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1. INTRODUÇÃO  

A Zona de Expansão urbana de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, Brasil, 

corresponde a quase 40% do território municipal e nela se concentra a maior parte do 

vazio urbano. A sua ocupação, bastante antiga, começou a ser acelerada na década de 

oitenta do século passado, com grande intensificação no início do século XX, quando o 

território municipal passou a ser totalmente urbano. Fruto da pressão populacional e 

grandemente incentivado pela especulação imobiliária, propriedades com características 

rurais passaram a ser vizinhas de condomínios horizontais para diferentes classes sociais 

e muitos loteamentos foram implantados, com a construção de habitações para a 

crescente população urbana. Muitas áreas embrejadas foram aterradas sem o devido 

cuidado de sistema de drenagem e a infraestrutura implantada, não adequada às 

condições do solo, passou a se constituir em problema devido ao lençol freático muito 

raso nessa área (ARAUJO, 2006).   

O problema de drenagem da área vem sendo potencializado pela implantação de 

arruamentos e caminhos sem o adequado planejamento, especialmente duas avenidas 

que cortam toda a área de norte a sul, portanto com traçado paralelo ao mar, que cortam 

os caminhos da drenagem natural da área sem que esse fato tivesse sido compensado 

por instalação de canalizações de drenagem pluvial. Várias dessas vias de trânsito, 
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geralmente de má qualidade, foram assentadas em aterros de áreas embrejadas, o que 

contribui para agravar os problemas de escoamento de águas pluviais da área e dificultar 

e, por vezes, impossibilitar, o tráfego de veículos, isolando os moradores que têm 

comprometido o seu direito de ir e vir (FRANÇA e REZENDE, 2010).   

Recentemente vem sendo observado outro tipo de problema: deterioração da 

infraestrutura viária e infraestrutura residencial, decorrente da inadequação de 

projetos/execução, fato agravado pelas condições do terreno em que foram assentadas.  

É possível observar unidades residenciais populares com paredes rachadas e muitos 

problemas de vazamento do sistema de esgoto, rodovias em mau estado e com alguns 

trechos parcialmente destruídos.      

A esse conjunto de problemas que afetam diretamente a saúde da população, na 

área pode ser observada a prática comum de uso de poços rasos, fato decorrente de dois 

fatores conjugados: facilidade de perfurar poços devido ao lençol freático alto e 

problemas no abastecimento domiciliar com água tratada. O uso de poços, perfurados 

próximos a fossas de esgoto residencial que drenam para a areia e contaminam a água, 

se constitui em outro fator de risco para a saúde dos moradores, o que ainda é agravado 

pela existência de vários cemitérios clandestinos na área (SILVA e MALAGUTTI, 

2009; COSTA, 2007).  

 

2. MATERIAL E MÉTODO 

O estudo, exploratório e qualitativo, levantou as relações entre saúde e ambiente 

na Zona de Expansão de Aracaju, através de levantamento de dados secundários, dados 

primários e observação direta. As informações extraídas de fontes secundárias foram 

levantadas através de formulário específico junto à Secretaria de Saúde do Município de 

Aracaju (casos confirmados das doenças de notificação compulsória em estudo), 

Secretaria Municipal de Planejamento de Aracaju (mapeamento das condições 

geográficas da base territorial de Aracaju), Instituto de Tecnologia e Pesquisa – 

Laboratório de Planejamento e Promoção da Saúde (dados socioambientais dos bairros 

de Aracaju), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (dados populacionais) para 

retirada de dados de cadastros, relatórios e estudos realizados sobre a temática visando 

elaboração e análise da relação entre as doenças de notificação compulsória e as 

condições sócio-geoambientais que facilitam a propagação das doenças: dengue, 



leishmaniose visceral e leptospirose. As informações levantadas junto à população que 

reside na área foram levantadas com a aplicação de questionários (preenchidos pelos 

pesquisadores a fim de evitar problemas com analfabetos e analfabetos funcionais). 

Os dados levantados através de questionários foram categorizados, quando 

necessário e, assim como os dados levantados em fontes secundárias foram tratados 

com estatística descritiva, com tabelas  de frequência.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nessa área de características urbano/rural, grande parte de seus moradores nativos 

vivem no entorno de áreas sob influência de cemitérios clandestinos onde muitos ainda 

enterram os seus mortos, especialmente porque os cemitérios de Aracaju estão lotados a 

ponto de serem cavadas covas nas áreas de circulação, pois não há local para novos 

túmulos.   

A existência desses cemitérios clandestinos, e de túmulos instalados em quintais 

de casas, sem qualquer cuidado com a infiltração de necrochorume no lençol freático 

traz como problema a contaminação de poços que são construídos próximos aos 

túmulos e cujas águas são utilizadas para o abastecimento para o consumo humano.  

Embora existam normas e critérios para a perfuração de poços e disposição de 

corpos, nessa Zona de Expansão Urbana elas são desrespeitadas e, até, ignoradas pela 

população e pela fiscalização municipal, que tolera a situação considerando que esse é 

um hábito antigo e, portanto, uma característica cultural. Além disso, ao ser feita visita 

de levantamento de campo na área, a equipe foi recebida por um homem armado que 

impedia a entrada no cemitério clandestino.  

O questionamento sobre o uso de água de poço nessa área que já tem rede de 

distribuição de água do sistema municipal, constatou-se que muitas residências têm 

ligação à rede de abastecimento de água, mas devido ao alto preço do serviço, preferem 

utilizar água de poço, que não tem ônus a não ser quando da instalação do poço. 

 

4. CONCLUSÃO 

 O rápido adensamento do uso de solo na Zona de Expansão Urbana torna cada 

vez mais necessário o controle do uso do solo, a instalação de infraestrutura básica de 



saneamento, a desobstrução da drenagem pluvial natural e construção de rede de 

drenagem,  a retirada dos cemitérios clandestinos, a fiscalização para evitar o despejo de 

esgotos nos canais naturais, o controle do uso de águas de poço. E essas providências 

devem ser contempladas na reformulação do Plano Diretor Municipal que vem sendo 

discutido há anos, mas ainda não foi votado pela Câmara de Vereadores de Aracaju 
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