem abrir mão da autossegregação (imbuídos 

do sentimento de segurança e status) que um condomínio fechado proporciona. Constituído por 

158 lotes, cujos valores – apontados pela Tabela 16 – denotam o elevado padrão do 

empreendimento, o referido condomínio compõe uma área total de 72.023,04m², dispondo de 



188 
 

 

dois acessos com guarita, voltados tanto para a Via litorânea, quanto para a BR 230, além de 

equipamentos de lazer comum aos condôminos, conforme descrito na certidão apresentada: 

As área de uso comum: portal de entrada: contendo duas entradas com guarita; clube: 
composto de hall, salão de festas e jogos, WCB masculino/ WCB feminino, home 
theater, espaço gourmet, academia e apoio com WCB masculino e feminino; parques de 
esportes: quadra poliesportiva e quadra de tênis; parque aquático: deck, piscina adulta e 
infantil; administração: composto de sala de administração, refeitório funcionários 
WCB funcionários e sala de lixo; áreas verdes: serão preservadas e/ou plantadas mudas 
de árvores de espécies nativas ou exóticas; [...] área verde de 5.832,98m². 

Figura 54 − Incidência de imóveis comerciais às margens da BR 230 

 
Fonte: Bruno Atayde (2019). 

 

Pela margem oeste do bairro, ladeando a BR 230, a área apresenta a incidência de imóveis 

comerciais que margeiam a rodovia, de modo que seus negócios se utilizam desta mais como 

escoamento do que pela dependência do público que por ela circula. Dessa forma, encontram-se 

instalados grandes galpões, com utilização atual por uma loja de móveis e decoração, a qual 

estoca seus produtos em um dos galpões, e aluga um segundo para uma distribuidora de pneus. 

Encontra-se ainda nesse trecho da área uma pequena metalúrgica, uma distribuidora que oferece 

um razoável fluxo de caminhões, bem como um clube composto pela Associação Paraibana dos 

Defensores Públicos. Ademais, consta-se ainda uma edificação comercial destinada para aluguel, 

que já abrigou uma loja de embarcações náuticas (lanchas), além de um lote de função comercial 

não identificada. Cabe ainda ressaltar que os lotes voltados para a BR 230, os quais encabeçam 

os loteamentos inseridos no bairro, se oferecem como barreira para o escoamento das vias 
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internas até a rodovia, somando-se a esse percalço, a questão da malha viária do bairro, cujos 

traçados não apresentam uma boa sincronia entre seus diferentes loteamentos. 

Outrossim, encontra-se ainda nas margens da rodovia a presença de um condomínio residencial 

de padrão médio/baixo, composto por quatro blocos de tipologia pilotis mais quatro pavimentos, 

apresentando características de moradia fixa para uma população de baixo poder aquisitivo. 

Ressalta-se aqui tal imóvel pelo fato de que a construtora MRV acaba de lançar seu mais novo 

empreendimento imobiliário também às margens da BR 230, no qual se configura por um 

condomínio de duas torres residenciais, com tipologia de térreo mais 19 pavimentos, oferecendo 

equipamentos de lazer aos moldes das novas propostas de empreendimentos populares como 

atrativos, tendo sua localização identificada conforme ilustração abaixo pela Figura 55. 

Figura 55 −Novo empreendimento residencial da MRV em Ponta de Campina 

Fonte: mrv.com.br 

Com efeito, todo o trecho sul do bairro se mantém intacto, apresentando-se como terras 

remanescentes da família Garcia Ximenes que não foram inclusas no projeto do loteamento que 

originou o bairro de Intermares. Desta feita, de posse dos herdeiros da família, as terras são 

divididas em duas grandes glebas, tendo seus trechos voltados para o mar configurados por 

chácaras compostas por casas únicas, rodeadas de coqueiros, de utilização sazonal. Com a 

divisão proporcionada pela Via Litorânea, as glebas estendem-se até a BR 230, configurando um 

imenso descampado, objeto de grande especulação imobiliária para a região, conforme ilustra a 

Figura 56 abaixo. 
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Figura 56 − Glebas remanescentes, sem ocupação, alvo da especulação imobiliária 

 
Fonte: Bruno Atayde (2019) 

 

Por seu turno, ao passo que a grande parte do bairro se desenvolve por meio de uma produção 

espacial em ritmo mais lento, o trecho central voltado para o mar encontra-se consumido pelo 

mercado imobiliário de alto padrão a passos largos. Nesse sentido, a Figura 57 ilustra o 

adensamento em que se encontra o referido trecho, mirando na densidade populacional que esses 

novos empreendimentos se oferecem para o bairro. 

