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RESUMO 

VALE, Dennyson Lima. Dinâmica do Uso e Ocupação do Solo em Interrnares 

- CabedeloIPB e sua Adequacão Ambiental. João Pessoa, 2001. (dissertação) 

Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente, PRODEMA - Universidade 

Federal da Paraíba. 

Este trabalho consiste em um estudo da dinâmica de ocupação do solo em 

Interrnares, Município de Cabedelo - PB. Seu objetivo é analisar esta dinâmica 

contextualizando a legislação estadual e municipal existente e a adequação 

ambienta1 da paisagem resultante. Para este estudo partimos da relação 

sociedade X natureza e seu papel no desenvolvimento das teorias urbanísticas 

e econômicas que resultaram nos conceitos de meio ambiente . A seguir 

caracterizamos o Municipio de Cabedelo , sua história, sua evolução urbana, 

suas características físico-ambientais, sua dimensão urbana. Com base em 

dados do Loteamento Intermares e da legislações urbanísticas e an-ibientais 

existentes, analisamos sua implantação, e a adequação da paisagem 

resultante as condições naturais. 



ABSTRACT 

Vale, Dennyson Lima. Dvnamics of the Land Use and Urban Expansion in 

Intermares - Cabedelo -PB and Its Environmental Analvsis. João Pessoa, 

2001. Master's degree ( dissertation) in Development and Environment 

Science, PRODEMA - Federal University of Paraíba. 

This work consists of a study of the land use dynamics in Intermares, Municipal 

district of Cabedelo - PB. It aims at analysing this dynamics in the context of 

the existent legislation as well as the environmental suitability of the Intermares 

landscape. In order to carry out this study we started from the relationship 

behiveen society and nature and its role in the development of the urban and 

economic theories that generated some of thr environmental theories. The 

Municipal district of Cabedelo is characterised by its history , urban evolution, 

physical-environmental characteristics and urban dimension. Based on 

Loteamento Intermares data we analysed its implantation following by ;t study 

of suitability of this land division into lots by adjusting the pre- existent 

environmental conditions. 
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DINÂMICA DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO EM 

INTERMARES, CABEDELOIPB E SUA ADEQUAÇAO 

AMBIENTAL. 

Esta dissertação é fruto do trabalho de reflexão sobre o ambiente urbano 

na cidade de Cabedelo, em particular no Loteamento Intermares. É um trabalho 

de um arquiteto e citando Lamas (1 994, p. 21), ... é um trabalho de arquitetura, 

o que quer dizer que a arquitetura é um campo disciplinar preciso, 

racionalmente construído e com um significado bem definido. A arquitetura 

sempre teve como objetivos a criação do mais propício ambiente a vida 

humana e o seu contributo coloca-se a diferentes níveis, ... , sendo por isto 

mesmo de difícil delimitação. A arquitetura é a arte de construir e ultrapassa a 

simples assemblagem lógica de elementos construtivos para traduzir a 

realidade humana como força construtiva e voluntária. O arquiteto fiqz da 

cidade um problema pessoal, para o qual contribui com as suas qualidades: o 

desenho e a sensibilidade ao sítio e ao contexto; a criatividade e imagina~ão; a 

capacidade de síntese, a visão global dos problemas. Contribui com um 

método de trabalho, uma técnica de concepção e de comunicação de idéias em 

relação com os processos de construção. A produção da cidade não pode ser 

entendida como um mero processo de distribuir edifícios no território, resolver 

problemas funcionais, ou criar condições para o investimento econômico. 

A principio pode-se pensar que este trabalho é centrado numa visão 

antropocêntrica, que o paradigma cartesiano/newtoniano é o ponto de partida 

do mesmo, porém como o planejamento urbano é interdisciplinar, e oi pós- 

modernismo, enquanto paradigma surge da contestação do modernismo por 

meio da arquitetura pós-modema interligada aos movimentos filosóficos e 

estéticos em outras áreas do pensamento, como oposição a cultura moderna . 



Este trabalho será centrado na ética do entorno, dentro da visão pós-moderna 

e seus novos paradigmas, lembrando que a cidade é o habitat natural do 

homem e só em comunidade o Homem se desenvolve plenamente. 

Nesta dissertação abordar-se a relação entre urbanização e meio 

ambiente, por meio do estudo do impacto ambiental desempenhada pela 

legislação estadual: Constituição do Estado da Paraiba (1988), e pela 

legislação municipal : 

Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município de Cabedelo 

(1 997); 

Código de Zoneamento do Uso e Ocupação do Solo do Municipio de 

Cabedelo (1 998). 

Estas leis têm como premissa o disciplinamento da ocupação do uso do 

solo na zona litorânea do estado da Paraiba de uma forma geral e do município 

de Cabedelo de modo especifico. Este planejamento imposto por estas leis, 

estabelece uma cidade virtual, que não se relaciona com as condições reais de 

produção da cidade pelo mercado e onde a adequação ambiental do espaço 

criado muitas vezes é apenas uma figura de retórica. 

Neste trabalho busca-se refletir questões em torno da relação cidade e 

natureza no limiar deste novo milênio, derivadas da inexorabilidade da 

urbanização dos territórios e da possibilidade de um urbanismo ecológicé~ nos 

marcos da estrutura fundiária vigente e dos processos mais gerais que 

estruturam a prodilição dos espaços, onde a natureza é urbanizada, integrada 

aos espaços construidos da cidade, citando Marcondes (1999). 

Dentro destas premissas, este trabalho procura contextualizar a 

dinâmica do uso e ocupação do solo no Loteamento Intermares, através de um 

estudo interdisciplinar onde os aspectos urbanísticos e legais terão como 

contraponto os aspectos ecológicos. 



2. OBJETIVOS 

. OBJE'TIVO GERAL: 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a dinâmica do uso e 

ocupação do solo em Intermares CabedeloIPB, estudando a aplicaçao da #* 
UL 

legislação estadual e municipal existente, na formação de sua paisagem sob a I& 

3' 
ótica dos princípios de adequação ambienta1 . 

. - 

. OBJETIVO ESPEC~FICO: 

Analisar a adequação ambiental do Loteamento Intermares. 



O presente trabalho tem como hipótese mostrar que as condições 

sociais (organização e estrutura da sociedade humana, suas Leis e o ambiente 

artificial) afetam tanto o arribiente natural como a qualidade da Experiência 

Humana(condições de vida, etc) e também como o ambiente natural( todos os 

componentes abióticos dos ecossistemas sobre os quais as atividades 

humanas podem influenciar, excluindo-se os componentes feitos pelo homem), 

também afeta as condições sociais e a Experiência Humana. Verificando-se a 

compatibilização entre um processo de ocupação intensiva com a conservação 

da qualidade ambienta1 e dos principais aspectos naturais, por meio da 

aplicação de legislação disciplinadora do uso do solo e do gabarito das 

edificações implantadas. 



Segundo Romero (1988, p AO), O planejamento de uso e ocupaqão do 

solo é uma tarefa das mais complexas, uma vez que precisa dos subsídios de 

uma série de disciplinas, que contribuem, a partir de seu campo específico, 

para informar a situação que se deseja modifcar; é essencialmente, um 

processo de gestão e de tomada de decisões que se manifesta através de 

práticas de transformação dos ambientes natural e construido. As práticas se 

realizam num espaço social, onde determinada formação social se desenvolve 

historicamente, segundo uma forma de organização físico-territorial: a urbana. 

Para Harvey (1 985, p 5), ... a compreensão do urbanismo e do tema 

forma-espaço-processo social requer entender como a atividade humana cria a 

necessidade de conceitos espaciais específicos, e como a prática social e 

cotidiana resolve, com aparente tranqüilidade e perfeição, os mistérios 

filosóficos relativos a natureza do espaqo e as relações entre o processo social 

e as formas espaciais.. . em outras palavras, não há respostas filosóficas para 

questões filosóficas que surgem sobre a natureza do espaço - as respostas 

estão na prática humana. 

Como a prática que se realizá no solo urbano conta com uma série de 

agentes de intervenção, o Arquiteto surge como o sujeito vinculado ao 

planejamento na preparação e tomada.de certas decisões relacionadas com o 

desenho urbano sendo um dos nossos objetos de preocupação, pois a prática 

deste desenho urbano tem se dado sem levar em conta os irripactos que 

provoca no ambiente, repercutindo não só no desequilibrio do meio como 

também no conforto e salubridade das populações urbanas. 

Alguns autores, dentre eles, McHarg (1971) e Lynch (1976,85), 

introduzem, na prática do desenho urbano e do planejamento físico, variaveis 

fisiográficas e de recursos naturais para atender ao objetivo de melhorar a 

qualidade ambiental; porém McHarg (1971) se expressa especialrriente 

preocupado pelo modo em que os processos biológicos, que considera 



recursos naturais, deveriam ser reconhecidos como orientadores do 

planejamento, enquanto Lynch (1976,85) enfatiza a imagem da cidade como 

método de interpretação e de orientação do processo do desenho. O meio 

natural, objeto de intervenções, não comparece devidamente abordado; este 

meio, na maioria das ocasiões, se apresenta agressivo ao ser humano, 

necessitando ser controlado para que atenda as suas necessidades. 

Como vimos pelos diversos conceitos acima, a idéia da natureza 

permeia as formulações teóricas urbanas com diferentes significados. Helen 

Rosenau (1988), no amplo mapeamento que fez dos modelos de cidades 

ideais na teoria urbana, destaca que já na época de Vitrúvio, no século I d.C. , 

existia a compreensão da relação entre o homem e o que a autora denomina 

universo, conforme mostra o diagrama dos ventos usado para a localização 

das ruas no seu modelo de cidade ideal. 

