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RESUMO 

 

As cidades de porte médio brasileiras apresentam índices de urbanização superiores ao das 

grandes metrópoles, alterando sua configuração espacial e, em alguns casos, submetendo a 

impactos negativos em áreas ambientalmente protegidas. Neste trabalho, são analisados 

conflitos de uso e ocupação do solo em áreas de proteção ambiental, na região periférica da 

cidade de João Pessoa, Paraíba, Brasil. Com o mapeamento das edificações situadas nessa 

região, foi possível identificar 583 edificações de uso irregular ao previsto por lei. A 

existência desses imóveis expõe a ineficiência da fiscalização quanto ao uso do solo 

urbano nessa parcela da cidade, apontando a necessidade de um maior controle sobre o 

avanço urbano, fruto de um crescimento que além de ser fundamentalmente equivocado, 

violentando as normas estabelecidas, traz prejuízos ao ambiente natural e ao próprio 

ambiente urbano.  

 

1  INTRODUÇÃO 

 

O fenômeno da urbanização pode ser compreendido como algo em constante avanço, 

sendo acentuado a partir da década de 1950, onde apenas 29,6% da população mundial 

habitava o meio urbano, e atingindo, em 2015, a porcentagem de 54% da população 

concentrada em cidades. Segundo estimativa da Organização das Nações Unidas (ONU), 

até 2030, 5,06 bilhões de pessoas ocuparão o meio urbano, o que repesenta cerca de 60% 

da população mundial (ONU, 2015). 

 

O Brasil acompanhou a tendência de crescimento populacional cujo mundo estava 

submetido; em meados da década de 1950, embora sua população ainda fosse 

majoritariamente rural, já apresentava indícios de mudança nesse aspecto (SANTOS, 

2009). Em 1970, segundo o censo do IBGE, a população urbana atingia a marca de 56%, 

ultrapassando a população rural. Desde então, o país não apresentou regressão nas taxas de 

urbanização, chegando a 84% em 2010, de acordo com censo realizado nesse mesmo ano 

(IBGE, 2010).   

 

O crescimento das cidades de porte médio tem suas origens na desmetropolização e na 

desconcentração industrial, ocorridas a partir da década de 1980 (SANTOS e SILVEIRA, 

2004 apud SANTOS, 2009). A consolidação da urbanização do Brasil pode ser entendida 

também através do crescimento do número de cidades de porte médio, uma das principais 

responsáveis pelo aumento da taxa de urbanização do país (SANTOS, 2009).  

 



Nas últimas décadas, o crescimento das cidades de porte médio é maior que o crescimento 

das metrópoles, sendo influentes não apenas no âmbito populacional, como também na 

economia. Segundo a pesquisadora Erminia Maricato, entre 2000 e 2007, a população das 

cidades grandes cresceram 1,47% a.a.; as cidades pequenas, 1,15% a.a.; e as cidades de 

porte médio cresceram 2,06% a.a. No que se refere ao PIB (Produto Interno Bruto), as 

cidades de porte médio cresceram 5,3% ao ano, entre 2002 e 2006, exibindo crescimento 

superior ao PIB nacional, que representou 3,2% a.a.  

 

Nesse aspecto, é possível observar a importância que essas cidades assumem para o Brasil, 

especialmente no que diz respeito às mudanças observadas na dinâmica populacional, 

econômica, social, territorial e no processo de urbanização, apontando para a necessidade 

de estudos e reflexão sobre como essas cidades vêm sendo produzidas.  

 

Um dos padrões observados no crescimento das cidades de porte médio brasileiras está 

relacionado a uma urbanização fragmentada, ou urban sprawl. Essa expansão carrega 

consigo uma série de deficiências, como a necessidade de provimento de infraestrutura 

urbana para as novas áreas a serem habitadas, carência de equipamentos públicos de 

educação, comércio, saúde, lazer e vida social, segregação sócio espacial, distanciamento 

das novas moradias da região central da cidade, aumentando a necessidade do uso do 

automóvel e do consequente desperdício do tempo gastado em viagens (JAKOB, 2002). 
 