Figura 57 − Intensa ocupação do trecho central leste do bairro, voltado para o mar 

 
Fonte: Bruno Atayde (2019) 
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Com vistas aos condomínios residenciais que compõem o concentrado núcleo leste do bairro, em 

que pese o apelo contemplativo da vista para o mar que os tais imóveis vendem, a infraestrutura 

por estes oferecida se apresenta como grande diferencial desses verdadeiros condomínios clube, 

tendo em vista a gama de equipamentos de esporte e lazer disponibilizados pelo 

empreendimento, conforme se verifica na Figura 58, através dos parques aquáticos privativos à 

cada condomínio, seus projetos paisagísticos, além de itens como espaços gourmet, cinemas, 

academias e cada vez mais espaços criados pela competitividade do mercado. Fator de grande 

relevância para os imóveis da área, o acesso ao mar se coloca como um quesito importante no 

processo de produção desse nicho imobiliário, uma vez denotado o caráter de exclusividade que 

a praia de Ponta de Campina se oferece para esse público. 

Destarte, chama à atenção a forma em que vem se dando a ocupação da área litorânea do bairro, 

quando se verifica que a necessidade proeminente da vista e do acesso exclusivo ao mar projetar-

se sob o traçado urbano da área. Fato que pode ser ilustrado no mapa (Figura 49), onde as glebas 

mais ao fundo remembram-se à corredores estreitos de terras, como recuso para o acesso 

privativo ao mar. Tal prerrogativa é favorecida pela configuração espacial da área que, originada 

através da partilha de terras, já não dispunham de logradouros ou vias que as separassem, 

produzindo assim uma configuração urbana em que não se propõe a criação de vias que 

ofereçam acesso público ao mar. Desse modo, os empreendimentos, além de não perderem seu 

quinhão para a criação de ruas, mantêm a exclusividade da praia a partir do cerceamento do 

acesso público ao mar por via continental. 

Figura 58 − Tipologia dos empreendimentos de alto padrão no bairro 

 
Fonte: Bruno Atayde (2019) 
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Todavia, diante de tamanho investimento em que se propõe os agentes imobiliários que atuam 

nessa frente de negócios (vide Tabela 16), para além dos valores exorbitantes a que são 

comercializados os imóveis desses condomínios, coloca-se relevo na quantidade substancial de 

unidades habitacionais que são inseridas nesses projetos residenciais, provocando um perigoso 

incremento populacional no bairro que não encontra-se preparado para a demanda a que vem 

sendo submetido, frente à oferta de domicílios propostos através da implantação destes avultados 

empreendimentos imobiliários. 

Não obstante, a área ainda dispõe do trecho sul da faixa de praia, formatado por glebas com 

ocupação constituída apenas por suas casas unifamiliares, quando não, duas casas da mesma 

família. Dentro desse contexto, o capital imobiliário vem se colocando de forma ostensiva para o 

avanço da produção desses espaços urbanos, visto a tendência de expansão de tais 

empreendimentos na área. Como pode ser observado na Figura 57, as referidas glebas dispõem 

de meios favoráveis ao tipo de mercado que vem se consolidando no bairro, oferecendo-se assim 

como um terreno fértil para lucrativos negócios imobiliários. Vale ressaltar, conforme verificado 

na pesquisa referente à posse de terras da área, a propriedade da gleba onde encontra-se o Lovina 

Tropical, conferida à uma das construtoras de maior atuação na área (Alliance) abstendo-se até o 

momento de uma ocupação residencial massiva, cujos empreendimentos de luxo representam o 

mote da empresa. 

Figura 59 − Área com potencial ocupação pelos condomínios clube que se disseminam no bairro 

 
Fonte: Bruno Atayde (2019) 
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A despeito desse remanescente de glebas ainda não consumidas pelo capital imobiliário em seu 

acelerado processo de produção do espaço, joga-se luz ao embate que vem sendo travado entre 

os agentes imobiliários e os órgãos de patrimônio histórico. Nessa seara, o monumento histórico 

composto pelas Ruínas do Almagre (Figura 58), embora se apresente em estado avançado de 

degradação, sobretudo por nunca ter havido uma intervenção de restauração, se oferece como 

elemento de preservação, cujos pareceres do IPHAN e do IPHAEP não permitem a construção 

de edificações de impacto no entorno próximo do monumento, em sobremaneira por motivo de 

atenuar seu processo de ruína. Dessa forma, a produção espacial do trecho em tela encontra-se 

estagnado devido ao bloqueio legal em que se oferece o referido entrave, objeto de um acirrado 

trâmite judicial que se arrasta por anos nas instâncias municipal, estadual e federal, a quem 

compete recursos, sendo este um tema de extrema complexidade, que pode se desenvolver em 

uma pesquisa futura. 