A partir do Renascimento, vincula-se a imagem da natureza as 

preocupações sociais nos modelos de cidades ideais, com a incorporação 

preconizada de elementos naturais, valendo citar Alberti (1401-72), Filarete 

(1400-69), Leonardo da Vinci (1452-1519), com seu Manuscrito 8, como 

autores de projetos de cidades ideais onde esta preocupação social se 

manifesta. 

Thomas More, no Alto Renascimento, concebeu modelos ideais de 

cidades em sua obra A utopia (1516). Na "ilha de Utopia" existiam 54 tipos de 

cidades, onde na principal delas ele descreve os abundantes jardins, o ciinturão 

verde do campo e a presença das águas delimitando a cidade. 

Para Choay (1985), na obra Thomas More é possível ler tanto a 

nostalgia de uma ordem passada como a intuição futurista de transformações 

sociais futuras na medida em que propõe um modelo de organização do 

espaço suscetível de ser realizado e com capacidade de transformar o rnundo 

natural e adota o conceito de espaço-modelo solidário de uma concepqão da 

historia e do trabalho apoiada por um sistema de valores. Para Spirn (1995), 

trata-se de uma obra que anuncia questões e preposições que ecoaram aos 



autores utópicos posteriores: a limitação do tamanho da cidade, o cultivo de 

jardins em seu interior e a integração cidade-campo. 

No -período Maneirista, a preocupação social que integra o conceito de 

cidade ideal renascentista foi substituída pelo formalismo, por uma 

preponderância do plano regular, geométrico, adequado a necessidade de 

cidades fortificadas, isolando, por conseguinte, o "mundo natural", neste 

contexto, encontra-se as cidades implantadas nas Américas espanhola e 

portuguesa, como Filipéia de Nossa Senhora das Neves, e Cabedelo 

(aldeamento ao redor da fortaleza). No Barroco, as cidades planejadas de 

Versalhes, na França, e Karlsruhe, na Alemarlha, apresentam o mesmo caráter 

formal com o traçado em leque, mas com possibilidades de expansão ilimitada 

na paisagem. Em ambos os períodos, entretanto, o tema da natureza 

incorporado a estrutura urbana apresenta-se na forma de um naturalismo 

consolador, oratório e formativo, que durante toda a época que vai de I600 a 

1700 tinha dominado a episódica narratividade de sistematizações barrocas, 

Tafuri (1985, p. 14). 

A partir do século XVIII, a idéia da natureza se faz presente na forma 

das utopias antiurbanas. Tafuri (1985) afirma que as utopias antiurbana:; têm 

uma continuidade histórica, que vai das propostas do Iluminismo a teoria da 

cidade-jardim, ao desurbanismo soviético, passando pelas teorias anarquistas 

sobre a dissolução das cidades, ao regionalismo da Regional Plarining 

Association of América (RPAA), a Broadacre-City de Frank Lloyd Wright. Estas 

propostas muitas vezes apresentaram um conteúdo conservador, integrando 

um movimento nostálgico em contraposição a angústia da alienação 

metropolitana. 

A partir do Iluminismo a idéia da natureza na construção dos modlelos 

ideais de cidades foi amplamente utilizada, sendo desta época a noção do 

naturalismo urbano associado a restauração ou busca de uma natureza 

perdida. Dentro desta noção encontramos as propostas de Patte (1723), de 

incorporação de elementos naturais a estrutura urbana; de Laugier (17531, da 

analogia da cidade com a floresta; dos reformadores clássicos Boullée e 



bedoux (1783 e 1775) para Paris e Chaux, respectivamente de um modelo de 

cidade implantada em um cenário rural; e o plano de LJEnfant (1771) para 

Washington. Todas essas proposta vão configurar uma nova maneira de 

encarar a vida urbana. 

Ainda segundo Tafuri (1985), esse naturalismo urbano, presente nas 

propostas européias com a inserção do pitoresco na arquitetura, e a 

valorização da cidade tendem a negar a dicotomia cidade-campo. 

O tema da natureza tan'ibém esteve presente nas utopias urbanísticas 

de conteúdo social igualitárias do século XIX, momento em que o coriceito 

clássico de cidade se desagregou, sendo estimulado o conceito de cidade- 

campo nos modelos comunais utópicos de quem fala Françoise Choay (1979). 

Choay menciona as propostas de Owen (1771-1837), nas quais os espaços 

verdes são concebidos a partir do isolamento das indústrias em cidades 

voltadas as questões sanitárias; as de Fourier (1772-1837), que preconiza 

protótipos das edificações comunitárias - as falanges -, dispostas em anéis 

concêntricos, separados por relvas ou plantações; e Cabet (1788-1856), cuja 

cidade foi elaborada com a presença abundante de vazios e do verde voltados 

a higiene e a salubridade. 

Para Munford (1982) e Spirn (1995), no utopismo político da cidade 

oitoceritista, a proposta mais contundente de integração entre cidade e 

natureza, é o modelo de cidade-jardim idealizado por Ebenezer Howard (1898), 

que retomou alguns aspectos das cidades utópicas renascentistas de Thomas 

More e de Leonardo da Vinci, a eles acrescentando as indústrias e as ferrovias 

nos diagramas geométricos ilustrativos de seus esquemas. 

Howard fez aplicações dos seus conceitos em Welwyn e Letchwor1.h e, 

posteriormente, nos anos trinta Clarence Stein e Henry Wright, nos esquemas 

teóricos das unidades de vizinhança nos Estados Unidos, bem como o Pllano 

de Abercrombie e Forshaw (1946) na Londres do pós-guerra. Porérn a 

integração dessas cidades com a natureza foi reduzida a incorporação de 

alguns elementos naturais ao espaço urbano. 



Paralelamente a essas implantações concretas do ideário das cidades- 

jardins e das utopias antiurbanas, o pensamento urbanístico do século XX 

retorna e potencializa o projeto racionalista da cidade industrial de Garnier 

(1 869-1 948), traduzido nos trabalhos de Le Corbusier (1 922), Gropius (1 926) e 

Mies van der Rohe (1927), cuja melhor definição é encontrada no termo 

"cidade-máquina" de Hilberseimer (1920). Em contraposição as visões do 

urbanismo moderno da cidade concebida como um grande parque e da 

aglomeração urbana tratada como uma cidade verde, para Tafuri (in 

Marcondes, 1999), a cidade-máquina se destaca pela ausência do conceito de 

espaço e de lugar e as expressões da idéia de natureza associadas ao 

antinaturalismo. 

Para Le Corbusier segundo Tafuri (1985, pp. 86-8), na cidade-modelo 

a forma assume a função de tornar autêntico e natural o universo não-natural 

da precisão tecnológico e, na medida em que esse universo tende a subjugar 

integralmente a natureza, num processo contínuo e co-envolvente de 

transformação, é a própria estrutura antropogeográfica o sujeito sobre o qual 

irá incidir o ciclo reorganizado da construção de imbveis. 

O conceito da "natureza artificializada" é incorporado definitivamente ao 

ideário modernista pela Carta de Atenas (1933), documento que expressa a 

formulação doutrinaria do CIAM - Congressos Internacionais de Arquitetura 

Moderna, através do zoneamento funcionalista, ou seja, o urbanismo é a 

administração dos lugares e dos locais diversos que devem abrigar o 

desenvolvimento da vida material, sentimental e espiritual em todas as suas 

manifestações, individuais ou coletivas. Ele envolve tantos as aglomerações 

urbanas quanto os agrupamentos rurais, .. . ele é de ordem funcional. As três 

funções fundamentais pela realização das quais o urbanismo deve velar são: 

7' Habitar; 2' trabalhar; 3' recrear-se. Seus objetivos são: a) a ocupação do 

solo; b) a organização da circulação; c) a legislação (Cury, 2000, p 67). Estas 

idéias domina o pensamento urbanístico até os anos sessenta do século XX, 

com inúmeros desdobramentos através das intervenções urbanísticas nas 

cidades durante este século. 





O componente ideológico e as possibilidades efetivas de 

aplicação prática que permearam a idealização do campo e da 

natureza nas formulações utópicas do urbanismo devem ser objeto de ' 

reflexão, a fim de, por meio de seu entendimento e de sua dimensão 

histórica, referenciar o significado do paradigma ambiental e da 

expressão contemporânea do naturalismo, assim como as proposiqões 

de autores da atualidade em direção a um projeto de cidades 

sustentáveis. 

Para Marcondes (1999), os processos de produção do espaço urbano, 

entretanto, se deram a revelia das utopias urbanísticas e dos paradigmas 

ambientais. A estrutura fundiária tem sido determinante na relação entre cidade 

e meio ambiente. 

Os processos de degradação e o alto grau de artificialização dos 

ecossistemas naturais, em decorrência dos processos de urbanização, 

remontam a vários períodos históricos, embora o ritmo da deterioração 

ambiental teriha se acentuado na última metade do século XX. Neste século, o 

espaço humano passou a ser entendido como o espaço urbano. 

A teoria relativa a natureza do espaço urbano, defendida pela Escola de 

Chicago (1 91 5 - 1940), e as teorias econômicas neoclássicas da localização 

foram o estatuto teórico unificador das várias abordagens acerca dos conceitos 

de espaço urbano e urbanização do período entreguerras até meado!; da 

década de 1960, com vários trabalhos acadêmicos e propostas efetivas de 

intervenção.(Marcondes, 1999). 

Os estudos dos mecanismos de integração e desorganização social nas 

grandes cidades em períodos de crescimento acentuado, dirigidos pela Escola 

de Chicago, marcaram profundamente a pesquisa urbana no século XX, no 

período entre duas guerras mundiais. Após a Segunda Guerra Mundial, os 

trabalhos da Escola de Michigan, que tratam dos fenômenos de difusão urbana 

e de constituição de regiões metropolitanas interdependentes e hierarquizadas 

, (Castells, 1972), é que passam a exercer uma maior influência sobre o tema. 