Além disso, na maioria dos casos, a expansão urbana fragmentada resulta numa série de 

conflitos gerados pelo crescimento da mancha urbana, e sua relação com o ambiente 

natural, especialmente com as áreas de preservação ambiental. Essas áreas verdes, quando 

submetidas às ações antrópicas danosas, são vulneráveis e necessitam de uma atenção por 

parte dos agentes do planejamento urbano, devido à sua importância paisagística e 

ambiental, influentes na qualidade de vida na cidade.  

 

Como consequência do espraiamento urbano sobre áreas de preservação ambiental, é 

possível destacar: perda de biodiversidade, diminuição do fluxo gênico de fauna e flora, 

além do empobrecimento e impermeabilização do solo; esses danos são frequentemente 

observados em cidades de porte médio, dentre as quais, a cidade de João Pessoa, capital do 

estado da Paraíba, Brasil, foco deste trabalho.  

 

Na região periférica da cidade de João Pessoa, ações e/ou recursos humanos aparentam 

insuficientes ao monitoramento e fiscalização sobre as áreas de preservação ambiental. 

Essa insuficiência pode ser percebida através do crescimento de uma mancha urbana que 

avança sem os amparos necessários a um adequado desenvolvimento, submetendo áreas 

verdes às ações antrópicas, gerando alguns problemas já mencionados neste texto.  

 

De modo a amenizar esses problemas, a Legislação Federal e a Legislação Municipal 

dispõem de leis que categorizam e oferecem instrumentos de regulação para áreas 

ambientais. Essas leis classificam as áreas de preservação ambiental com diferentes 

denominações – que variam a partir de suas especificidades – dentre elas, APP (Área de 

Preservação Permanente), ZEP (Zona Especial de Preservação) e SPP (Setor de Proteção 

da Paisagem).  

 

Por Área de Preservação Permanente, o inciso II do artigo 3º da Lei Nº 12.651 de 25 de 

maio de 2012, que institui o Novo Código Florestal, define: 

 



Área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função 

ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a 

estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico 

da fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das 

populações humanas. (BRASIL, 2012) 

 

Outra categoria de área ambientalmente protegida que compõe os espaços periféricos de 

João Pessoa, é a Zona Especial de Preservação, ou, ZEP. Zona Especial de Preservação é a 

denominação atribuída no artigo 39 da Seção III do Capítulo III do Plano Diretor da 

Cidade de João Pessoa às parcelas territoriais as quais há interesse social em preservar, 

manter e recuperar características ambientais, paisagísticas, históricas e culturais, 

submetendo essas áreas a normas específicas e particularizadas que administram uso e 

ocupação do solo, podendo estar localizadas na Área Urbana ou na Área Rural (JOÃO 

PESSOA, 2009). 

 

 A política de gerenciamento de Zona Especial de Preservação (ZEP) e a 

consequente emissão de documentos que atestem possibilidade ou impossibilidade da 

construção de edificações, bem como a realização de obras ou ocupações que possam ser 

danosas ao meio ambiente, está submetida ao controle do poder público municipal, sem a 

necessidade de passar antecipadamente pela avaliação do colegiado, conforme afirma a Lei 

Municipal Nº 1.540 de 06 de agosto de 1993. Esta Lei ainda assegura que: 

 

É vedada a concessão de licença para edificação, instalação ou 

funcionamento de estabelecimentos, equipamentos, polos 

industriais, comerciais, turísticos e atividades utilizadoras de 

recursos ambientais considerados efetiva ou potencialmente 

poluidoras, bem como as capazes, sob qualquer forma, de causar 

degradação ambiental, sem prévio estudo de impacto ambiental e 

garantia da existência da infraestrutura necessária a manutenção de 

sadia qualidade de vida da população (JOÃO PESSOA, 1993). 

 

O recorte espacial analisado nesta pesquisa conta ainda com o Setor de Proteção da 

Paisagem (SPP) em sua composição de espaço. A esse tipo de setor, o Inciso XXXII do 

Artigo 7º do Capítulo III do Plano Diretor da Cidade de João Pessoa atribui a função de 

controle da expansão urbana, de modo a assegurar a preservação da paisagem natural e/ou 

dos fragmentos da Mata Atlântica, dando margem à ocupação sustentável e a usos de 

características essencialmente rurais (JOÃO PESSOA, 2009). 