Nesse contexto, os proprietários de terras encontram-se aliados aos agentes imobiliários, 

oferecendo grande pressão para com o Estado, na perspectiva de uma flexibilização no uso do 

solo, viabilizando sua utilização aos moldes dos padrões de ocupação que incidem na área. Para 

tanto, foram lançadas inclusive propostas de tutela do monumento como contrapartida, de modo 

que os empreendimentos se encarregariam em custear as obras de revitalização e manutenção da 

mesma, em troca da anuência sobre os empreendimentos propostos, fator de recusa por parte dos 

órgãos públicos de patrimônio histórico. 

Figura 60 − Atual situação da Ruína do Almagre 

 
Fonte: Bruno Atayde (2019) 
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Frente ao impasse que se desdobra entre as forças dos agentes financiadores da produção 

espacial e o Estado, o traçado urbano que se vislumbra nessa luta de interesses tende a 

permanecer favorecendo o setor imobiliário, acarretando numa reprodução dos modos de 

ocupação reincidente, em que cada metro quadrado é fundamental para a extração máxima de 

lucros. Sendo assim, prospecta-se uma consolidação da utilização máxima das terras, sem a 

disposição de ruas e acessos da população à praia, que não pela exclusividade de seus 

empreendimentos. Tal fator deflagra um grave condicionante no uso democrático do espaço 

público, comprometendo assim o livre acesso sobretudo dos moradores que se instalam na 

porção oeste do bairro, corroborando com a premissa histórica do mercado de terras no que 

concerne ao direito do usufruto apenas para quem por ela pode pagar. 

Desta feita, a produção do espaço urbano do bairro Ponta de Campina vem se voltando para a 

população de maior poder aquisitivo, inserida em condomínios de luxo, dotados de toda uma 

infraestrutura que busca suprir, no próprio complexo residencial, demandas até então urbanas. 

Na esteira desse movimento, ocorre um direcionamento dos investimentos para estes setores, em 

detrimento da população menos abastadas, a julgar pela configuração urbana da porção oeste, 

cujas vias, por exemplo, quando não alagadas em períodos chuvosos, encontram-se danificadas 

pelas águas acumuladas. Outro fator de relevo se verifica pela ausência absoluta de 

equipamentos urbanos no bairro, inexistindo qualquer perspectiva de escolas, posto de saúde, ou 

praças públicas que se voltem para a população que não se autossegregou, ou dispõem de meios 

para que tenham suas necessidades atendidas através do deslocamento para áreas mais distantes. 

Outrossim, cabe salientar a vocação despertada no bairro pelo esporte à vela, fator que além de 

atrair praticantes do esporte, fomenta o interesse dessa comunidade na área, de modo que, vide o 

seu caráter elitista, proporciona um movimento do capital imobiliário ora na compra de imóveis, 

ora no investimento em novos empreendimentos. Efeito disso pode ser observado na presença 

dos kitesurf e windsurf nas águas, ou mesmo na referência do esporte na produção arquitetônica 

de alguns empreendimentos da área. 

 Nesses termos, a produção espacial da área encontra-se voltada veementemente para os grandes 

empreendimentos imobiliários, em que pese a oferta do seu estoque de terras remanescente, com 

glebas não loteadas, à disposição do capital imobiliário. Sem um planejamento adequado, o 

bairro sucumbirá à uma exaustão demográfica tão logo o Estado ceda à pressão dos agentes 

imobiliários na batalha travada com o órgão de patrimônio histórico, imprimindo assim a grande 

influência que o capital imobiliário incide na produção do espaço urbano do bairro Ponta de 

Campina. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

Com vistas a perseguir seu objetivo central, de certo que o presente trabalho chega à sua reta 

final com um juízo de valor acerca do processo em que vem se produzindo a configuração 

espacial do bairro Ponta de Campina, em que pese a constelação de interesses articulados entre 

seus agentes produtores. Para tanto, adotou-se a hipótese em que o cenário fundiário do bairro, 

juntamente com a frágil conjuntura política do município de Cabedelo, apresenta potencial 

favorável à tomada da faixa de praia por uma categoria imobiliária de alto padrão construtivo de 

caráter exclusivista, caracterizada por condomínios clubes, alterando todo o contexto social da 

área. 