Para a Escola de Chicago, a cidade era vista como um corpo social 

especifico (costumes e tradições) que segue certas regras de crescimr?nto, 

caracterizado por determinada densidade de população e por sistema de 

valores e comportamentos, onde a urbanização consistia num processo 

organizado a partir de um modelo de interação entre os homens e o ineio 

(Castells, 1972). É o crescimento urbano explicado com base nos paradigmas 

funcionalistas. 

Nesta dissertação interessa-nos destacar alguns aspectos da teoria 

ecológica metropolitana, em particular os elementos estruturantes. 

Ecólogos como Burgess (1923), Homer Hoyt (1939) e Harris e Ullman 

(1945) descreveram modelos da estrutura intra-urbana; Burgess utilizando a 

estrutura dos círculos concêntricos com densidades decrescentes, que exerceu 

a maior influência nas análises sobre o crescimento urbano, enquanto Hoyt, a 

estrutura por setores a partir do ponto central, separando níveis sociais, e 

Harris e Ullman, o da polarização em torno de núcleos múltiplos de serviços. 

De fato as teorias ortodoxas do espaço e as teorias da vertente 

sociológica do espaço, se apoiaram no modelo clássico preconizado por 

Burgess, de zona concêntrica e seu esquema interpretativo de cresciníento 

urbano apoiado na noção de centralidade (modelo de cresciníento 

radiocêntrico). A critica à fragilidade deste pensamento se dá a partir dos anos 

sessenta, quando Castells (1 972), conclui que os problemas urbanos eraim de 

gestão do sistema social, e portanto do conjunto urbano e não de integração 

como pregava a Escola de Chicago. 

A teoria ecológica é retomada, na década de cinqüenta, por autores 

como Hawley, autor de Ecologia Humana. Hawley agrega os conceitos de 

interdependência e localização, formulados por McKenzie, ao quadro das 

zonas concêntricas de Burgess, constituindo uma teoria do crescimento da 

comunidade, onde a tecnologia de transportes ganha importância. Estas idéias, 

em conjunto com as teorias da economia e da geografia urbana na perspectiva 

neoclássica, compõem a base da teoria da localização. 



Outra teoria que se derivou da perspectiva ecológica foi a dos sistemas 

de cidades, formuladas a partir da teoria dos lugares centrais de Christaller 

(1930) e aprimorada por Berry e Thompson, ( in Marcondes, 1999), tais teorias 

também seguiram a orientação dos trabalhos de McKenzie. 

As teorias sobre economia urbana surgiram com o desenvolvimento das 

teorias do espaço econômico, que essencialmente tratam da localização das 

atividades econômicas, estruturadas em torno da atividade industrial, da oferta 

de serviços, institucional, em virtude dos custos de transportes. Esta visão está 

intimamente ligada a Weber (1909), pois em suas teorias ele descreve o 

espaço como uma distância a ser superada pelo transporte. Os economistas 

neoclássicos, Lowdon Wingo (1 961), Alonso (1 964) e Mills (1 972) retomam 

esta idéia nas décadas de 1960 e 1970, aperfeiçoando os esquemas te6ricos 

através da introdução de novos aspectos e ampliação dos modelos para outros 

usos do solo, além do industrial. Podemos dizer sem medo de errar que a 

cidade moderna de Le Corbusier é uma cidade" Weberiana". 

Quando transportadas para o contexto  irb bano, as teorias da localiz:ação 

na abordagem neoclássica, baseadas no princípio do mercado como 

mecanismo de distribuição equilibrada das atividades no espaço, converteu-se 

em teorias da estrutura urbana, assentadas em variáveis tais como distância e 

densidades, por sua vez relacionadas com o comportamento dos preços. O 

eixo comum entre essas teorias é o interesse da maximização do uso de certas 

localizações para indivíduos e empresas, (Derycke, 1 983 e Delle Donne, -I 983. 

A partir do final da década de oitenta, a globalização da economia e os 

atuais processos de acumulação do capital, baseados na flexibilizaçfio da 

produção , pós-fordismo, passam a interferir nos processos de produção dos 

espaços e na relação entre cidade e meio ambiente. Tanto o trabalho como o 

capital ganha mobilidade nas relações sociais contemporâneas, levando a uma 

centralidade (das decisões), oferecidas pelas grandes cidades, e dispersqo das 

atividades econômicas no escopo do referido processo de globalização 

(Sassen, 1991). 



As cidades pós-industriais simbolizam as novas formas de globalização 

econômica, compostas pelas zonas de processamento das exportações, 

centros bancários offshore e cidades globais, estas ultimas os lugares- chaves 

para os serviços avançados e para as telecomunicações necessárias a 

implementação e ao gerenciamento das operações econômicas globais. 

Os processos sociais resultantes da globalização apontam para o 

processo de dualização urbana, em que os fenômenos brutais de exclusão 

social e de marginalização têm reflexos diretos nos padrões de ocupação do 

solo e apropriação dos recursos arribientais. 

Para Milton Santos (1 992, pp. 97-8), na fase atual, onde a economia se 

tornou mundializada, todas as sociedades terminaram por adotar, de forma 

mais ou menos total, de maneira mais ou menos explícita, um modelo técnico 

único que se sobrepõe a multiplicidade de recursos naturais e humanos. É 

nessas condições que a mundialização do Planeta unifica a Natureza. (...) 

unificada pela história, em benefício de firmas, estados e classes hegemônicas. 

Para Marcondes (1999, p. 37), A unifícação não decorre, entretanto, da 

integração entre cidade e natureza, e sim reificação do urbano, da utilizaçiio da 

natureza de acordo com sua inserção no urbano. Assim, é no espaço das 

cidades globais que incide o projeto ambientalista, em direção a construç6o de 

cidades sustentáveis. 

A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992, aprovou a Agenda 21, 

que estabeleceu a questão dos assentamentos urbanos como problema 

ambiental. A pauta da sustentabilidade passou a indicar os contornos de 

políticas urbanas . 

Sustentabilidade ecológica pode ser entendida como a idéia da 

recomposição dos recursos renováveis, à capacidade de absorção pelo meio 

ambiente das taxas de poluição e a garantia de manutenção dos recursos não- 

renováveis para as gerações futuras. 



Para Marcondes (1999) , o projeto de cidades sustentáveis retoma 

propostas formuladas a partir do contextualismo cultural de Rossi (1971) e sua 

visão de cidade e da teoria de Odum (1988), que diz respeito ao conceito 

ecológico sem preconizar os modelos de cidades ideais, definidos em 

esquemas formais desde as utopias do século XIX ao projeto racionalista. Ao 

contrário, apresenta uma abordagem da cidade em que se faz presente a idéia 

de lugar, sendo definidos os usos do solo a partir de avaliações de impacto 

ambiental e da gestão ambiental, as quais buscam levar em consideração o 

espaço ou o ambiente de forma integrada. 

A idéia de natureza, na história ocidental, contempla uma interpretação 

em cada momento histórico tendo ocorrido o mesmo na historiografia urbana. 

Segundo Argan (1992), a idéia de natureza, até os primórdios da Idade 

Moderna, estava vinculada ao mito do sagrado e era considerada em oposição 

a idéia de civilização representada pela cidade. A natureza era o sublime e 

representava o limite, a fronteira entre o habitado e o inabitável, entre a cidade 

e a selva, entre o espaço geométrico ou o mensurável do ser. E como se sabe 

que as estruturas do espaço não estão na realidade objetiva, mas no 

pensamento que a concebe, a dedução é fácil: a cidade é dimensão do distinto, 

do relativo, do crescente, do ego; a natureza sublime é a dimensão do 

transcendente, do absoluto, do superego. 

No final do século XVIII, a relação do homem com a natureza, e 

particularmente com a natureza selvagem, se alterou. A reação à 

deteriorização do ambiente urbano levou a uma admiração exacerbada pelo 

campo e pela natureza. A idealização da integração cidade-natureza, 

combinando as vantagens sociais e econômicas da cidade com o ambiente 

físico do campo é retomada no século XIX por Howard (1898) e sua proposta 

de cidade-jardim. Para Milton Santos (1992), A história do homem solire a 

Tena é a história de uma ruptura progressiva entre o homem e o entorno. Esse 

processo se acelera quando, praticamente ao mesmo tempo, o homem se 

descobre como indivíduo e inicia a mecanização do Planeta, armando-se de 

novos instrumentos para tentar domina-lo. A Natureza artifcializada marca uma 

grande mudança na história da Natureza. 



No século XIX, surgem os mais diversos pontos de vista acerca da 

relação do homem com a natureza, indo do enfoque de Darwin ao de Marx e 

Engels, para os dois Últimos dos quais senão tal relação era pautada pelas 

relações sociais de produção. 

Hurtubia (in Marcondes, 1999), delineou um painel de evolução do 

pensamento ecológico a fim de descrever a passagem do enfoque global do 

tema homem-natureza e sociedade-natureza para uma abordagem específica. 

Esse tipo de abordagem foi adotado pelos vários domínios de ciência no s6culo 

XX, tendo-se delegado aos ramos das ciências biológicas o desenvolvimento 

dos conhecimentos gerados a partir do conceito de ecologia de Haeckel. 

Em meados da década sessenta, a relação entre homem-natureza, 

pauta presente no pensamento do século XIX, emergiu com a denominação 

meio ambiente, tratada nos aspectos concernentes a problemática do 

desenvolvimento. 

A concepção da inter-relação do homem e o meio ambiente no s6culo 

XX, segundo Marcondes (1 999), têm suas origens na perspectiva funcionalista 

da Escola de Chicago, embora sob um prisma totalmente distinto. A relação 

estabelecida entre homem, sociedade e natureza é colocada agora nos termos 

do homem com seu meio, seja a natureza artificializada no sentido exprlesso 

por Santos (1 992), seja a representada pela Chicago industrial dos anos vinte. 

