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1 - INTRODUÇÃO 

A organização do espaço urbano vem sendo tema recorrente em diversos estudos 

geográficos. Isso porque o processo de urbanização tem se mostrado um fenômeno 

marcante em todo o mundo, com desdobramentos e conseqüências irreversíveis. O 

acelerado crescimento demográfico nos leva a admitir que nossos espaços de reserva estão 

diminuindo e a Terra parece estar se tornando pequena demais para a crescente população. 

A esse respeito França assinala: 

Ao longo do século XX o fenômeno da urbanização se acentua em 

todo o mundo, variando de intensidade e de formas, em decorrência 

das peculiaridades locais e das diversas relações que se processam 

com outras áreas, assumindo novas dinâmicas a partir dos diversos 

estágios do desenvolvimento capitalista. Assim as questões urbanas 

ganham relevância diante da comunidade, exigindo seu 

acompanhamento e, por conseguinte,seu estudo. (2000, p. 133) 

O desenvolvimento do capitalismo no Brasil a partir dos anos 80 acelerou o 

processo de urbanização a uma velocidade nunca antes experimentada. De acordo com o 

IBGE, no final da década de 70 o Brasil ainda era um país rural, 70% de seus habitantes 

moravam no campo e 30% nas cidades. Em pouco mais de vinte anos a situação se inverte: 

mais de 80% da população passam a viver nas áreas urbanas. As migrações, a 

concentração de terras e de renda produziu grandes cinturões de pobreza nas cidades 

brasileiras. 

Aliado ao crescimento urbano e tendo em vista que as condições de vida não 

podem ser analisadas deslocadas das condições do meio onde se vive, existe outro aspecto 
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que ganha preponderância e se insere no bojo das discussões: o embate sociedade-

natureza. Sobre as contradições desse embate Sposito argumenta: 

O processo de urbanização no mundo contemporâneo, expressão da 

acentuação dos papéis urbanos sobre o industrialismo, tem 

provocado o aprofundamento das contradições entre o ambiental e o 

social nos espaços urbanos. (2003, p. 295). 

A cidade é o esforço materializado da apropriação e transformação da natureza 

pelo homem. Nas áreas urbanas o meio ambiente “natural” está cada vez mais suprimido 

em detrimento do desenvolvimento econômico. Esses fatores, quando conjugados à 

concentração e a desigualdade de renda, geram uma potencialização de conseqüências que 

podem resultar em degradação ambiental, distúrbios e inseguranças sociais, precárias 

condições de habitação, insuficiência de oferta de infra-estrutura e serviços urbanos 

adequados e comprometimento da qualidade de vida das populações. 

A cidade capitalista, como dimensão espacial assimila conflitos e contradições que 

marcam as relações de uma sociedade dividida em classes. Segundo Trindade Júnior: 

O espaço urbano, socialmente produzido, é fruto de um lado, do 

papel da estrutura que define as determinações do modo de 

produção e, do outro, do papel da ação ligada aos agentes locais 

que, por sua vez definem coligações de interesses envolvendo 

grupos ou frações de classes. (2001, p.153). 

Como existe a indissociabilidade da problemática social urbana e da problemática 

ambiental das cidades, faz-se necessário a promoção de dinâmicas sociais e econômicas, 

bem como de redução de impactos ambientais no espaço urbano. De acordo com Pires: 

É preciso estabelecer soluções para os impactos ambientais 

produzidos através de um planejamento integrado, equilibrado a 

dinâmica social, econômica, cultural, política e ambiental no âmbito 

espacial, pela efetiva participação das comunidades que vivenciam 

estes problemas no seu dia-dia.(2000, p.213). 

 As evidências empíricas acumuladas sobre impactos negativos causados ao 

ambiente pelas ações humanas, colocam em questão as formas atuais de gestão das 

relações homem-natureza, colocando em cena um debate social em torno dos conflitos 

ambientais, cuja etiologia está ligada a um complexo embricamento de fatores que 

configuram opções por estilos de desenvolvimento sócio-econômico historicamente dados 

(SACHS, 1990). 
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O presente trabalho constitui uma associação de estudos em andamento, 

referentes à dinâmica socioambiental urbana, desenvolvidos em uma dissertação de 

mestrado, uma pesquisa do CNPq (PIBIC), que tratam de indicadores de sustentabilidade 

na cidade de Nossa Senhora da Glória-SE e uma monografia que analisa o uso de 

indicadores socioambientais e desigualdades territoriais na Zona Norte da cidade de 

Aracaju-SE. 

