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a. Localização e Formação Histórica 

A Zona de Expansão Urbana de Aracaju - ZEU, definida pela Lei Municipal de no 

873, de 01 de outubro de 1982, compreende a porção sul da cidade e tem como 

limites, o rio Vaza Barris e o canal Santa Maria ao sul, o Oceano Atlântico a leste, o 

município de São Cristóvão a oeste e ao norte, com o bairro Aeroporto (Figura XI.1). 

 
Figura X.1: Ortofotocarta de Aracaju com Localização da Zona de Expansão Urbana. Fonte: 

França, 2011. 
 

 X – ZONA DE EXPANSÃO URBANA  
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Em 1982, é aprovada a Lei de Delimitação de Bairros estabelecendo uma nova 

divisão de bairros da cidade e alterando o perímetro urbano, ampliando-o para todo o 

município, excluindo a zona rural, ficando o município dividido em Zona Urbana e Zona 

de Expansão Urbana. A partir de 2000, foram criados os Bairros Jardins e Santa Maria 

e, mais recentemente, o Bairro Japãozinho e o 17 de Março (FRANÇA,/SEPLOG, 2014). 

Segundo fontes históricas, tradicionalmente, desde o século XIX, essa área era 

ocupada por grandes propriedades rurais, voltadas para o cultivo do côco-da-baía 

(produção de destaque em Sergipe), mandioca, melancia e ainda, a existência de 

fruteiras (manga e caju). A maioria dos moradores eram trabalhadores rurais ou 

pescadores (FRANÇA, 2011).  

Essas grandes propriedades rurais ainda hoje são possíveis de apontar, como 

sobretudo pela persistência do coqueiral, embora, os tratos culturais foram reduzidos, 

sendo a produção sem relevância econômica na situação atual que corresponde a 

0,05% da área e apenas 0,26% da produção total do Estado (IBGE, 2007). O avanço da 

urbanização foi, de fato, a razão mais forte para a destruição do vasto coqueiral que 

antes existia. 

 

 

Figura X.2: Propriedades com cultivo de coco-da- baía e Placa de Sítio. Fonte: Sarah França, 
janeiro de 2011. 

 

A presença das comunidades rurais e pequenos sítios destacam-se na parte 

oeste, margeando o Canal de Santa Maria, com ocupação concentrada nos povoados 

Mosqueiro, Areia Branca, São José, Matapuã e Gameleira, enquanto o Robalo se situa 
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na faixa central, às margens da Rodovia dos Náufragos (FRANÇA, 2011). Ainda 

persistem algumas comunidades de pescadores artesanais, oriundos dos povoados 

Robalo, Areia Branca e São José. As comunidades antigas migraram em direção à parte 

estuarina e, hoje, estão exercendo atividades diversas daquelas originalmente 

desenvolvidas. As condições de uso e ocupação do solo e o emprego de parte dos 

moradores nas atividades primárias permitem reconhecer que a ZEU ainda vive um 

processo de transição rural/urbana.  

A ampliação do uso do solo pode ser constatada através dos dados 

populacionais relativos à área. Em 1980, Aracaju tinha 293.328 habitantes, sendo 

98,2% urbanos e 1,77% rurais (5.197 moradores), ainda antes da Lei de Bairros de 

1982, que definiu todo o município como urbano (Tabela X.1). 

TABELA X.1 - Contagem da População, Aracaju e Zona de Expansão Urbana1980-2010. 

 

 1980 1991 1996 2000 2010 

Aracaju 293.328 402.341 428.194 461.534 571.149 

ZEU 5.197 6.497 9.771 22.336 27.899 

% 1,77 1,61 2,28 4,83 4,88 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1980-2010 

 

Segundo Nogueira (2004), que tratou da evolução urbana de Aracaju, nota-se 

que, até 1980, o crescimento em direção à ZEU ainda se dava de forma inócua. A partir 

dos anos 2000, impulsionada pelas políticas públicas e pela atuação do mercado 

imobiliário na área, é visível a expansão dispersa da cidade para a então, periferia sul 

acompanhada pelo crescente aumento da população (IBGE, 1980-2010). Nesses 

últimos 30 anos, a Zona de Expansão que teve um acréscimo de 22.702 habitantes, 

acarretando novas demandas de habitação, que deve ser acompanhado pela gestão 

pública no tocante à suporte de infraestrutura e serviços públicos.  