 

1.1 A importância das zonas de preservação ambiental no contexto urbano 

 

A Preservação e a manutenção de Zona de Preservação Ambiental são importantes para o 

desenvolvimento das cidades, por contribuírem em diversos aspectos apontados e 

analisados sob diferentes óticas no meio científico. 

 

Os biólogos, ecólogos e profissionais das áreas correlatas atribuem a importância dessas 

áreas ao fato de colaborarem na preservação da biodiversidade e permitirem o 

desenvolvimento em biotecnologia para atividades econômicas (JÚNIOR et al., 2009 apud 

BARROS, 2010). Os geógrafos, segundo Barros (2010), têm a preocupação com a 

"organização espacial dos objetos e com o bem-estar das populações humanas", enquanto 



os urbanistas visualizam as Zonas sob Preservação Ambiental como uma ferramenta de 

barreira física e legal à ocupação urbana.  

 

O desenvolvimento sustentável das cidades possui uma estreita relação com a preservação 

do meio ambiente, e para que isso aconteça é necessário que o crescimento da mancha 

urbana não cause impactos negativos às áreas verdes que a circunda, como já observamos.  

 

Na recente publicação “Diretrizes Internacionais para Planejamento Urbano e 

Territorial”, a Organização das Nações Unidas (ONU), aletra para a necessidade de um 

planejamento que pense os territórios sob diversas óticas, destacando um subtópico 

específico para tratar de “Planejamento Urbano e Terriorial e Meio Ambiente”, apontando 

para a necessidade de formação de um desenvolvimento urbano inegrado e sustentável 

(ONU, 2015).  

 

Visando contribuir para o debate acerca desse tema, este trabalho faz um recorte espacial 

de três bairros, adiante identificados, localizados nos espaços periféricos da cidade de João 

Pessoa, apresentando e analisando conflitos de uso e ocupação do solo em zonas de 

preservação ambiental nessa região.  

 

O trabalho é fruto da pesquisa “Conflitos de uso e ocupação do solo em áreas de proteção 

ambiental nos espaços Periféricos de João Pessoa”, desenvolvida pelo Laboratório do 

Ambiente Urbano e Edificado (LAURBE) do Centro de Tecnologia (CT) da Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB), através do Programa Institucional de Bolsas de Iniação 

Científica (PIBIC/CNPq/UFPB) e busca fomentar o debate sobre o desenvolvimento das 

cidades no contexto contemporâneo, bem como sua relação com o meio ambiente, 

buscando a promoção de cidades capazes de se desenvolverem de modo sustentável e 

harmonioso. 

 

2  METODOLOGIA 

 

2.1 Área de estudo 

 

A cidade de João Pessoa, capital do Estado da Paraíba, é caracterizada como de porte 

médio, apresentando uma população de 723.575 habitantes dispostos em 211,475 km² 

(IBGE, 2010). Seu espaço intraurbano apresenta expansão urbana de modo centrífugo, ou 

seja, afastando-se do centro rumo à região periférica, a partir de eixos radiais de acesso 

(SILVEIRA et al., 2007).  

 

Para o desenvolvimento deste trabalho, foi realizado o mapeamento das áreas verdes 

legalmente protegidas, além das edificações irregularmente localizadas sobre essas áreas, 

que compõem a paisagem dos espaços periféricos do setor sul/sudeste da cidade de João 

Pessoa – PB.  

 

O perímetro do recorte espacial – espaços periféricos de João Pessoa – PB – apresenta 

como componentes constituintes do espaço, três tipos de áreas de preservação ambiental, 

determinadas por Lei: Área de Preservação Permanente (APP), Zona Especial de 

Preservação (ZEP) e Setor de Proteção da Paisagem (SPP), conforme apresentado na 

Figura 1. 