Para avaliação das condições do espaço urbano-regional torna-se necessário 

verificar o acesso aos serviços e equipamentos públicos, sua intensidade, ocorrência e 

escassez, os quais retratam o nível da qualidade de vida da população em foco. 

Nesse contexto, a alocação de recursos públicos para a construção dos 

equipamentos que compõem a rede de infra-estrutura e para implantação de serviços 

urbanos dá-se de forma bastante desigual e descontínua, gerando espacialidades 

diferenciadas, cada vez mais segregadas. O resultado é o acesso restrito aos recursos 

ambientais, vistos aqui de maneira ampliada envolvendo os diversos equipamentos e 

serviços públicos de infra-estrutura, bem como a reincorporação da “natureza” (áreas 

verdes, lagoas, praças e parques), amenidades que também se traduzem na qualidade de 

vida. 

Hoje, encontra-se em pauta a questão da cidadania, ou seja, o direito universal do 

cidadão a ter garantido o atendimento das condições básicas para sua sobrevivência. Nessa 

perspectiva surge a necessidade de obtenção de indicadores desagregados espacialmente, 

a fim de verificar as desigualdades sociais, ambientais e territoriais presentes nas diversas 

regiões, municípios e intramunicípio. 

2 - METODOLOGIA 

O primeiro passo realizado na construção do trabalho foi o resgate bibliográfico, com 

leitura, fichamento e análise de livros, teses, dissertações, monografias e artigos acerca de 

temas como crescimento urbano, segregação e desigualdade nas áreas urbanas, problemas 

ambientais urbanos, desenvolvimento sustentável, sustentabilidade urbana, meio ambiente 

urbano, qualidade de vida, indicadores, além de um levantamento de produções sobre as 

cidades em questão: Aracaju e Nossa Senhora da Glória. 

Com base em leituras preliminares foram selecionados alguns indicadores, que 

melhor se enquadravam para revelar a configuração socioambiental e as desigualdades 

territoriais nas cidades estudadas, de maneira clara e precisa. 

Num segundo momento foram efetivadas coletas de dados secundários junto a 

órgãos e entidades públicas, a exemplo do IBGE, Prefeituras Municipais, Secretarias 

Estaduais e Municipais de Educação, Segurança, Saúde e Planejamento, companhias de 
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abastecimento de água e energia elétrica. Esses dados receberam tratamento estatístico e 

foram integrados a outras informações para a composição dos indicadores. 

No processo de identificação da situação atual da área em estudo foram realizadas 

visitas à cidade de Nossa Senhora da Glória e à Zona Norte de Aracaju, quando foram feitos 

registros fotográficos. De acordo com o que foi levantado no trabalho de campo e nos órgãos 

visitados partiu-se para a elaboração de questionários para posterior aplicação junto à 

população local. 

2.1 - Uso de Indicadores de Sustentabilidade 

Em 1972, na conferência da ONU em Estocolmo, começa a “questão ambiental” a 

ser discutida internacionalmente, levando-se o risco para a humanidade da ameaça do 

esgotamento do planeta, decorrente do modelo de desenvolvimento adotado, sem nenhuma 

preocupação com o planejamento do uso dos recursos naturais. Surge daí o conceito de 

“desenvolvimento ecologicamente sustentável e socialmente justo” (SEBRAE, 2001). 

A definição mais difundida e que se constitui em um marco na discussão sobre 

sustentabilidade, é a encontrada no Relatório Bruntland (“Nosso Futuro Comum”): 

“desenvolvimento sustentável significa atender às necessidades do presente, sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de atender suas próprias necessidades” 

(Comissão Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento – CMMDA, 1988). Esse 

conceito apresenta o mérito de estimular a integração e a equidade inter e intrageracional. 

Temas antes tratados de forma isolada, como a desertificação, desmatamento, 

superpopulação, exaustão da camada de ozônio e outros, passaram a ser considerados 

inter-relacionados nos debates políticos e intelectuais. Batista, apud Machado (2002). 

As condições ambientais do meio urbano exigem tomadas de decisões urgentes, no 

sentido de definir a sustentabilidade ambiental desses meios, com o objetivo de orientar as 

decisões de definição de tipos de uso e ocupação considerando os limites sustentáveis. O 

uso de indicadores é uma metodologia apontada para a avaliação do comportamento 

ambiental, bem como instrumento de gestão ambiental. Os indicadores de qualidade 

ambiental urbana podem se transformar em instrumentos de análises urbanas. Para tanto, 

necessitam ampliar seu potencial de informação e orientação. Isso pode ser atingido com a 

estruturação de uma série significativa de indicadores, os quais deveriam ser aplicados em 

diversas realidades urbanas (VERNNIER, 1994). 