Hoje, a população que reside e/ou desfruta da área está distribuída de maneira 

descontínua, estendendo-se às margens da Rodovia dos Náufragos, pelo Povoado São 

José, de forma menos dispersa, porém mais concentrada nos povoados Areia Branca, 

Mosqueiro e Gameleira, além de pequenos núcleos ao longo da Rodovia José Sarney e 

do Canal Santa Maria.  
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b. Uso e Ocupação 

- uso do solo  

A Zona de Expansão Urbana concentra um total de 12.606 lotes, sendo 5.380 

moradias. o que corresponde a 42,67% do total dos lotes no bairro (CADIM/SEFAZ, 

2014). Porém, boa parte é apenas, segunda residência, principalmente aquelas 

concentradas ao sul. Os 6.854 terrenos desocupados, ainda preocupam os urbanistas 

quanto ao futuro da área, por corresponder a 55,59% do total dos lotes em Aracaju 

(Figura 04 e 05).  

 

1
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Outros Comércio Serviços
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Figura X.3: Uso do Solo – Zona de Expansão Urbana de Aracaju. Fonte: Cadastro 
Imobiliário – SEFAZ/SEPLOG, dez/2014. 
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Figura X.4: Uso do Solo – Zona de Expansão Urbana de Aracaju. Fonte: Cadastro 

Imobiliário – SEFAZ/SEPLOG, dez/2014. 
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Comércio e serviços como lojas de materiais de construção, padarias, 

mercearias, bares, sorveterias lanchonetes, restaurantes, supermercado, mercadinhos, 

bodegas, lojas de jardinagem e serviços de paisagismo, pousadas e motéis, peixarias e 

açougues, oficinas somam 308 estabelecimentos (Figura 6).  

 

 

Figura X.5: Estabelecimentos comerciais de atendimento local. Fonte: Sarah França, 2013. 

 

O segmento turístico e de lazer consiste em bares de praia, distribuídos ao 

longo da Rodovia José Sarney, que recebem moradores e turistas, bem como clubes 

como AABB, Caixa e Telergipe (desativado), pousadas e hotel (Figura 7). 

 

 

Figura X.6: Orla da Praia de Aruana – Zona de Expansão Urbana de Aracaju. Fonte: Sarah 
França/2011. 
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Verifica-se, contudo, que o número de moradores é crescente, resultado da 

especulação imobiliária e da proliferação de loteamentos, condomínios e conjuntos 

residenciais do PAR e do PMCMV que trouxeram a exigência de funções comerciais e 

serviços para atender à população local, sem necessitar deslocar-se para outros 

bairros, mesmo mais próximos como Atalaia e Coroa do Meio e Farolândia.  

 

- Tipologias habitacionais  

 

O parcelamento iniciado, no final década de 1970, ainda que pontual, se 

intensificou na década de 1980, com a construção das rodovias de acesso, após a 

segunda metade de 1980, incentivou o parcelamento do solo adentrando-se em 

direção sul e também nos Povoados Areia Branca (Figura 5). A implantação das redes 

de energia elétrica e telefone auxiliou a alavancar o surgimento de novos 

empreendimentos a partir de 2000, que dobrou a quantidade implantada na década 

anterior. Assim, os 48 loteamentos residenciais implantados até 2013, perfaz um total 

de 6.821 novas moradias (Figura X.7).  

 
Figura X.7: Aprovação dos Loteamentos Residenciais – Quantidade de Lotes, 1979-2013. 
Fonte: FRANÇA, 2011. PMA/EMURB, junho de 2014. Organizado por Sarah França, 2015 

 



 
 
 
 

    PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU – DIAGNÓSTICO MUNICIPAL 
 

 
 

ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 

 

10 | P á g i n a  

 

Uma das peculiaridades quanto à ocupação é a diversidade de níveis de renda e 

de tipologias habitacionais, distribuídos em pontos dispersos. Adentrando-se nos 

Povoados Areia Branca, Robalo, Soão José e Gameleira, encontram-se residências com 

características rurais e precária condição de acessibilidade e infraestrutura. As ruas 

internas, além de não apresentar um traçado regular, em sua maioria, não são 

pavimentadas, dificultando a mobilidade dos moradores (Figuras 9, 10,11 e 12).  