 
Fig. 1 Zonas de preservação ambiental nos espaços periféricos de João Pessoa – PB 

 

Após o mapeamento e identificação dessas edificações, em conflitos de uso e ocupação do 

solo, realizou-se um levantamento de campo, a fim de registrar como estão caracterizadas e 

localizadas atualmente essas edificações. O levantamento foi realizado por pesquisadores 

do LAURBE no dia 21 de dezembro de 2015. 

 

Devido ao número de edificações em conflitos de uso e ocupação, foi realizado um  recorte 

na quantidade de edificações a serem visitadas. Desse modo, e com o objetivo de não 

comprometer os resultados da pesquisa, diferentes trechos foram visitados e catalogados no 

perímetro do objeto de pesquisa, contemplando os três bairros (Gramame, Muçumagro e 

Barra de Gramame) e identificando diferentes tipos de habitações.  

 

 
Fig. 2 Mapeamento dos Setores A, B e C, localizados na periferia de João Pessoa – PB 

 

Os trechos foram denominados da seguinte maneira: Setor A (em Gramame), Setor B (em 

Muçumagro) e Setor C (em Barra de Gramame). A escolha dos setores a serem registrados  

Setor A 

Setor B 

Setor C 



está relacionada à existência de um eixo viário que conecta diretamente os três bairros, 

integrando todos os setores em questão (Figura 2).  

 

3 PRINCIPAIS RESULTADOS  

 

A fim de compreendermos como está configurada a relação malha urbana quando 

comparada com as áreas verdes no objeto de estudo em questão, inicialmente foi realizado 

o mapeamento das Zonas sob Proteção Ambiental localizadas nos espações periféricos da 

borda Sul/Sudeste da cidade de João Pessoa – PB, em seguida, utilizando o Sistema de 

Informação Geográfica (SIG), através do software QuantumGIS, realizou-se a 

identificação de lotes que apresentam usos divergentes aos previstos em legislação, 

situados nos bairros de Gramame, Muçumagro e Barra de Gramame.  

 

Como resultado, foi identificado um total de 583 edificações de uso divergente ao que seria 

adequado à legislação local. Desse total, 47 edificações estão irregularmente localizadas 

em uma Área de Preservação Permanente; 425 edificações ocupam uma Zona Especial de 

Preservação e 114 edificações encontram-se num Setor de Proteção da Paisagem, como 

ilustrado no mapa da figura 3.  
 

 
Fig. 3 Mapa de edificações em conflitos de uso e ocupação na periferia de João Pessoa 

 

3.1 Características dos lotes em conflitos de uso e ocupação do solo  

 

Setor A 

 

No Setor A, no bairro de Gramame, foram identificados 29 lotes localizados sobre ZEP 

(Zona Especial de Preservação). O uso dos lotes no Setor A, é predominantemente 

residencial, sendo possível identificar apenas um edifício de uso institucional. Esses lotes 

não apresentam uma regularidade no que se referem às dimensões, e não constam no 

mapeamento disponibilizado pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, o que acentuam o 

seu caráter irregular. 

 

No que se refere à altura das edificações, todos os lotes identificados abrigam edificações 

de gabarito térreo. Essas edificações foram construídas em alvenaria de tijolos cerâmicos e 

cobertas com telhas cerâmicas do tipo “colonial”. Quanto ao revestimento, essas 

residências recobrem suas fachadas apenas com reboco, sendo possível identificar, em 



alguns casos, o uso de pintura e revestimento cerâmico, numa aparente utilização de restos 

de materiais disponíveis em construções próximas à região (Figura 04). 

 

 
 

Fig. 4 Edificações irregulares localizadas no Setor A, bairro de Gramame 

 

O passeio público (calçada) é irregular, não atendendo às condições ideais de qualidade 

para esse tipo de espaço.  No Setor A, foram identificados postes de iluminação pública e 

abastecimento de rede elétrica formal, possibilitando a interpretação de que agentes 

promotores de infraestrutura têm conhecimento da existência dessas edificações, apesar de 

estarem em localização irregular. Registrou-se, ainda, a presença de resíduos sólidos 

proveniente das edificações, bem como a presença de esgoto no meio da via pública, 

atestando a ausência de saneamento nessa área.  

