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INTRODUÇÃO 
 
As iniciativas públicas e privadas, no sentido de priorizar as praias do litoral sul de João 
Pessoa, sob o ponto de vista do turismo, vem estimulando a expansão urbana naquela 
direção e ocasionando profundas mudanças no seu espaço geográfico, especialmente no 
que concerne aos impactos sócio-ambientais, provocados pela especulação imobiliária, 
desarticulando comunidades nativas e degradando o meio ambiente em decorrência das 
novas formas de ocupação, levados a efeito a partir da implantação da infra-estrutura do 
Pólo turístico do Cabo Branco ( Costa do Sol ) desde 1989. 
 
A ocupação e a exploração desordenada dos espaços litorâneos têm trazido muitos 
problemas às comunidades locais, tais como: conflitos sociais (devido a questão de 
posse de terra), mudanças de comportamento e agressão ao meio ambiente, causando 
danos muitos vezes irreversíveis. A situação atual do uso dos espaços litorâneos, nos 
levou a questionar a respeito da desarticulação e do êxodo de uma população onde a 
praia-mar têm sido seu espaço de vida (pescadores) e como esse processo de 
apropriação da natureza pelo capital tem ocasionado a degradação do ambiente. 
 
 
TURISMO E A ATRAÇÃO PELA LITORAL 
 
Até a metade do século XVIII, o mar e o litoral eram considerados lugares proibidos, 
tenebrosos e perigosos (CORBIN, 1989). A partir da grandes navegações, estes espaços 
tidos como perigosos, passaram a ser vistos como espaço de liberdade, fantasia, lazer e 
prazer. 
 
Assim, o litoral adquiriu importância, não apenas como meio natural, mas também 
como fator econômico e social. (modernidade) 
 
A princípio, a ocupação do litoral se restringia a pescadores, lavradores e pequenos 
negociantes. Atualmente, o litoral é objeto de pressões: urbana, turística e industrial, 
causadas pela ocupação desordenada e pela degradação ambiental, uma vez que todos 
os ambientes “naturais”, o mar e o litoral exercem uma maior atração sobre as 
populações urbanas. A vida nas cidades em decorrência da concentração, poluição e 
agitação provocam anseio de espaço, da natureza e do mar e a busca do litoral para 
construção de residências, iniciando o que Madruga (1992) chama de litoralização 
efetiva. 
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A aceleração desse processo de ocupação é proporcionado pela melhoria da infra-
estrutura viária(acessos) e pelo marketing turístico, resultantes da ação conjunta dos 
setores públicos e privados que divulgam a imagem do litoral a fim de atrair a demanda 
e investimentos turísticos, com a finalidade de acelerar o desenvolvimento turístico do 
lugar, influenciando na modificação do espaço; descaracterizando núcleos originais, 
através de investimentos de capital para aquisição de áreas com fins especulativos, 
ocasionando a segregação sócio-espacial das comunidades locais. 
 
 
A OCUPAÇÃO DESORDENADA DO LITORAL SUL DE JOÃO PESSOA 
 
A área em estudo, compreende a faixa litorânea formada pelas praias da Penha, Arraial, 
Jacarapé, Cumurupim e Barra de Gramame (área de abrangência do projeto costa do sol, 
atual polo turístico do Cabo Branco). 
 
O atual processo de ocupação do litoral sul de João Pessoa tem o Estado como o seu 
principal agente modificador do espaço. Isto porque a medida que constrói a infra 
estrutura básica (vias de acesso, saneamento, iluminação e água), o Estado valoriza esse 
espaço, preparando-o para a ocupação efetiva do capital e as atividades produtivas que 
fogem a esta ótica, não tendo meios para concorrer, ficam a margem desse processo que 
é seletivo e excludente (Silva, Vilar et alii, 1996).  
 
Até a década de 70, poucos turistas freqüentavam as praias do litoral sul, devido a falta 
de acesso. As terras tinham pouco valor mercantil e os moradores viviam da pesca e dos 
pequenos roçados. A partir da implantação da infra estrutura, o espaço passa a ser 
valorizado de forma gradativa, grandes áreas estão sendo loteadas, aumentando a ação e 
a pressão de grandes especuladores e proprietários sobre os antigos moradores, que vem 
sendo ameaçados de despejo freqüentemente por não possuírem o título de posse das 
terras, a exemplo dos moradores das praias da Penha e do Arraial. 
 