 

 

Figuras 2, 3, 4 e 5: Tipologias habitacionais, condições viárias - Povoados São José e Matapuà. Fonte: 
Sarah França, 2015. 
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Nos empreendimentos voltados para grupos de renda média, as residências são 

mais concentradas, mesmo ainda com lotes vazios, em sua maioria localizadas na 

porção norte. 

 Os grupos de renda mais elevada mantêm suas grandes e luxuosas mansões de 

veraneio na região do Matapuã, às margens do Rio Vaza Barris. Essas residências, 

algumas construídas em sítios, outras em condomínios, beneficiando-se da beleza da 

paisagem e do meio ambiente (Figura X.13). 

 

	 

Figura X.6: Ortofotocarta ZEU – Regão do Matapuã, margens do Rio Vaza Barris, Condomínios 
Fechados. Fonte: SEPLOG, 2013 

 
 

Diferentes tipologias habitacionais caracterizam de forma heterogênea a ZEU. 

Loteamentos Residenciais, Condomínios Horizontais, Condomínios Verticais compõem 

as diversidades habitacionais da ZEU, além da implantação de projetos de habitação de 

interesse social como o Programa de Arrendamento Residencial – PAR, o Programa 
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Minha Casa Minha Vida – PMCMV e o Projeto Bairro 17 de Março (Tabela 3 e Figura 

14).  

De 1979, quando foi aprovada a Lei Federal de Parcelamento do Solo Urbano 

até o ano de 2013, contabilizou-se um volume de 137 empreendimentos construídos 

na Zona de Expansão Urbana de Aracaju, resultando em 19.204 unidades 

habitacionais.  Esse volume mais que duplicou, quando comparado ao dado do IBGE de 

2000, que calculou quase 8.000 domicílios nessa área, que ocupam aproximadamente 

11,18km² dos 63km² da área total da zona (Tabela X.3). 

 

TABELA X.3 - Empreendimentos e Unidades Habitacionais, Aracaju e Zona de Expansão Urbana 1979-

2013. 

Setor Tipologia 
Quant. 

Empreendimentos 

Unidade 

Habitacional 

Privado 

Loteamento Residencial 48 6.821 

Condomínio Horizontal 57 4.770 

Condomínio Vertical 05 844 

Público 

Bairro 17 de Março 04 2.752 

Conjuntos Habitacionais PAR 17 2.849 

Empreendimentos PMCMV 06 1.468 

Total 137 19.204 

Fonte: FRANÇA, 2011. PMA/EMURB, junho de 2014. Organizado por Sarah França, 2015. 

 

Os condomínios horizontais chegaram à ZEU no início da década de 1990, como 

segunda-residência dos grupos de alta renda de Aracaju, cujos proprietários provém 

de bairros Jardins, 13 de Julho, Coroa do Meio ou Atalaia. É importante salientar a 

grande quantidade dessa tipologia estarem localizados na ZEU em detrimento da 

grande quantidade de glebas ainda existentes na zona, o que a caracteriza como área 

alvo do mercado imobiliário. No total,  foram construídos 59 destes empreendimentos, 

resultando em mais de 4700 moradias de 1990 a 2013. 
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Figura X.7: Produção Habitacional e Ocupação Urbana. Fonte: Informações da PMA/EMURB, 
2014, CAIXA, 2013. Produzido por França, 2015. 
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Considerando a produção das unidades por década, oo longo dos anos 1990, o 

mercado lançou 13 novos produtos na Rodovia José Sarney, dos 15 construídos na 

malha nessa década (1.477 moradias). Após aprovação do Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano, em 2000, essa produção quase duplica, coincidindo com 

fatores como melhoria na acessibilidade e  trazendo também a chegada de novos 

serviços, quando outros empreendimentos se instalaram às suas margens das 

Rodovias José Sarney e Náufragos (Figura X.15).  
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Figura X.8: Unidades Habitacionais em Condomínios Horizontais produzidas por décadas. 
Fonte: FRANÇA, 2011. PMA/EMURB, junho de 2014. Organizado por Sarah França, 2015. 