Uma vez levantados, os elementos de investigação para embasar tal hipótese se iniciam através 

da articulação dos dados da pesquisa empírica, analisados a partir das referências teóricas 

estabelecidas que tematizam o conceito de espaço e sua cadeia produtiva. De importância mister, 

um resgate histórico de como vem se desdobrando a distribuição de terras no país norteia a 

análise desta enquanto mercadoria, sobretudo especulativa, responsável pela produção espacial 

das conformações urbanas, trabalhadas aqui nos contextos litorâneos nordestinos.  

Ocorre que a história deflagra a perpetuação do padrão de apropriação do espaço como restrita à 

uma pequena porção da população que acessa as terras no Brasil. Tal fator que define uma 

estrutura fundiária extremamente concentrada, gerando assim demandas sociais legítimas, por 

habitação e outros equipamentos urbanos primordiais, ainda não atendidas (ou pouco atendidas) 

pelos poderes públicos incumbidos dessa função. Nesse contexto, as oligarquias insurgem por 

seus domínios territoriais, que por sua vez, infiltram seus interesses privados nas instâncias 

públicas, garantindo o monopólio da terra e de todo meio de produção do espaço. 

Desse modo, as famílias beneficiadas com a distribuição de terras no passado prosperam e se 

perduram no poder com voz e vez em todas as decisões sociopolíticas, reproduzindo o status quo 

do espaço urbano produzido no país, mantendo assim a massa crescente dos excluídos à margem 

do acesso à propriedade privada, cujos corpos se inserem, querendo ou não, nesse díspar sistema 

produtivo.Por seu turno, tais grupos sociais compõem os agentes imobiliários da produção do 

espaço, configurando-se como principal vetor das transformações socioespaciais em curso. 
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Nesse contexto, ao passo que o preço da terra se põe como grande entrave à democratização do 

acesso à terra, a legislação, para além do seu caráter disciplinador e ordenador do uso do solo, 

corrobora com o processo discriminatório na cidade quando privilegia determinadas áreas em 

detrimento de tantas outras, beneficiando mais uma vez quem tem a posse da terra. Outrossim, 

tais marcos legais se oferecem como instrumentos jurídicos para a manipulação, complicação e 

violência do acesso à terra e moradia, em acordo com a atual relação da propriedade privada. 

O processo capcioso pelo qual foi forjado a construção fundiáriada área de entorno de Ponta de 

Campina revela, a partir do apanhado histórico do município de Cabedelo, a consonância que 

este apresenta com a conformação da distribuição e do mercado de terras mencionados acima. 

Nesses termos, a cidade se origina por grandes posseiros, calcados no patriarcado de suas 

famílias, os quais vão ampliando seus territórios em paralelo a uma distribuição de pequenas 

frações de terras para o uso exclusivo de moradias, fidelizando assim seus apadrinhados. A partir 

de importantes elementos que vão surgindo na cidade, descritos ao longo do capitulo, a 

configuração da posse das terras vai transformando o povoado, consolidando seu caráter 

oligárquico, em que pese a concentração destas nas mãos das poucas famílias que ali se 

destacam. Não obstante, a área do atual bairro surge enquanto terras das famílias Siqueira e 

Garcia Ximenes, cuja configuração urbana atual resulta da divisão territorial entre herdeiros de 

terceira à quarta geração e toda articulação envolvida com os demais agentes produtores do 

espaço. 

Com efeito, ah ipótese inicial desta pesquisa foi sendo confirmada ao longo de cada uma de suas 

etapas, revelando importantes resultados para a sua base empírica, somando-se ainda a outro 

grande feito alcançado por meio de um conjunto de documentos até então não consultados por 

outros estudiosos. A partir desse conjunto de documentos foi possível realizar uma leitura segura 

da atual configuração espacial da área ao permitir a elaboração de originais – tabelas e mapas 

que ilustram a pesquisa − considerando que os mesmos não existem nas instituições públicas que 

tem como fim a guarda e conservação. Desta feita, com o propósito de provar a hipótese desta 

pesquisa chegamos a identificar situações relacionadas ao mercado imobiliário que puderam ser 

descritas e analisadas, como dito anteriormente, de modo empírico, como histórico e teórico.  

Com base nos dados obtidos, juntamente com a coleta de dados in loco, constata-se que a 

produção do espaço no bairro Ponta de Campina se dá de forma semelhante aos desdobramentos 

urbanos das cidades litorâneas brasileira, sobretudo do nordeste do país, de modo que os agentes 

fundiários, representados pelos herdeiros das famílias oligárquicas, associam-se ao capital 
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imobiliário, sob a forma de construtoras e incorporadoras, transformando o espaço à sua 

conveniência. 