Em 1988, com a construção do anel viário do projeto Costa do Sol (Pólo Turístico do 
Cabo Branco) se acelera o ritmo dos desmatamentos sobre os tabuleiros costeiros 
ocupados pela vegetação de matas e cerrados. Áreas de mangues foram aterradas e 
trechos do rio Cabelo e Aratu foram desviados e encontram-se em estágio avançado de 
poluição e degradação devido a construção de pontes na via de acesso ao Pólo Turístico.  
Areia e barro vem sendo retirados clandestinamente para atender a demanda da 
construção civil, favorecendo a formação de crateras (lagoas). 
 
Na praia da Penha o freqüente fluxo de turistas vem provocando mudanças na estrutura 
sócio-cultural da população. A presença destes visitantes provenientes de diferentes 
lugares com costumes, tradições e hábitos diversos, produz impactos na população 
local, modificando ou adaptando as condições daquela comunidade. Outras mudanças 
ocorridas na área diz respeito a forma de organização e a relação de trabalho, onde parte 
dos moradores que trabalhava como parceiro, atua hoje como assalariado - pescadores 
que foram aproveitados na construção civil, ou diarista - plantadores de coco, enquanto 
outros passaram a exercer atividades ligadas ao setor informal - barraqueiros, barqueiros 
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etc. Os cômodos das casas foram transformados em bares e mercearias como forma de 
aumentar os rendimentos familiares. 
 
A existência de organização de classe como a associação dos pescadores (cooperativa) e 
a associação dos moradores, revela uma mudança de atitude, uma forma de resistência 
contra as pressões dos grupos dominantes, exercidos sobre os moradores daquelas 
praias do litoral sul. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
De acordo com o desenvolvimento deste trabalho, observamos que esta porção do 
espaço passa por um processo de transformação decorrentes das novas formas de 
organização sócio econômica evoluindo de uma pacata vila de pescadores, integrando-
se a área urbana de João Pessoa, onde a população foi submetida aos novos valores 
ideológicos que legitima a cultura dominante, perdendo parte de seus autênticos valores 
culturais. 
O processo de valorização das terras, aliado à especulação imobiliária provocados pelo 
turismo, intensifica a segregação sócio-espacial onde as comunidades litorâneas são 
“empurradas” cada vez mais para as periferias, afastadas da beira mar (área de 
trabalho). A segregação se faz presente ainda no discurso oficial, cujo planejamento 
dominante reservou a praia da Penha como área destinada ao turismo popular, fato que 
confronta com o arrojado projeto Costa do Sol - Pólo Turístico Cabo Branco que vai da 
Praia do Seixas até os limites com o município do Conde (rio Cuiá). 
 
Em pesquisa de campo, verificamos que o meio ambiente encontra-se bastante agredido 
(recursos hídricos, fauna e flora) apesar de “protegidos” pela Constituição e os Direitos 
Ambientais. 
 
Apesar dos projetos turísticos implementados na área constar de Relatórios de Impactos 
Ambientais (RIMA), sua eficácia tem sido questionável quanto a preservação do meio 
ambiente, visto que  os órgãos executores não obedecem na íntegra as restrições 
contidas nestes relatórios. Um exemplo evidente da agressão ao meio ambiente, foi os 
desvios do riacho Cabelo para a construção do anel viário da Costa do Sol e atualmente 
para expansão da área recreativa de AFRAFEP (Associação dos Fiscais de Renda e 
Agentes Ficais do Estado da Paraíba). 
 
Está comprovado que a atividade turística quando mal estruturada, causa degradação e 
descaracterização ambiental, degeneram culturas locais, causando prejuízo ao meio 
ambiente, à comunidade local e própria atividade turística, visto que nenhum turista será 
atraído para ambientes degradados. 
 
Se faz necessário, portanto, que se repense o imediatismo do lucro a curto prazo e que o 
planejamento turístico leve em consideração a integração entre o ambiente, a 
comunidade e a atividade turística - turismo sustentado. 
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