 

A baixa densidade demográfica da ZEU atrelada ao excesso do estoque de 

glebas facilitou a construção de cidades de muros (Figuras 16 e 17), sobretudo no 

entorno da Avenida Melício Machado (porção norte da ZEU), característica pela 

concentração dos empreendimentos do Programa de Arrendamento Residencial – PAR 

e condomínios, de forma mais contínua no tecido urbano, com poucas interrupções de 

terras vazias.  Além disso, o longo da Rodovia dos Náufragos e com maior incidência às 

margens da Rodovia José Sarney foram instalados vários condomínios horizontais 

(FRANÇA, 2011).  
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Figura X. 16 e 17: Empreendimentos Fechados e os Muros. Fonte: Sarah França, 2013. 

 

Em 2001, Aracaju recebe o Programa de Arrendamento Residencial – PAR, que 

funcionou mediante participação da Prefeitura Municipal de Aracaju, CAIXA 

construtoras e Ministério das Cidades. A porção norte da área recebeu dezessete 

conjuntos habitacionais (dos trinta e oito inseridos em Aracaju), totalizando 2.849 

unidades (6.830 em Aracaju) destinadas a uma população com rendimentos entre três 

a seis salários mínimos (FRANÇA, 2011). 

Concentrados na porção norte da Zona, estes conjuntos construídos sem 

implantação de infraestrutura, especialmente drenagem e esgotamento sanitário, se 

deparam com graves problemas no período chuvoso, quando o lençol freático alto não 

consegue absorver o grande volume de água, provocando sérias inundações. Assim, 
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estudos realizados para a gestão municipal reconhecem que “Bairros como Jabotiana, 

Lamarão, Farolândia, Aeroporto e, sobretudo a Zona de Expansão devem ser 

considerados no momento do planejamento de novas ações tendo em vista novos 

níveis de adensamento” (FAPESE, 2010, p.113).  

Recentemente, dentro do Programa Minha Casa Minha Vida, foram aprovados 

6 empreendimentos residenciais, todos voltados para uma faixa de renda de 3 a 10SM, 

somando 1.468 novas moradias) até dezembro de 2013 (FRANÇA, 2014), para essa 

faixa de renda1. Essas construções estão concentradas na parte norte da zona, nas 

cercanias de Aruana, mais próximas ao centro e, portanto, dotadas de fácil acesso, 

principalmente devido à construção das Avenidas OBA e Amarela. 

De grande impacto tanto no quesito urbano e, principalmente,  no ambiental, o 

Bairro 17 de Março faz parte do leque das políticas públicas da Prefeitura Municipal, 

com o objetivo de reduzir o déficit habitacional da capital. Localizado entre os limites 

do Bairro Santa Maria e da ZEU, no trecho próximo ao Loteamento Aruana, o terreno 

de 1.960.083,13m², cedido pela Gerência Regional do Patrimônio da União, está sendo 

ocupado por casas e blocos de apartamentos, totalizando 2.752 unidades, tendo sido a 

primeira etapa já entregue à comunidade (Figura X.18). 

 

                                                           
1
 Em Aracaju foram aprovados 44 empreendimentos residenciais do Programa Minha Casa Minha Vida, 

totalizando 10.572 unidades habitacionais, no period de 2009 a março de 2014.  
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Figura X.9: Implantação dos Projetos Habitacionais. Fonte: Informações da PMA/EMURB, 2011. 
Ortofotocarta cedida pela PMA/SEPLAN, 2008. Produzido por Sarah França, 2011. 
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A proximidade do Bairro 17 de Março com os empreendimentos do PAR, que 

somados totalizam 5.601 unidades habitacionais, gerou uma concentração de mais de 

vinte mil habitantes2. Entretanto, é importante frisar que a inserção dessa vasta 

quantidade de moradores vem determinar a necessidade da instalação de serviços 

públicos como escolas, creches, postos de saúde, lazer, oferta de trabalho, transporte 

coletivo, postos de gasolina, a fim de atender esses novos moradores, o que ainda se 

mostram muito deficientes (FRANÇA, 2011). 

Presente em bairros como Treze de Julho e Jardins, a verticalização chega às 

imediações do Loteamento Aruana, em 2005, se constitui marco na área, somando-se 

hoje, a construção de 5 empreendimentos e 844 unidades habitacionais de 2005 a 

2013 (FRANÇA, 2015). A tendência é a proliferação desse tipo de habitação, trazendo 

traços da verticalização predominante dos bairros Jardins e Treze de Julho para ali, 

embora seja contraditória à ocupação face à oferta de infraestrutura na localidade. 