A retomada do pensamento ecológico na década de cinqüenta resgata a 

teoria de Robert Park, que explica o sistema urbano utilizando o mhtodo 

analógico, emprestando da Biologia os conceitos do estudo dos ecossistemas 

dos seres vivos, porém, pondo em questão o determinismo ambiental, onde o 

meio ambiente é apreendido como parte integrante da topografia e dos 

recursos naturais disponíveis. A noção derivada desta perspectiva é bastante 

diferente da noção atual. 

Para Marcondes (1999), também merece destaque o trabalho de 

Eugene Odum (1 953), que desenvolve conceitos relacionados coni os 



ecossistemas, com os ciclos biogeoquimicos e sobretudo, com os princípios da 

energia dos sistemas ecológicos. O trabalho de Odum se refletiu na análise da 

capacidade de suporte do meio biogeoquímicos para a implantação de 

atividades econômicas, influenciando principalmente McHarg (1 971) em 

trabalhos de planejamento regional nos Estados Uriidos. 

O pensamento atual sobre o meio ambiente, ainda segundo 

Marcondes(l999), foi desenvolvido a partir de três vertentes: 

Uma primeira, em que os assuntos foram apropriados de forma 

fragmentada nos estudos sobre políticas públicas, movimentos sociais,e 

outros temas; 

A segunda em que a questão ambienta1 passou a ser compreendida 

como redefinidora das possibilidades de desenvolvimento humano; 

E uma terceira vertente na qual os paradigmas existentes seguiram o 

caminho da chamada "ciência normal", procurando estender os modelos, 

redefinir os conceitos e introduzir novos pontos de vista a fim da dar 

conta da problemática em questão. 

O debate internacional sobre o tema do meio ambiente teve início com a 

publicação do documento do Clube de Roma em 1971. Nesse documento, 

preparado por um grupo de pesquisadores do Instituto de Tecnologia de 

Massachusetts, intitulado Os limites do crescimento, empregou-se uma 

concepção de análise neomalthusiana, com um modelo de simulação baseado 

em cinco variáveis: 

Recursos Naturais; 

Alimentos por Habitante; 

População; 

rroauçao inausrriai por namranre; 

índice de Contaminação. 



Concluiu-se que o mundo enfrentaria os limites de sua capacidade de 

sustentação em meados do século XXI, utilizando os pressupostos 

tecnológicos mais otimistas. 

Dessa perspectiva preservacionista, que preconizava a ausência de 

crescimento econômico e alertava sobre os limites ecológicos do 

desenvolvimento econômico, passou-se para a defesa de teses 

conservacionistas na Conferência de Estocolmo, em 1972. A partir de então, 

foram difundidas as idéias da conservação e do ecodesenvolvimento em 

oposição ao debate de conteúdo preservacionista. 

A partir da Conferencia de Estocolmo o conceito meio ambiente passou 

a ser tratado politicamente como ambiente humano, enfocando o homem e a 

perspectiva social como partes integrantes do problema. 

A CEPAL - Comissão Econômica para a América Latina das Nac;ões 

Unidas (1985), define meio ambiente restringindo-se ao âmbito biofisico natural 

e suas sucessivas transformações artificiais, assim como ao seu 

desenvolvimento espacial. Trata-se especificamente da energia solar, do ar, da 

água e da terra, da fauna, flora, mineral e espaço (no sentido da superfície 

disponível para a atividade humana). Trata ainda do meio ambiente construido 

ou artificializado e das interações ecológicas entre todos esses elemeritos, 

entre eles e a sociedade. 

A partir dos anos oitenta o conceito de Desenvolvimento Sustent6vel 

passa a ter a mais ampla divulgação e utilização vindo a constar dos 

documentos produzidos entre as duas conferências da ONU : Nosso Futuro 

Comum , Comissão Brundtland ,(ONU , 1988) e Cuidando do Planeta Terra 

(UICN, 1992) e no trabalho da Comissão de desenvolvimento Meio Ambiente 

da América Latina e Caribe intitulado Nossa Própria Agenda (1990). 

A Comissão Brundtland define Desenvolvimento Sustentado c'omo 

aquele que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer as 

possibilidades das gerações futuras satisfazerem as suas próprias. 



Na perspectiva da legislação brasileira (Lei 6938/81), que visa a regular 

as relações entre o ambiente e as interferências da sociedade sobre o meio, 

este é o conceito de meio ambiente: Conjunto de condições, leis, influências e 

interações de ordem física, química e bio16gicaJ que permite, abriga e rege a 

vida em todas suas formas (Brasil, decretos, leis, 1981). 

A Declaração do Rio sobre meio ambiente e desenvolvimento, 

documento resultante da Conferência do Rio de Janeiro de 1992, manteve as 

teses de Estocolmo, propagando a idéia de direitos e responsabilidades na 

questão ambienta1 entre os países e gerando uma agenda de compromissos, a 

Agenda 21, e a Declaração conjunta das cidades e autoridades locais, 

produzida em Curitiba também em 1992 por prefeitos e lideres de governos 

locais e autoridades metropolitanas. 

O planejamento urbano no Brasil sempre esteve ligado a presença do 

Estado, uma presença sempre reativa, ou seja, de atendimento as demandas 

da população, procurando incorporar as cidades áreas ocupadas de fcirma 

irregular que são urbanizadas e dotadas de infra-estrutura, perpetuando uma 

dinâmica altamente perversa sob o ponto de vista ambiental-urbanístico. 

A situação urbana brasileira desse último século é a de uma contínua 

concentração do capital e da população, uma ampliação das disparidades 

regionais e um crescimento do déficit de serviços urbanos e de habitação, pois 

a cidade é tratada nos diversos planos como objeto puramente técnico, no 

qual a função da lei é estabelecer padrões satisfatórios, ignorando qualquer 

dimensão que reconheça conflitos, como a desigualdade de condições sociais. 

A complexidade dos problemas urbanos é agravada ainda coin o 

desequilibrio na distribuição de rendas, onde parte significativa da população é 

excluída do acesso aos bens e serviços coletivos, sobrevivendo em condi~ões 

precárias de saneamento básico, de moradia e de transporte, sendo tais 

exclusões mais acentuadas nas regiões metropolitanas. 



As cidades brasileiras exibem problemas semelhantes com diferenças 

de grau e de intensidade. O seu porte, os tipos de atividades e a região em que 

se inserem são elementos de diferenciação, mas todas elas têm problemas de 

serviços públicos de saneamento, habitação, transporte, lazer etc. , 

Durante o periodo militar foi criado, dentro de uma diretriz que poda ser 

caracterizada como modelo centralizado desenvolvimentista, o BNH. O intuito 

era o de formular políticas públicas na área de planejamento urbano, tendo 

como foco a habitação, esta prática era marcada pela forte crença na 

capacidade do Estado em financiar o desenvolvimento urbano. 

Porém, após a sua extinção, nessa fase chamada por BONDUKI (1998) 

de Pós-BNH, a formulação de um novo ideário de políticas urbanas, capa~z de 

substituir aquele que começou no periodo Vargas, não se encontra claramente 

definido. Esse é um processo longo e demorado, que somente consolidar-.se-á 

depois que muitas experiências e práticas com outras perspectivas forem 

conhecidas, avaliadas e aperfeiçoadas. 

Algumas alternativas de atuação tiveram início nos anos 80, a partir das 

críticas aos modelos de ação vigentes. Nesse período, ganhou espaço o 

questionamento da hegemonia dos valores de crescimento e de progresso a 

qualquer custo. Nessa óptica, vem se consolidando o conceito de 

desenvolvimento sustentAve1, baseado na participação comunitária 43 no 

respeito ao meio ambiente. 

Nessa linha, partindo do pressuposto de que a finalidade do 

desenvolvimento é sempre social e baseado em fundamentos éticos, ele 

aponta para a necessidade de harmonização de três critérios: o da 

solidariedade com as gerações presentes, com as gerações futuras e o da 

eficiência econômica. 

Os dois primeiros critérios propõem um tratamento sincrônico e 

diacrônico, respectivamente. Já no terceiro critério, é proposto que a economia 

























deu origem a cidade e as comunidades de Jacaré, Renascer, Intermares, Poço, 

Camboinha. A densidade demográfica do município é de 1 .O50 hab.lKm2. 

Evolução da População 197011 996 

Fonte : IBGE - Censo 2000 

Evolução da População por Gênero 

Total 

15.841 

18.977 

29.052 

34.690 I 

42.832 
I 

Censo 

1970 

1980 

1991 

1996 

2000 

Fonte : IBGE - Censo 2000 

Ano 

1991 

1996 

2000 

Urbana 

12.81 1 

18.977 

29.052 

34.690 

42.832 

Rural 

3.030 

Homens 

13.91 9 

16.696 

20.656 

Mulheres 

15.133 

17.994 

22.176 

Total 

29.052 

34.690 

42.832 



7. DIMENSÃO URBANA 

INFRA-ESTRU'TURA DE SUPORTE 

Saneamento Básico e Ambienta1 

Abastecimento de Água 

O sistema de abastecimento d'água é operado pela CAGEPA - 

Companhia de Agua e Esgotos da ParaCba, autarquia ligada a administraçao 

estadual e está inserido no Sistema Integrado de João Pessoa, Cabedelo, 

Bayeux e Várzea Nova. 

Os mananciais são constituídos pelas barragens de Gramame e 

Marnuaba, situadas no município de AlhandraIPB, onde é feita a captação 

principal. Também há captação complementar situada no município de Joao 

Pessoa, na barragem de Marés e em poços artesianos nos bairros do Alto do 

Mateus, Ivan Bichara e Penha, além da barragem e poço amazonas na mata 

do Buraquinho. 