Nesse sentido, a partir dos dados tabulados, encontra-se relação da família Siqueira com a 

construtora Andrade Marinho, em que pese referências de cunho familiar, aludindo à hipótese de 

que as articulações comerciais tenham derivado a partir de tais relações, uma vez que o ponto de 

partida para a tipologia construtiva de condomínios clubes, que vem predominando na faixa de 

praia da área, se deu pela referida empresa, a qual se mantém constante na mesma linha de 

atuação. Observa-se a instalação de empreendimentos na área por construtoras outras, mas que 

mantiveram o mesmo padrão construtivo, corroborando para o fenômeno urbano que incidente 

no bairro. 

Desta forma, o espaço é transformado enquanto uma grande arena onde se desenvolve os 

conflitos entre os distintos agentes que o produzem. Nesse ínterim, o caráter reclusivo dos 

condomínios instalados, através dos seus inúmeros diferenciais e atrativos, mitigam o convívio 

social urbano do bairro, de modo a fragmentar o espaço a partir das diferentes realidades sociais 

e econômicas entre si. Nesse contexto, a relação com o espaço urbano se apresenta praticamente 

nula pela população que se autossegrega, uma vez que se bastam em seus entre-muros, 

desenvolvendo assim um ambiente estéril das relações urbanas, ao passo que restringe a 

população que não goza das mesmas prerrogativas quando limita – ou mesmo cerceia – o acesso 

não apenas à praia (fator cada vez mais atenuado na área), bem como a circulação em suas áreas 

contiguas. 

Atenta-se para o fato do Estado não se disponibilizar em apresentar meios legais que 

intervenham na produção espacial do bairro, de maneira que equalize os efeitos de uma ocupação 

massiva por uma população que ali se instala, desprovida de um planejamento que assegure a 

qualidade de vida tanto dos moradores locais, quanto do espaço urbano como um todo. Outra 

colocação aponta para o fato de que o poder público vem se eximindo da obrigação em prover 

equipamentos urbanos na área, reflexo da construção dessa nova composição social proposta 

para Ponta de Campina, cujas consequências ratificam a disparidade entre os diversos estratos 

sociais que permeiam seu espaço. 

Nesse sentido, a reprodução de empreendimentos com tipologia de alto padrão construtivo se 

oferece como um sedutor negócio para os proprietários fundiários das glebas próximas ao mar, 

que cedendo ao capital imobiliário, envereda a área para um viés de produção do espaço 

incompatível com a infraestrutura do bairro, ao passo que nenhuma preocupação em 

planejamento urbano por parte do poder público é vislumbrada, estando este mais voltado aos 
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bônus do que ao grande ônus que uma ocupação desta natureza pode acarretar ao urbano, ao 

social, sobretudo ao meio ambiente local. 

Diante do exposto, pode-se concluir que o objetivo do trabalho foi alcançado, uma vez que os 

dados apurados viabilizaram uma análise contundente ao que se propunha, confirmando assim a 

hipótese levantada. De fato, o contexto social do bairro Ponta de Campina vem sendo alterado 

através das diretrizes impostas pelo capital imobiliário, respaldada pela conjuntura fundiária das 

oligarquias que ainda se mantém no poder e sob a anuência de uma articulação política que 

valida a produção do espaço voltada exclusivamente para o nicho social de elevado poder 

aquisitivo 

Contudo, o balizamento da produção espacial só se aproximaria de uma equidade social – 

malgrado sua utopia – por meio do Estado, que por sua vez só seria efetiva se o mesmo se 

imbuísse de imparcialidade. Trabalhando numa perspectiva mais palpável, propõe-se aqui 

sugestões que vislumbram mitigar o ônus que a ocupação em curso do bairro Ponta de Campina 

se apresenta hoje se oferece para o contexto urbano que se perdurará no futuro. São elas: 

I. Reordenamento dos lotes ainda não edificados à beira-mar, com proposição de ruas de 

acesso à faixa de praia; 

II. Reavaliação dos índices de aproveitamento do solo, frente a demanda demográfica já 

instalada pelos condomínios existentes; 

III. Ampliação dos índices de permeabilidade/área verde, com vistas ao contexto urbano 

construtivo; 

IV. Estudo profundo das condições ambientais para lidar com a demanda construtiva, diante 

do frágil ecossistema em que se instala o contexto urbano em pauta; 

V. Exigência do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) de acordo com a lei federal; 

VI. Tributo sobre o exclusivismo, com compensação para a coletividade urbana. 
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