De acordo com estudos realizados pela Prefeitura Municipal de Aracaju em 

2014, aponta-se que:  

Nesta última década a cidade se expande na direção da Zona de Expansão e 
bairros vizinhos, que além desses empreendimentos recebem muitos 
condomínios residenciais fechados, loteamentos mesmo sem ter a 
infraestrutura necessária para esse adensamento. Os problemas se 
acentuam tendo em vista a fragilidade ambiental e a falta de controle para 
evitar ocupações indevidas (p.41). 

 

Portanto, o crescimento de Aracaju se intensificou na Zona de Expansão 

Urbana, sobretudo nos últimos 15 anos, tendo como tendência, o deslocamento 

populacional de bairros mais centrais para esse espaço. O resultado disso são 

problemas decorrentes da falta de saneamento ambiental e serviços públicos, 

deficiência de acessibilidade.  

 

 

 

                                                           
2
 Considerando uma média de quatro membros por família. 
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c. Aspectos ambientais 

Os variados elementos naturais fazem parte do cenário e o valorizam de forma 

paradoxal. Entretanto, a degradação do ecossistema tem sido cada vez mais célere, e é 

necessário formas de planejamento que interfiram na preservação desses elementos 

ambientais para as atuais e futuras gerações.  

Os conjuntos dunares são destaque na paisagem, principalmente nos terrenos do 

NUCAT/Petrobrás, no Loteamento Aruana e nas proximidades do rio Vaza Barris (Farol). 

(Figura 10). Conforme Souza e Oliveira (2006), nesse conjunto  

 

cobertura vegetal é mais significativa, com a presença de salsa de praia, 
palmáceas, cactáceas e, também, cultivo do coqueiro (cocos nucifera L) 
Mesmo assim, nota-se a presença da ação antrópica, com o pisoteio, 
formando brechas e dificultando a permanência da vegetação, favorecendo 
a degradação. Além disso, a presença de bares e restaurantes, na linha de 
costa, exerce pressão nesse conjunto, que apresenta situação melhor que o 
anterior (p. 189-190). 
 
 

A construção da Rodovia José Sarney contígua à costa fez com que, durante a 

migração das partículas de areia, decorrentes da ação do vento, as dunas se 

desestabilizem e transgridam os terrenos adjacentes, interrompendo a pista e 

impondo risco de acidentes. Assim, faz-se necessário cercas de arrimo para contenção 

dos frequentes desmoronamentos da encosta limitada com a pista” (WANDERLEY, 

2006, p.214-215), além de uma fiscalização mais ativa, e implementação dos 

instrumentos legais, para que esses locais não sejam destruídos (Figuras 19, 20 e 21). 

 

 

Figura X.10: Cordão dunar da Rodovia José Sarney, próximo ao TECARMO. 
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Figura X.11: Conjunto dunar de maior altitude, rótula do Farol do Mosqueiro. 

 

Figura X.12: Conjunto dunar da Aruana, Rodovia José Sarney. Fonte: Sarah França, maio de 
2011. 

 

Essas áreas são protegidas por três parques ecológicos (Aruana, Mosqueiro e 

Farol do Mosqueiro) na ZEU, definidos pelo Plano Diretor como área de proteção, pelo 

significado relevante, no conjunto do ecossistema, e por ser o elemento da paisagem 

que mais chama a atenção.   

Em 2004, a Prefeitura Municipal contratou uma empresa para desenvolver um 

estudo com o mapeamento das áreas ambientais e sua incidência sobre o espaço 

urbano de Aracaju, devendo ser observadas no tocante ao planejamento urbano da 

ZEU. O estudo reforça a presença das áreas com restrição à ocupação, como dunas, 

mangues e as faixas das lagoas de drenagem, devendo todos estes ser preservadas 

através de legislação urbanística e ambiental (Figura X.22). 
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Figura X.13: Mapa Geoambiental de Aracaju. Fonte: PMA/SEPLAN, 2004. Editado por Sarah 
França, 2011. 
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Os manguezais são dispersos pela área em três pontos (Foz do Vaza Barris, 

curva do Vaza Barris e ao longo do canal de Santa Maria), cuja recomendação é que 

não seja de forma alguma ocupada, por ser extremamente frágil (preservados por 

Legislação Federal) (FRANÇA, 2011).  