 

 
 

Fig. 5 Via pública e edificações irregulares no Setor A, bairro de Gramame 



O que chama atenção nesse caso, é o conflito existente entre a Legislação Municipal e a 

relidade observada no local. Quando se refere à ZEP, a Lei Municipal Nº 1.540 de 06 de 

agosto de 1993, afirma que é vedada a concessão de licença para a instalação de qualquer 

edifício capaz de gerar degradação ambiental, e sem que esteja garantida a infraestrutura 

necessária à manutenção de sadia qualidade de vida da população. Como observado na 

figura 5, tanto a população quanto o meio ambiente estão em precárias condições, no Setor 

A.  

 

Setor B 

 

No Setor B, bairro de Muçumagro, foram identificados 30 lotes localizados sobre uma ZEP 

(Zona Especial de Preservação), e próximos a uma APP (Área de Preservação 

Permanente).  

 

Esses lotes possuem uso  residencial, devido ao fato de serem um conjunto habitacional 

pertencente às obras do Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV). Os lotes no Setor B 

apresentam regularidade no traçado, bem como um padrão no tamanho dos lotes, de 

aproximadamente 200 m².  

 

As edificações, por sua vez, ocupam aproximadamente 20% dos lotes, onde cada unidade 

habitacional possui cerca de 40 m². Quanto à altura, essas edificações possuem gabarito 

térreo, já do ponto de vista construtivo, foram construídas com alvenarias de tijolos 

cerâmicos, possuem fachadas revestidas por pintura, e em raros casos, por revestimento 

cerâmico.   

 

A via não possui pavimentação, e o passeio público (calçadas) é inexistente. Observa-se 

uma acentuada aproximação entre essas edificações e a vegetação, tanto do aspecto visual, 

quanto do aspecto físico, influenciado devido à acentuada topografia (Figura 6). 

 

 
 

Fig. 6 Via pública e edificações em conflitos de uso Setor B, bairro de Muçumagro 

 



Um das  características a serem destacadas no Setor B, refere-se à  existência de um 

conjunto habitacional, citado anteriormente, realizado através de investimentos federais, 

via MCMV. 

 

Reproduz-se nesse espaço um modo capitalista de produção de cidades, que afasta a 

população de baixa renda da região central – mais desenvolvida – e a direciona à periferia,  

marcada pela ausência de infraestrutura de qualidade, oferta de serviços e onde o transporte 

público é, geralmente ineficiente (Figura 7). Desse modo, é possível observar o conflito 

existente entre a oferta de moradias através de recurso do governo federal, numa área 

verde, protegida por Lei, através de uma legislação que não prevê esse tipo de uso.  

  

 
 

Fig. 7 Edificações do Programa MCMV, em conflitos de uso e ocupação do solo, 

localizadas no Setor B, bairro de Muçumagro 

 

Fica evidente, ainda, que a produção de habitações nesses locais, afastados da malha 

urbana consolidada, acentua as diferenças entre os indivíduos que habitam as cidades, 

promovendo mais segregação e exclusão social, além disso, colabora para a degradação 

ambiental, impermeabilização do solo, perda da biodiversidade e problemas de outras 

naturezas às áreas verdes.  

 

Setor C 

 

Diferente do observado nos setores A e B, a realidade das edificações localizadas no Setor 

C é distinta. Nesse setor, foram identificados 40 lotes situados sobre um SPP (Setor de 

Preservação Permanente). Esse lotes não apresentam uma regularidade no traçado, e 

variam quanto às dimensões. Os lotes analisados não aparecem na base cartográfica 

disponibilizada pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, colaborando para a compreensão 

desses lotes enquanto irregulares.  As edificações no Setor C possuem variados usos, sendo 

o maior número delas, chácaras destinadas a lazer e vernaeio. Encontram-se ainda a 

presença de uma fábrica de blocos cimentícios e algumas residências multifamiliares.  