A elevação (bombeamento) de água bruta, para todo o sistema, é feita 

em diversos pontos, totalizando uma vazão de 12.077 m3/h e uma potência 

instalada total de 4.230 CV. 

A elevação de água tratada, para todo o sistema, totaliza uma vazão de 

3.262 m3/h e uma potência instalada total de 1 .O20 CV. 

Toda a água bruta é tratada em ETAs (estações de tratamento d'ágiia) 

do tipo convencional completa com posterior desinfecção com cloro gasoso. A 

capacidade total de produção é de 3.418 11s. A água do manancial da mata do 

Buraquinho só é tratada através de cloro gasoso. 

A adução (transporte) de água tratada para Cabedelo é feita em 

tubulação de ferro dúctil, com cD variando de 1400 a 400 mm, numa extensão 



de 34,2 km. Esta adução 6 feita por gravidade desde o reservatório apoiado de 

40.000 m3, localizado na ETA do sistema Gramame até Cabedelo. 

Cabedelo conta com três reservatórios elevados de água tratada, sendo 

um de 1200 m3 no centro da cidade, outro de 300 m3 atendendo aos bairros de 

Jacaré e Intermares e mais um de 150 m3 para os bairros de Poço e 

Camboinha. 

A rede de distribuição, em ferro fundido e cimento amianto, com @ 

variando de 50 a 1 50 mm, numa extensão 49,12 km. 

É a seguinte a posição do fornecimento d'água a população: 

PORCENTAGEM DE DOMIC~LIOS/EDIFICAÇOES (1) COM 

ABASTECIMENTO D'ÁGUA ADEQUADO - QUADRO COMPARATIVO 

Fonte:1970,1980 e 1991 - Censo do IBGE; 1993 a 1999 - CAGEPA 

Notas: (1) 0 s  dados do IBGE referem-se a domicílios residenciais enquanto que os da CAGEPA a 

qualquer edificaflo, seja residencial ou n2o. 

(2) Consideramos como abastecimento adequado a edificação/domicilio ligado à rede geral e 

com canalização interna. 

Apesar de apresentar alto índice de abastecimento, conforme quadro 

acima, o município ainda sofre de falta d'água na época do veraneio (dezemlbro 

a fevereiro), quando a população praticamente triplica com o fluxo de turistas. 



Esta falta d'água é minimizada com a CAGEPA passando a operar o 

sistema em sua capacidade máxima (população de 69.122 hab previstos paira 

o ano de 2017) porém, o problema persiste porque, neste período, a populaç;ão 

atinge os 90.000 habitantes. 

Esgotamento Sanitário 

Pelos dados disponíveis, é o seguinte o quadro de esgotamento em 

Cabedelo: 

Ano Adequado (1) Inadequado Slesgotamento 

1970 9,60 - 

1980 42,20 - 

1991 40,73 38,66 20,61 

1997 44,23 41,58 14,19 

Fonte:1970, 1980 e 1991 - Censo do IBGE; 1997 - Levantamento da LIFPB 

Notas: (1) Consideramos como esgoto adequado aquele ligado à rede geral ou possuindo fossa s6ptica 

ligada à rede de águas pluviais ou a sumidouros, valas de infiltraçiio ou de filtraçiio. 

QUADRO COMPARATIVO DO % DE ESGOTAMENTO ADEQUADO 

I Ano I Cabedelo I Mesorregião I Microrregião I Paraiba I Brasil 1 

Fonte: 1970, 1980 e 1991 - Censo do IBGE; 1996 - Anuhrio Estatlstico do IBGE; 

1997 - Levantamento da UFPB 

Podemos observar, no quadro acima, que Cabedelo evoluiu no período 

de 1970 a 1990, 360,72%, ficando, a partir de 1980, em melhores condições de 



saneamento que o Estado. Em 1991 está em situação inferior comparando-se 

com a Mesorregião (Mata Paraibana), Microrregião (João Pessoa) e com o 

Brasil. 

Os percentuais acima a partir do ano 2000 tenderão a melhorar, 

considerando que foi iniciada a obra de esgotamento sanitário do bairro de 

Intermares, financiada com recursos do PRODETUR. Também estão previstos 

investimentos através do programa PASSIBID com recursos a serem 

repassados pela CAIXA, na área central e bairros adjacentes. 

Resíduos Sólidos 

Segundo informações da Secretaria de Serviços Urbanos, a coleta de 

lixo residencial, comercial e industrial e a varrição de ruas são feitas 

diariamente no centro e três vezes por semana na periferia. 

A coleta do lixo industrial e hospitalar é realizada diretamente pela 

Prefeitura, sendo o hospitalar coletado duas vezes por semana. 

A coleta de lixo na orla marítima é feita apenas nos finais de semana, 

segundo levantamento da UFPB(Pesquisa do departamento de Engenharia de 

Produção, 1997). 

A coleta de lixo residencial e comercial é realizada, exclusivamente, pela 

empresa terceirizada contratada pelo município. 

A varrição e coleta de lixo nas ruas, praças e na orla marítima é feita 

manualmente, pela empresa contratada e pela Prefeitura, através do Proj:eto 

Praia Limpa. 

O lixo do porto é coletado e transportado pela própria administração 

portuária, COMPANHIA DOCAS DA PARA~BA, através de outra empresa 

terceirizada. 
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De acordo com levantamento realizado em 1997 pela UFPB - Centro de 

Tecnologia, Departamento de Engenharia da Produção, os equipamentos 

usados para coleta, transporte e espalhamento do lixo eram os seguintes: 02 

caminhões compactadores de 10 t e 8 t, 06 caminhões abertos de 8 t cada, 01 

trator de pneus, 01 carroção rebocável aberto de 3 t, 01 trator de esteiras D4, 

01 motoniveladora. 

PORCENTAGEM DE DOMIC~LIOS ATENDIDOS PELA COLETA DE LIXO 

QUADRO COMPARATIVO 

Fonte: Secretaria de Serviços Públicos 

Atualmente, todo o lixo coletado, inclusive o do porto, tem como 

Brasil 

- 
72,02 (3) 

- 

destinação final um vazadouro a céu aberto (lixão), situado em Cambointia, 

Ano 

1991 

1996 

1997 

entre a ferrovia e o mangue. 

Mesorreg ião 

62,70 

1998 

1999 

2000 

Esta localização é de alto risco para o meio ambiente pois a largura da 

faixa de terra entre o mangue e a ferrovia não chega a 100 m, havendo o risco 

Estado 

45,38 

- 
- 

Cabedelo 

59,99 (1) 

95,14 

43,72 (2) 

contínuo de se contaminar o Rio Paraíba com o chorume (líquido altamerite 

Microrregião 

96,32 

- 

- 
100,OO 

100,OO 

100,OO 

poluente produzido pela decomposição não controlada da matéria orgânica 

Notas: (1) Pelo Censo do I BGE 8 53,61% 

(2) Pela UFPB é de 53,60% por6m usando o cadastro da 

S. Obras 

(3) IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

- 1995 

presente no lixo), além de estar a menos de 100 m do loteamento Jardim 

Camboinha, ou seja, esta localização não obedece aos critérios mínimos 

necessários para uma instalação deste tipo: local afastado a uma distância 
f 

mínima de 5 km de centros urbanos e a 1 km de casas isola 

d'água. 



Já foi cogitado o projeto de um aterro sanitário localizado no Município 

de Santa Rita, onde seriam tratados, de forma integrada, todos os lixos 

produzidos pelas cidades de Cabedelo, João Pessoa, Conde, Bayeux e Santa 

Rita. Dificuldade com a disponibilização de um terreno para esse fim culminou 

com o abandono do projeto. 

A localização de uma instalação de tratamento de lixo em Cabedelo é 

bastante complexa, haja vista que toda a sua área é muito pequena, 33 km2, 

sem zona rural, com distância entre o mar e o rio variando de O a 5 km no 

máximo e com profundidade do lençol freático máxima de 3 m. 

A UFPB, por meio do Departamento de Engenharia da Produção em 

estudos datados no ano de 1997, dimensionou para Cabedelo a instalação de 

uma usina de compostagem com capacidade de 20 tídia, a recuperação da 

usina de reciclagem e compostagem com capacidade de 5 tídia, existente i10 

Renascer III (em processo de destruição, pelo abandono) e a instalação de um 

aterro sanitário comum as duas usinas. 

Para a usina de 20 tídia é necessário um terreno com área de 4 ha e 

para o aterro sanitário um terreno de 6 ha para ir sendo ocupado em etapas de 

2 ha. 

Segundo os estudos dos professores do Departamento de Engenharia 

da Produção da UFPB, este dimensionamento atenderia a cidade até o ano tle 

2003, já computando o incremento populacional do veraneio; a partir de 2004 

seria necessário implantar mais uma usina de compostagem com capacidade 

de 5 tídia que atenderia a cidade até 2017. 

Outra medida importante sugerida pela UFPB foi a criação e 

organização de cooperativas de catadores para a produção e comer~ia l iza~o 

de lixo reciclado; estes catadores, naturalmente ,seriam os que já se encontram 

dentro dos lixões agindo de forma desorganizada. 



Pavimentação e Drenagem 

Não obtivemos dados sobre a pavimentação e drenagem pluvial 

existente elou necessária no município, nem qual a população atendida por 

estas benfeitorias urbanas. 

O perfil a seguir sobre estas benfeitorias baseou-se em vistorias nas 

ruas das cidades observando a existência destas e estimando um percentual 

em relação a cidade. 

A vistoria abrangeu toda a área urbana, da divisa com João Pessoa (Rio 

Jaguaribe e o rio "seco" que acompanha a BR-230 desde o shopping at6 o 

maceió entre Bessa e Intermares) at6 o centro da cidade. 