Outros elementos naturais de grande importância são as lagoas de drenagem, 

que evidenciam o delicado panorama ambiental e sinalizam a necessidade de 

planejamento, controle do uso do solo e apropriação da área, sobretudo que interfere 

no quesito drenagem.  

Por se constituir área plana e baixa, com terrenos arenosos e presença de 

cordões litorâneos, entremeados de lagoas, há certa dificuldade de escoamento das 

águas pluviais, formando novas lagoas (Figuras 23 e 24). De maneira fortemente 

exacerbada, isto ocorre na ZEU, devido à baixa saturação do solo, criando áreas 

pantanosas e depressões encharcadas entre os cordões arenosos, que se misturam aos 

dejetos sanitários e invadem ruas e casas (FRANÇA, 2011). 

 

 

Figura X.14: Vazios urbanos e lagoas de drenagem. Fonte: PMA, 2008 
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Figura X.15: Lagoas de drenagem. Fonte: Sarah França, maio de 2011. 
 

Como se pode notar, o saneamento ambiental é o ponto crucial da área, o 

maior obstáculo para a sua ocupação. A ZEU ainda não dispõe de todo aparato de 

infraestrutura necessária para receber uma quantidade de empreendimentos 

residenciais, e proporcionar uma boa condição de vida, especialmente quanto à 

abastecimento de água, drenagem e esgotamento sanitário. 

 

d. Infraestrutura e Sistema Viário 

 

No quesito infraestrutura a Zona de Expansão é bem deficiente. No tocante à 

abastecimento de água, que antes era feito através de poços, nos últimos anos sofreu 

a expansão da rede de abastecimento para a área, em decorrência da instalação de 

diversos empreendimentos habitacionais. Entretanto, “o atendimento ainda é 

bastante deficitário e a população ainda capta água através de poços artesianos, cuja 

qualidade da água é inferior ao restante do município, por apresentar elevado teor de 

ferro, causando sérios problemas de saúde aos consumidores” (FRANÇA/SEPLOG, 2014, 

p.170). 

Quanto à coleta de esgoto sanitário, esse é, talvez, o maior dos obstáculos. É 

realizado em grande parte das moradias através de fossas sépticas e sumidouro ou 

fossa rudimentar, ambas com recolhimento individual. Isso tem comprometido a 



 
 
 
 

    PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU – DIAGNÓSTICO MUNICIPAL 
 

 
 

ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 

 

   24 | P á g i n a  
  

qualidade da água do lençol freático, muito alto em todo município, além de afetar a 

saúde da população. De acordo com o IBGE (2010), a ZEU encontra-se na faixa de 

atendimento de até 12,68% dos domicílios são abastecidos de rede de esgotamento 

sanitário (Figura X.25).  

 
Figura X.16: Produção Habitacional e Esgotamento Sanitário. Fonte: Informações da 
PMA/EMURB, 2014, CAIXA, 2013. IBGE, 2010. Produzido por França, 2015. 
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Este cenário tendem a limitar “a ocupação de uma área que apresenta intensa 

fragilidade ambiental, em decorrência da presença de terrenos planos, baixos, 

arenosos” (FAPESE, 2010, p.36). Alguns poucos domicílios situados à norte da ZEU tem 

seu esgoto recolhido pela rede pública. Há de se convir, que “o ritmo de crescimento 

da cidade e o de implantação da rede são diferentes, o que certamente conduzirá a 

uma defasagem entre o espaço urbano e a área servida no final do período planejado” 

(FRANÇA, V., 1999, p.159). 

Como complemento, quando o solo atinge o nível máximo de saturação da 

permeabilidade, a maioria dos moradores desvia o esgoto de suas casas diretamente 

para as ruas ou para as lagoas de drenagem. Isso acaba por gerar um risco à saúde dos 

próprios habitantes3, em consequência da contaminação (Figuras 26 e 27).   

 

 

Figuras 17 e 18: Poluição e precariedade no esgotamento sanitário. Fonte: Karina Drummond, 
2015. 

 

 

 

 

                                                           
3 Um boletim de análise das águas coletadas em um canal nos arredores do Conjunto Jardim Costa do Sol, solicitado à ADEMA pelo 

MPF/SE, apontou, em 2008, índices de 66 mil coliformes fecais por cada 100 ml, sendo que o máximo tolerado é de mil coliformes 

fecais por 100 ml. Ou seja, o nível máximo de tolerância está extrapolado em 6.500% e esta água hoje, por falta de drenagem, se 

mistura à água das chuvas e invade as residências das pessoas na Avenida Melício Machado. (Disponível em: 

<www.jusbrasil.com.br/noticias/1125882/mpf-se-propoe-acao-para-solucionar-problemas-na-zona-de-expansao-de-aracaju>. 