 



O gabarito dessas edificações varia entre térreo, e térreo mais 01 pavimento. Quanto aos 

materiais construtivos utilizados, observa-se o uso de alvenaria com tijolos cerâmicos, 

cobertas por telhas cerâmicas do tipo “colonial” e fachadas revestidas ora com pintura, ora 

com revestimento cerâmico. Dentre os setores visitados, esse é o que apresenta a maior 

quantidade de edificações produzidas numa alta qualidade construtiva, evidenciando o 

poder aquisitivo dos proprietários de edificações nessa região.  

 

 
 

Fig. 8 Via pública e edificações em conflitos de uso Setor C, em Barra de Gramame 

 

A via não é pavimentada (Figura 8), e em alguns casos há a presença de calçadas, que 

possuem qualidade superior às dos passeios públicos dos setores A e B. Durante o registro 

fotográfico, foi observada a existência de lixeiras, permitindo inferir que exista coleta de 

lixo ofertada pela prefeitura nessa região. Há abastecimento formal de água e energia 

elétrica para essas edificações, evidenciando o que foi citado anteriormente: a oferta de 

infraestrutura, ainda que precária, legitima a existência e a permanência desse tipo de 

edificação em conflito de uso e ocupação do solo. 

 

 
 

Fig. 9 Edificação em conflito de uso Setor C, em Barra de Gramame 



A maior parte dessas edificações são chácaras de aluguel para realização de festas e 

atividades semelhantes. Durante o levantamento, o proprietário de uma dessas chácaras foi 

entrevistado, relatando que cobra entre R$ 700,00 a R$ 1.000,00 pelo o aluguel da mesma, 

para realização de eventos. Embora situadas na periferia, a qualidade construtiva dessas 

residências, bem como o valor cobrado pelo aluguel delas, representa algo diferente das 

demais edificações dos bairros analisados, evidenciando a existência de diversos agentes 

produtores do espaço urbano (CORRÊA, 2002). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como observado durante a pesquisa, o planejamento urbano e territorial deve oferecer uma 

estrutura espacial que gerencie o ambiente natural, bem como o ambiente construído das 

cidades e territórios, de modo a incluir sua biodiversidade, recursos naturais e garantir um 

desenvolvimento integrado e sustentável. 

 

Ao contrário do que está legalmente previsto, o que se observa nos espaços periféricos da 

cidade de João Pessoa é a construção de edificações em zonas sob proteção ambiental 

resultando em problemas de aspecto ambiental, político e sócio espacial. É possível supor 

que a administração e a fiscalização dessas áreas acontecem de modo ineficiente, 

atribuídos provavelmente à insuficiência nas ações/recursos humanos para monitoramento 

desses espaços, que nas últimas décadas vêm servindo de cenário para um conjunto de 

problemas e adversidades. 

 

Apesar da existência de elementos de proteção ambiental na constituição do espaço – APP, 

ZEP e SPP – regulamentados e classificados a partir de leis nas esferas federal e municipal, 

o crescimento da cidade de João Pessoa vai de encontro àquilo que está disposto na 

legislação. Como já apresentado, 583 edificações estão localizadas de maneira irregular, 

gerando problemas às áreas protegidas, dentre eles podem ser destacados: 

impermeabilização do solo, poluição através de resíduos sólidos, diminuição do fluxo 

gênico, além do comprometimento da superfície vegetal.  

 

Além dos problemas de cunho ambiental, foi possível observar que as bordas urbanas do 

setor sul/sudeste de João Pessoa, apresentam espaços onde o crescimento da mancha 

urbana não segue o mesmo ritmo que a oferta de infraestrutura urbana e qualidade de vida. 

Espaços marcados pela degradação ambiental, promoção de lugares cada vez mais 

segregados, distantes e excludentes, que só colaboram para a reprodução de um modo 

inapropriado de produção do espaço urbano.  

 

Este artigo apresentou resultados preliminares de uma pesquisa que vem sendo 

desenvolvida pelo LAURBE, com o intuito de ajudar a pensar sobre e/como construir 

cidades mais igualitárias, justas e sustentáveis, desafio imposto aos arquitetos, urbanistas e 

demais agentes do planejamento urbano, e visa fomentar o debate científico acerca dessa 

temática, essencial ao cotidiano das cidades.   
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