Estimamos, com base nestas vistorias, que são pavimentadas (com 

asfalto ou com paralelepípedos) cerca de 50% das vias do município, 

considerando sua extensão e não a sua área. Neste número não l'oi 

considerada a BR-230 por não se tratar de uma via municipal. 

Observamos que todo o centro da cidade e adjacências al6m do 

Recanto do Poço conta com, praticamente, 100% das vias pavimentadas. .Já 

em Formosa, estimamos que são pavimentadas 80% das vias enquanto que rio 

Poço e Renascer este número fica entre 20 a 30%. Em Areia Dourada, 

Camboinha, Intermares e Jacaré as vias pavimentadas devem atingir um 

máximo de 5%. 

Quanto a drenagem de águas pluviais não observamos na vistoria 

realizada a ocorrência de alagamento nas vias, porém, observamos, 

principalmente nas vias não pavimentadas, a existência de baixios em pontos 

isolados, que fatalmente alagam com a chegada das chuvas. Isso foi 



observado principalmente no Poço, Camboinha e, em menor escala, em 

Intermares. 

Não observamos problemas que fossem de difícil solução para drenar as 

vias com escoamento superficial ou com pequenos trechos de galeria tubular. 

Sabemos que o problema maior é com relação aos terrenos que sao 

alagados na época das chuvas; neste período ocorrem alagamentos em 

diversas áreas de terrenos de ambos os lados da BR-230, ficando estes sob 

uma lâmina de água de pequena altura porém por vários dias, uma vez que !se 

trata da elevação do lençol freático.Este problema é causado pela topografia 
1 

muito plana com ondulações quase imperceptíveis, o que dificulta o 

escoamento das águas pluviais. 

A construção da BR-230 formou. uma barragem contínua de João 

Pessoa a Cabedelo, numa altura variando de 0,5 a 1 m; essa barragem divide 

a península, longitudinalmente, em duas partes, dificultando o escoamento. 

Outro fator que muito contribui para esse fato é a baixa profundidade cio 

lençol freático e o terreno arenoso que com a ocorrência de chuvas facilmente 

atinge a superfície, saturando-a. 

A solução para as edificações situadas nessas áreas alagáveis é elevar 

o nível do piso acima da maior cota: a cota de alagamento e a cota prevista ou 

estimada da pavimentação futura da via 

Arborização e Ajardinamento 

A arborização em Cabedelo é deficiente e restringe-se a existência de 

algumas árvores em poucas vias e praças. Compensando um pouco eslta 



deficiência, existem muitas árvores no interior dos lotes edificados. Nos lotes 

não edificados é muito pobre a existência de árvores, restringindo-se apenas a 

vegetação natural que é muito esparsa, rala e de pouca altura, destacando-se 

os cajueiros. 

A arborização mais expressiva restringe-se as duas reservas florestais, a 

Mata da AMEM e a Mata do Estado que fazem parte da mata de restinga, já 

citada, anteriormente. 

Tarribém já citada anteriormente encontramos a vegetação de mangue, 

extremamente importante para o equilíbrio do ecossistema do manguezal. 

Infelizmente, a arborização existente não é suficiente pelos padrões 

rriíriimos exigidos para uma boa cobertura vegetal, que exige uma média de 10 

a 12 árvoreslhab. 

Quanto ao ajardinamento existente, é insignificante a quantidade tle 

áreas públicas ajardinadas, restringindo-se a poucas praças na área central cla 

cidade. 

Habitação 

Devido a proximidade com a Capital do Estado, as suas belas praias e 

ao magnífico estuário do Rio Paraiba, houve, nestes últimos vinte anos, uma 

explosão imobiliária com o loteamento de quase toda a sua área territorial bem 

como, uma intensa atividade na construção civil com a produção de unidades 

habitacionais o que fica demonstrado abaixo: 



DOMIC~LIOS PARTICULARES PERMANENTES E POPULAÇÃ~ COM 

RESPECTNAS TAXAS DE CRESCIMENTO 

Domicílios 
- 

Quantidade I Crescimento (%) População Habl população (%) 

1 Ano I No 

Urbano Rural Total período Anual 

1980 3.766 91 3.857 18.977 5,04 

1991 6.238 - 6.238 61,73 4,47 29.052 4,66 53,09 

FONTE: IBGE de 1980 a 1996; UFPB e Prefeitura de 1997 a 1999 

Observamos um crescimento vertiginoso do número de UH, no periodo 

de 1980 - 1999, de 138,29% que equivale a 4.68 % aa, enquanto que a 

população, no mesmo periodo cresceu 99,88%, equivalentes a 3,71% aa. 

Em 1998 e 1999, a Prefeitura só informou os alvarás de construs:ão e 

não os de Habite-se, resultando num crescimento de LIH registrado no periodo, 

muito pequeno. 

Para controlar a demanda por UH, a Prefeitura muniu-se de 

instrumentos técnicos como a planta da cidade em software gráfico 

(AUTOCAD), e aerofotos/ortofotos na escala 1:4000. A Prefeitura tambéin se 

muniu de instrumentos legais como o Plano Diretor de Desenvolvirr~ento 

Integrado (Lei Complementar 01/97 de 30/DEZ/97), o Código de Edificações 

(Lei Complementar 03/98 de 2210UTl98) e o Código de Zoneamento do Uso e 

Ocupação do Solo (Lei Complementar de 22INOVl98). 

Com base nesses instrumentos, a Prefeitura tem condições de planejar, 

de forma integrada, uma futura ocupação urbana ordenada e a aplicação 

integrada de recursos em obras que atendam ao crescimento do município 



como é o caso do esgotamento sanitário, já iniciado no Intermares e projetado 

para o centro e adjacências bem como o projeto de tratamento do lixo. 

No Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil - 1991, publicado pelo 

PNUD I IPEA I FJP (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento / 

Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas 1 Fundação João Pinheiro) está 

registrado que em Cabedelo 91,5% da população vive em domicílios8 com 

materiais de construção duráveis. 

Este percentual, apesar de ser idêntico a média do Brasil (91,6%), indica 

a necessidade de ações para redução dos 8,5% (2.508 habitantes) restantes 

que vivem em habitações insalubres. Estes núme,ros, apesar de não serem 

atualizados, indicam uma tendência para os dias ,atuais. 



Folha 57 ausente no trabalho impresso, objeto de digitalização 



Após o parcelamento do solo da Fazenda Bela Vista, o Aoteamento 

Intermares transforma-se num imenso vazio intersticial desprovido de infra- 

estrutura, ocupado por extenso coqueiral a espera de uma maior valorização 

imobiliária. 

De acordo com Gottdiner (1993, p. 236), A cidade começa na fonna de 

um núcleo singular centralizado, que abriga todos os elementcls de 

diferenciação funcional metropolitana. Então, por um processo de 

descentralização e desenvolvimento da área marginal, há um coníplexo 

desdobramento de áreas funcionais (...) através das zonas (...). De acordo com 

a teoria de Burgess, ao redor das zonas centrais, formam-se zornas de 

transição; por meio de um processo de expansão, dá-se a transposição desses 

anéis, com densidades demográficas cada vez mais rarefeitas. 

Para Marcondes (1999), a conceituação de espaço urbano e processo 

de urbanização é frhgil, mesmo do ponto de vista dos desenvolvirrientos 

posteriores da escola ecológica. Partiu-se da teoria dos setores, elaborada por 

Homer Hoyt, em 1939,( in Castells, 1972, p. 137) o qual agregou aos modelos 

urbanos três elementos constitutivos do espaço urbano, a saber: 

(.. .) a diferença do nível social do espaço na cidade, dos eixos de 

transportes e a progressiva densificação do tecido urbano, desde o 

centro até a periferia. Dessa fonna, em lugar de fonnar zonas 

concêntricas, a cidade se estende de dentro para fora, <de fonna diversa, 

segundo os eixos de transportes, e cada um desses cortes transversais 

possui o caráter do setor central inicial de que parte a expansão. 

Hoyt introduzia, nesse sentido, o sistema viário de transporte como 

elemento estruturador do espaço. 

A partir da construção da Via Litorânea, pelo governador Tarcísio de 

Miranda Burity, em meados da década de oitenta, interligando o litoral norte no 

trecho entre o bairro do Bessa em João Pessoa e a praia do Poço em 

Cabedelo, passando pelo loteamento Intermares, vemos o início da ocupação 



do loteamento Intermares, nesta fase por residência unifamiliares de padrão 

construtivo alto, contribuindo para a transformação do uso do solo na área 

litorânea da cidade de Cabedelo, que se dava apenas para veraneio e agora se 

transformando em área de residência definitiva. 

O sistema viário neste caso configura-se como um dos elenientos 

sociais do urbano e da urbanização dentro da vertente utilizada pelos ecOlogos 

da Escola de Chicago, representados por Hoyt e Mckenzie (1 926). 

Para Mckenzie ( in Pierson, 1970, pp. 44-5), a concentração territoria1 

moderna nunca é resultado apenas do aumento natural da população. 

Representa sempre a mudança da população de um tem'tório para outro (. . .) . 

A teoria da ecologia humana sobre expansão urbana, retoma na década 

de cinqüenta hipóteses centradas no avanço dos meios de transportes em 

autores como Hawley (in Marcondes, 1999), onde é salientado o papel 

fundamental das alterações tecnológicas de transportes e de comunicações 

para entender a forma da cidade, isto com base nos pressupostos de 

Mckenzie. 

Encontramos ainda explicações para o iriicio da ocupação do scilo em 

Intermares na economia neoclássica, em autores como William Alonso (1964), 

que desenvolveu um modelo de equilíbrio geral dos diferentes usos da 1:erra e 

vários pressupostos sobre o preço desta, relacionando o aumento das terras a 

serem urbanizadas a melhoria dos transportes e a expansão do tecido urbano. 