Acesso em: 28 out.2010) 
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Nos cinco últimos anos, a degradação intensificada pela ação humana, através do 

aterramento das lagoas, somados à falta de infraestrutura, tem se refletido em sérias 

inundações e calamidades (Figuras 28, 29, 30 e 31). A ocupação sem a efetivação dos serviços 

públicos de drenagem e proteção das áreas de preservação através de intensificação da 

fiscalização pelos órgãos públicos, tem feito a população residente principalmente, na porção 

norte da ZEU sofrer consequências. Fortes chuvas têm acarretado inundações, com estragos às 

moradias e risco à saúde pública com manifestação de doenças contagiosas, provenientes da 

água contaminada pelo esgoto sanitário. Esses são alguns dos impactos da urbanização 

dispersa da Zona de Expansão Urbana de Aracaju. 

 

 

Figura X.19: Chuvas em 2009. Fonte: www.infonet.com.br, acesso em: 28 abr. 2010 

 

Figura X.20: Chuvas em 2010. Fonte: www.infonet.com.br, acesso em: 28 abr. 2010 
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Figuras X. 30 e 31: Chuvas de 2015. Fonte: Karina Drummond, 2015. 

 

Sem dúvida, o problema de drenagem se deve, essencialmente, à ausência de 

uma estrutura planejada para escoamento de águas pluviais, adicionada à grande 

quantidade de empreendimentos imobiliários sem um mínimo de preocupação com 

esse sistema. Sem esquecer também, do aterramento e pavimentação de áreas 

inundáveis, que servem para a absorção dessas águas. 
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Esse processo de urbanização dispersa, desordenada e pouco criteriosa 

provocou sérias consequências sociais e urbanas, resultantes da descontinuidade da 

rede de infraestrutura, agravando os problemas sociais. (FRANÇA, 2011). Esse 

descompasso entre ocupação e dotação de infraestrutura tem resultado prejuízos à 

população, especialmente àquelas residentes nos conjuntos residenciais do PAR e do 

PMCMV e do Bairro 17 de Março.  

No tocante à mobilidade, a ZEU está interligada ao restante da cidade através 

de dois eixos viários importantes, a Rodovia José Sarney e a Rodovia dos Náufragos. A 

recente construção da ponte Joel Silveira, sobre o Rio Vaza-Barris, que conecta Aracaju 

e o município de Itaporanga D´Ajuda, permitiiu a integração desta às praias do litoral 

sul (Caueira, em Itaporanga D´Ajuda, e do Abais e Saco do Rio Real, no município de 

Estância), além de ter ampliado a ligação com a Linha Verde, que dá acesso aos 

municípios do Estado da Bahia (FRANÇA/SEPLOG, 2014). 

O sistema viário da ZEU apresenta um traçado ainda irregular e demarcado 

pelo parcelamento fragmentado e isolado, sem integração com o entorno. As vias 

ainda sem pavimentação e em condições precárias, dificultam o deslocamento da 

população. Além disso, observa-se a deficiência dos pontos de ônibus e calçadas para 

pedestres, impedindo, sobretudo a mobilidade dos idosos, crianças e pessoas com 

necessidades especiais de locomoção (Figuras X. 32, 33, 34 e 35).   

 

Figuras X.21 e 22: Calçadas sem acessibilidade  ou ausência desta. Fonte: Sarah França, 2013. 
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Figura X. 23: Ponto de ônibus 17 de Março. Fonte: Karina Drummond, 2015. 

 

Figura X.35: Ponto de onibus Povoado São José. Fonte: Sarah França, 2015. 

 

Outro sério problema que a população tem clamado por soluções com relação 

ao transporte público, cujo sistema dispõe de poucas linhas, além da ausência de um 

Terminal de Integração “para atender a população residente, ampliada 

significativamente na última década, em decorrência da implantação de conjuntos 

habitacionais do Programa de Arrendamento Residencial-PAR, de políticas 

habitacionais municipais, além dos empreendimentos privados” (PMA/SEPLOG, 2014, 

p.220). 