No início dos anos noventa a ocupação do uso do solo no Loteamento 

Intermares passa por uma transformação que marca profundamente o meio 

ambiente. A partir de uma nova postura da administração municipal a 

legislação urbanística sofre alterações que possibilitam a ocupação mais 

intensiva da área. 

Baseada no gabarito de altura da Constituição Estadual, porém 

diferenciando-se do utilizado na cidade de João Pessoa, a nova legislação cria 



patamares de alturas prefixadas em relação a maré de sizígia e as alturas 

mínima e máxima da Constituição Estadual, (vide gráfico representativo e 

anexo I l e lll) 

EISCAWNAMENTO DE ALTURAS PARA ORLA MARhlMA DO MUMCiPIO 
DE CA8EDElB 

Escalas horizontal e Vertical em metros. 

A legislação ainda agrega conceitos numéricos, a partir de um modelo 

matemático de uso e ocupação do solo, com base no cálculo de população 

equivalente máxima, e conseqüentemente de densidade equivalente media 

utilizando-se para isto os seguintes índices: 

Taxa de ocupação; 

Indice de Aproveitamento; 

e Recuos (Fronta1,Laterais e Fundos). 

Esta intervenção por parte do governo municipal, dando apoio 

institucional a ocupação da área, ocasionou uma nova transformação no uso 



do solo no Loteamento Intermares. As residências unifamiliares dão lugar as 

residências multifamiliares, porém o padrão construtivo continua alto. 

Inicia-se vertiginosamente o processo de verticalização do Loteamento 

I ntermares. 

A ocupação do Loteamento Intermares deve-se também ao processo de 

conurbação com o município de João Pessoa, pois a abertura da Via Litoirânea, 

faz com que o processo de construção existente no bairro do Bessa encontre 

condições ainda mais favoráveis para se reproduzir no Loteamento Interrnares. 

A legislação urbana do município de João Pessoa, Código zoneaimento 

de uso do solo instituído pela Lei 2.699 de 1979, estabelece 29 zonas, sendo 

que para área do Bessa , devido a falta de infra-estrutura, a taxa de 

ocupação(30%), o índice de aproveitamento(l,5) e os recuos 

estabelecidos(5,Om e 4 + HIIO), tinham como base uma populaçáo equivalente 

máxima e uma densidade equivalente média mais restritiva que as 

estabelecidas para o Loteamento Intermares. 

O resultado verificado pelo processo de conurbação, associado ao 

processo especulativo, que segundo a visão marxista, por meio da teoria da 

renda fundiária urbana, estabelece a relação entre os processos de produção 

do espaço urbano, através do conceito de renda diferencial e as fornias de 

apropriação dessa renda, é o aparecimento de uma tipologia de edificações 

em que um primeiro momento a altura corresponde a 03 (três) pavimentos e 

evoluiu, para uma altura média de 11 (onze) pavimentos, e que passa a 

corresponder ao padrão de altura média do conjunto arquitetônico do 

Loteamento Intermares. 

Utilizando a relação AlturaNolume ( "Densidade de Impacto Visual"), de 

cada construção, estabelecido por Badiru (1999), vide gráfico 01, verifica-se um 

impacto visual de densidade significativa que destoa dos demais bairros ou 

assentamentos do município. 
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DENSIDADE ViSUAL 

Gráfico 1 - Avaliação de Intensidade: Impacto visual das construções na Faixa 

litorânea de Cabedelo 1998. 

Fonte: Badiru, Ajibola I. (Dissertação de Mestrado, 1999) 

Ainda segundo Badiru (1999), através do valor do material de 

construção utilizado, gráfico 02, é possível estabelecer que a ocupação do 

Loteamento Intermares se dá por uma população de classe média e média alta 

que tendem a preferir zonas de homogeneidade social e aponta Intermares 

como área de tendência a adensamento posterior acentuando os efeitos dos 

volumes edificados sobre a paisagem, e apontam os vazios intertísciais 

existentes como área de estoque do mercado imobiliário. 

Esta ocupação de Intermares por uma população de classe média e 

média alta leva a uma variedade estética do padrão tipológico das construções, 

que é representado pelo grau de heterogeneidade indicada pela intensidade de 

verticalização e impacto visual, gráfico 03. 
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OPODER AQUISITIVO 

Gráfico 2 - Avaliação do padrão das construções nos limites das faixas litorânea e 

estuarina, Cabedelo 1998. 

Fonte: Badiru, Ajibola I. (Dissertação de Mestrado, 1999) 
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Gráfico 3- Variedade tipológica do padrão estktico das construções de Cabedelo 

1998. 

Fonte: Badiru, Ajibola I. (Dissertação de Mestrado,1999) 



A dinâmica da expansão urbana no loteamento Intermares registria dois 

processos distintos: um referente a sua implantação, ou seja, o 

parcelamento do solo com sua conseqüente mudança de uso ( de uma 

fazenda de cocos, mapas 02, 03 e 04 para área residencial, mapa 05), 

cumprindo-se os procedimentos legais, porém sem observa-se o adequado 

uso do solo, segundo o sistema desenvolvido por McHarg(1971). O outro 

processo registrado dar-se a partir da efetiva ocupação do loteamento~, com 

a construção inicialmente de residências unifamiliares e a seguir 

multifamiliares com a valoração do solo na área, sendo o mercado imobiliário 

o motor deste fato, e a intervenção pública por meio da legislação urbana 

municipal um forte indutor deste fato. 

O Papel indutor da Prefeitura Municipal de Cabedelo na ocupação de 

Intermares tem inicio na gestão do prefeito José Regis em 1992, mesmo 

sem dispor de uma legislação que disciplinasse claramente o gabarlito de 

alturas fixado pela Constituição Estadual, instituiu uma comissão com 

poderes para definir este gabarito. Esta comissão em sua primeira reuriião 

elabora um gabarito que passa a ser utilizado no muriicipio e que depois é 

adotado no Plano Diretor aprovado pela Câmara Muriicipal em 1997. Este 

gabarito se configura em motivo de litígio entre a SUDEMA, órgão estadual 

responsável pelo meio ambierite, que defendia para a região metropolitana 

de João Pessoa a adoção do modelo estabelecido pela Prefeitura Municipal 

de João Pessoa em seu Plano Diretor. Esta disputa se encerra com a 

aprovação do Plano Diretor de Cabedelo em 1997. 



9. ANÁLISE DA ADEQUAÇAO DO LOTEAMENTO 
INTERMARES AS CONDIÇOES NATURAIS E AO 
CONFORTO BIOCLIMÁTICO 

A abordagem metodológica que utilizaremos nesta dissertação para a 

análise da adequabilidade do loteamento Intermares parte da utilizaçiio de 

variáveis tangíveis e intangíveis, sugerindo um tratamento sistêmico e 

interdisciplinar no estudo das interações entre o Ambiente Total (ambiente 

natural, população humana, atividades humanas) e a Experiência 

Humana(condições de vida, etc). 

Esta metodologia para estudos ecológicos integrados de assentamentos 

humanos vem sendo desenvolvida pela UNESCOIMAB, desde 1971, com 

apoio de diversas entidades que buscam um modelo adequado para e:jtudo~ 

dessa natureza. 

Dentre as variáveis biodemográficas estudamos as seguintes: forinação 

do loteamento Intermares, tamanho, crescimento, estrutura e distribuição 

espacial da população. 

O Loteamento Intermares foi implantado dentro dos princípios da lei 

federal 6766179, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, que 

estabelece os princípios técnicos de geotecnia, ( mapa 10). 

Sua população vem do município de João Pessoa, 95% segundo dados 

da Prefeitura Municipal, conferindo a composição populacional de Intei-mares 

uma diferenciação da população tradicional do município de Cabedelo o que se 

nota através da tipologia e da qualidade(custo) dos materiais de construção 

utilizados na construções implantadas no loteamento ( vide gráfico 01 e 02). 

Esta diferenciação, segundo Ledrut(l971), gera grupos estáveis 

geograficamente, que são os mais impermeáveis socialmente, e isto se 

manifesta em Intermares por meio de uma segregação espacial, o que é para o 

município um fator de desorganização de sua estrutura social. 





















chuva percebe-se o transtorno causado pelas vias de terra aos moradores da 

área que em alguns pontos chegam a ficar ilhados. 

Quanto a acessibilidade a infra-estrutura e equipamentos sociais, 

Intermares é bem servido pela rede de abastecimento de água. Sua rede de 

coleta de esgoto esta concluída porém não interligada a rede principal, o que 

leva os seus moradores a se utilizar de fossas sépticas e valas de infiltração. A 

rede de energia elétrica, de iluminação pública e de telefonia é bem distribuida 

e atende satisfatoriamente a seus moradores. 

Acessibilidade ao transporte coletivo é razoável, sendo Intermares 

servido pela rede de transporte urbano de Cabedelo. 

Segundo a UNESCO(1975) um assentamento humano é um sistema 

ecológico dinâmico, e a sua manutenção requer uma contínua entrada, 

processamento e saída de energia e matéria. 

O gasto de energia extrassomática(energia que flui fora de organisnios 

vivos) no loteamento Intermares é relativamente elevado. Sendo utilizado em 

iluminação, conforto térmico, gasolina( existe uma média de 02 automóveis por 

família), ou seja, as atividades humanas que requerem um gasto maior de 

energia extrassomática em Intermares são transporte e eletricidade, o que 

confirma a caracterização dos seus moradores como pertencentes a Lim 

segmento social elevado. 

Pelo modelo da UNESCO, a experiência humana resulta do estado 

biopsíquico e da condição de vida do homem, e são muitos os componentes 

interatuantes do Ambiente Total e da Experiência Humana. Nessa dissertação 

abordaremos a educação, saúde e alguns processos de adaptação de 

Intermares. 

Os habitantes de Intermares devido ao alto padrão educacional que 

apresentam encontram dificuldades de interação com ambiente urbanizadc~ em 

Cabedelo. Esse desajuste entre os dois ambientes têm seu ponto mais crítico 



na educação formal das crianças, onde as crianças de Intermares tem conqo 

referencial a escola particular em João Pessoa, enquanto as crianças do centro 

urbano de Cabedelo têm como referencial a escola pública municipal. Portanto 

nenhuma interação é favorecida entre os habitantes dos dois núcleos urbanos . 

Quanto a saúde, os habitantes de Interrnares, mesmo não dispondo de 

postos de saúde público, apresentam bom estado de saúde. Porém as 

precárias condições de drenagem e saneamento do loteamento podczm 

propiciar o aparecimento de doenças endêmicas (dengue, etc.) havendo 

necessidade de medidas profiláticas por parte do poder público municipal. 

A inexistência de uma rede pública de esgotamento sanitário em 

funcionamento é causa de inquietação para os seus habitantes, visto que 

Intermares apresenta um lençol freático muito superficial e as fossas sépticas e 

valas de infiltração existentes podem causar a contaminação da praia, que (5 a 

única fonte de lazer que eles contam. 

Outro problema enfrentado pelos moradores de Intermares diz respeito a 

coleta de lixo na praia, que no verão, devido ao aumento dos frequentadores, 

é jogado nos terrenos vazios e nas áreas verdes, sendo motivo constante de 

queixas dos moradores junto a prefeitura de Cabedelo. 

Boyden et a1.(1981) afirmam que a qualidade ambiental é um conceito 

variável, de acordo com a cultura. É importante a percepção do indivíduo, como 

elemento intermediário nas suas relações com as condições de vida, e como 

determinante de atitudes frente ao ambiente. 

A qualidade ambiental para os moradores de Intermares é um fator de 

união dentro da comuriidade pois a organização da associação de moradores 

do loteamento se deu em torno de causas como coleta de lixo, esgotamento 

sanitário, limitação de bares na orla marítima. 

A organização de um território baseia-se em principias etológicos de 

espaço pessoal(micro território ou rriicroespaço), " home base" (mesoterritbrio 



OU mesoespaço) e "home range" (macroterritório ou macroespaço). A 

territorialidade envolve a posse e o controle exclusivo do espaço por um 

indivíduo ou grupo de indivíduos. Em Intermares sua territorialidade foi , erri um 

primeiro momento, proposta pelo projeto do desenho urbano do loteamento 

que impôs limites claros para o território(mesoespaço). Porém a apreensão 

desta territorialidade, por seus moradores, se dá efetivamente após a criação 

da associação de moradores que passa a lutar pela melhoria de seu território. 

Esta dissertação, no âmbito da pesquisa desenvolvida, identificou o 

impacto da aplicação da legislação urbanística na formação da paisagem 

urbana e no direcionamento de sua expansão. Essa legislação que pretende 

ordenar o uso e ocupação do solo é aplicada a cidade do mercado e com isto 

mostra uma grande "simbiose" com o mercado imobiliário. 

O homem precisa encontrar processos mais eficientes para planejar 

suas vidas, para tanto, é necessária uma abordagem que leve em conta os 

ecossistemas humanos, com sua cultura e seus modos de interagir com o 

Ambiente Total, sendo que o planejamento integral de base ecossistêmica é 

um pré-requisito essencial para a sobrevivência e o bem-estar das populaçCies 

humanas no futuro. 

A legislação urbana do município de Cabedelo, no que diz respeito ao 

Loteamento Intermares, surgiu para regulamentar uma situação que já existia 

de fato. A utilização de índices como taxa de ocupação, aproveitamento, os 

recuos, etc., são fatores importantes para se implementar um desenho urbano 

adequado as condições naturais e respeitando os princípios bioclimáticos. 

Porém a adequabiliidade ambienta1 do loteamento Intermares se dê 

plenamente, e não parcialmente como constatamos em nosso trabalho, faz-se 

necessária a incorporação da comunidade no processo decisório visando a 



extinção da dicotomia existente entre Intermares e o centro urbano de 

Cabedelo. 

Para que a contínua melhoria da qualidade de vida da população de 

Intermares é necessário que a Prefeitura Municipal de Cabedelo, aprimore a 

legislação existente, incorporando a mesma novos instrumentos que agilizevi a 

adequação ambiental e inclua conceitos como o de sustentabilidade urbania, 

evitando uma sobrecarga na capacidade do município em fornecer uma infra- 

estrutura de serviços urbanos ao coletivo da população, que segundo Grostein 

(1994,~. 11 8) : 

A concentração populacional nas áreas urbanas tem 

exercido pressão sobre as infra-estruturas básicas, água, esgo,to, 

transporte urbano, coleta e disposição final de lixo, marcadas pela 

insuficiência do atendimento, pela inexistência do serviço, pala 

escassez ou muitas vezes pelas soluções ambientalmente 

condenáveis. 

A legislação estadual, artigo 229 da Constituição Estadual, pode ser 

apontada como a responsável pela observância dos princípios bioclimáticos no 

desenho urbano de Intermares, na medida que disciplina a ocupação da orla 

paraibana, através de um gabarito de altura e direciona a legislação municipal 

para sua regulamentação. 

Concluindo, citando Macedo ( 1986, in Turkienicz), o estudo, a 

intervenção na parte do urbano, convive com a compreensão do todo para sua 

compreensão e para a ação do projeto na sua paisagem, (. . .). É cada vez mais 

necessário nos voltarmos a uma realidade ambiental do país, na qual nossas 

cidades devem ter desenhos adequados ao clima, ao sítio, ao povo e sua 

cultura, com soluções específicas as diversas situações e não cópias malfeitas 

de modelos quaisquer, seguindo normas e padrões em que o mínimo se 

contrapõe ao necessário e os índices por unidade a critérios de distribuiçãe~ e 

qualidade espacial. 



Dentro dos aspectos levantados ao longo desta dissertação recomendamos 

para o Loteamento Intermares: 

1. A legislação urbanística do município de Cabedelo deve estabelecer um 

índice de permeabilidade do solo, que atuaria como um limitador a 

impermeabilização do solo nos lotes, o que contribuirá para o aumento 

das áreas de drenagem no loteamento e no município de Cabedelo. 

2. A harmonia paisagística de Intermares deve ser resgatada por meio de 

uma arborização que valorize o elemento vegetal e contribua para a 

melhoria da qualidade de vida de sua população. 

3. Implantação de mecanismos que incentive a participação popular na 

gestão de Intermares, por meio dos instrumentos apontados no Estatuto 

da Cidade como o orçamento participativo o que diminuirá o sentimento 

de exclusão de seus habitantes em relação ao municipio. 

4. Criação de áreas de integração, praças, nos espaços destinados as 

áreas verdes, visando a melhoria das condições bio-climáticas . 

5. Para a manutenção e melhoria da qualidade ambienta1 das águias 

subterrânea e marítima do Intermares, é recomendável a utilização de 

recursos técnicos como implementação da rede de esgoto, estação de 

tratamento de esgoto, etc. 
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Normas Técnicas para Definição do's Gabaritos de 
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ANEXO II 
Normas Técnicas para Definição dos Gabaritos de Altura da Orla Maribima 

do Município de Cabedelo. 

01 - O escalonamento obedecerá a uma vai-iação de altura na 
faixa de quinhentos metros a partir da maré de sizígia, distribuídas em trechos 
de cem metros cada, conforme tabela abaixo e gráfico do anexo II. 

02 - O gabarito de altura obedecerá as seguintes disposições: 

I - As alturas do primeiro trecho terão as seguintes 
características: 

a) Altura máxima - 12,90m 
b) Pilotis mais três pavimentos 
c) Pilotis semi-enterrado mais quéitro 

pavimentos 
d) Todos na avenida de orla maritima. 

II - As alturas no segundo trecho terão as 
seguintes características: 

a) Altura máxima - 24,75m 
b) Pilotis, mais mezanino, mais seis pavimentos 
c) Pilotis semi-enterrado, mais mezanino, mais 

sete pavimentos 
d) Pilotis, mais mezanino, mais seis 

pavimentos, mais cobertura 

111 - As alturas no terceiro trecho terão as seguintes 
características: 

a) Altura máxima - 30,25m 
b) Pilotis, mais mezanino, mais oito pavimentos 
c) Pilotis semi-enterrado, mais mezanino, matis 

nove pavimentos 
d) Pilotis, mais mezanino, mais oito 

pavimentos, mais cobertura 

IV - As alturas no quarto trecho terão as seguintes 
características: 



a) altura máxima - 31,45m 
b) Pilotis, mais mezanino, mais nove 

pavimentos 
c) Pilotis semi-enterrado, mais dez pavimentos 

V - As alturas do quinto trecho terão as seguintes 
caracteristicas: 

a) Altiira máxima - 33,OOm 
b) Pilotis, mais mezanino, mais nove 

pavimentos, mais cobertura 
c) Pilotis, mais mezanino, mais dez pavimentos 

VI - A altura máxima para os terrenos que fazem 
frente para a segunda avenida da Orla 
Marítima e que estejam com a distância inferior 
a cem metros da maré de sizigia, terão as 
seguintes caracteristicas: 

a) Altura máxima - 19,25m 
b) Pilotis, mais cinco pavimentos, mais 

co bertúra 

03 - A cota de altura será definida a partir do nível do terreno 
até a laje de coberta. 

04 - Acima da coberta será tolerada a inclusão de caixa 

d'água, casa de máquinas de elevadores, piscina e apoio de lazer, constituindo 

a cobertura, desde que sua área não ultrapasse cinqüenta por cento da área 

total da coberta. 



o ANEXO III 
a 
• Quadro de Ocupação dos Usos e Atividades para o 

Loteamento Intermares. 
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