 Um indicador constitui-se em um instrumento na análise de determinadas realidades, 

fornecendo informações que possam proporcionar tomadas de decisões visando os 

aperfeiçoamentos necessários. Diversas entidades nacionais e internacionais utilizam essa 

metodologia, a exemplo do Banco Mundial que efetua vários estudos sobre indicadores com 

 9884 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

objetivo de avaliar os aspectos ambientais de projetos apresentados pelos países em 

desenvolvimento. 

 Não há indicadores universais, pois estes podem variar segundo o problema ou 

objetivo da análise. Portanto, deve-se formular indicadores que ressaltem as particularidades 

de acordo com as necessidades da pesquisa e o objeto de estudo. 

Como observado, não parece adequado o estabelecimento de um único conjunto de 

indicadores para avaliar qualquer sistema, porque os indicadores serão diferentes segundo o 

entendimento de sustentabilidade e conforme parâmetros e descritores definidos: "a clara 

definição do que é sustentabilidade irá estabelecer o processo de interpretação dos 

resultados obtidos com a leitura do indicador". MARZALL, apud DEPONTIL & ALMEIDA 

(2001). 

 No que diz respeito à políticas públicas os indicadores representam uma importante 

ferramenta para a gestão ambiental, uma vez que esclarecem fenômenos, tornando-os mais 

aparentes, facilitando assim seu monitoramento. Além disso, os indicadores têm a função de 

avaliar condições e tendências em relação aos objetivos propostos, comparando lugares e 

situações. 

Para Melo e Souza, o domínio conceitual da pesquisa é representado pelas 

dimensões, enquanto os parâmetros (variáveis) dizem respeito à aferição das dimensões, 

desse encontro entre os dados coletados - representativos da realidade - e os conceitos 

resultam os indicadores. 

Sachs apud Melo e Souza (2003) classifica a sustentabilidade nas dimensões: 

ecológica, ambiental, social, política, econômica, demográfica, cultural, institucional e 

espacial. Para atingir os objetivos propostos na presente pesquisa foram consideradas as 

dimensões: 

• Sustentabilidade ambiental - refere-se à manutenção da capacidade de 

sustentação dos ecossistemas, o que implica a capacidade de absorção e recomposição 

dos ecossistemas em face das interferências antrópicas. 

• Sustentabilidade social - tem como referência o desenvolvimento e como objeto a 

melhoria da qualidade de vida da população. Em países com desigualdades, implica a 

adoção de políticas distributivas e/ou redistributivas e a universalização do atendimento na 

área social, principalmente na saúde, educação, habitação e seguridade social. 

• Sustentabilidade política - refere-se ao processo de construção da cidadania, em 

seus vários ângulos e visa garantir a plena incorporação dos indivíduos ao processo de 

desenvolvimento. 
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• Sustentabilidade econômica - implica uma gestão eficiente dos ativos ambientais 

em geral e caracteriza-se pela regularidade de fluxos do investimento público e privado - o 

que quer dizer que a eficiência pode e precisa ser avaliada por processos macrossociais. 

• Sustentabilidade cultural - relaciona-se com a capacidade de manter a diversidade 

de culturas, valores e práticas no planeta, no país e/ou numa região, que compõe ao longo 

do tempo a identidade dos povos. 

Diante do exposto, para esses estudos foram propostos os seguintes indicadores 

apresentados no quadro 1. 

QUADRO 1 - Indicadores Propostos 

DIMENSÕES INDICADORES VARIÁVEIS 

Ambiental Resíduos sólidos Coleta, composição e área de 
deposição do lixo urbano. 

Ambiental/Econômica Saneamento Esgotamento sanitário 

Social/Cultural Infra-estrutura e Bem Estar 
Coletivo 

Condições de circulação e 
comunicação, segurança pública

Social Saúde Pública Água e saúde 

Social/Política/Cultural Educação Escolarização básica 

Ambiental Cobertura vegetal Arborização urbana 

Econômica/Social Habitação Condições de habitabilidade 

Econômica Trabalho e Renda Renda familiar média 

 FONTE: MOURA, 2004 e MELO e SOUZA, 2003. 

2.2 - Apresentação dos Indicadores 

a) Resíduos Sólidos – averiguará a área de cobertura da coleta de lixo, sua 

periodicidade, bem como o destino que é dado a esse lixo. Por meio deste indicador 

pretende-se demonstrar as condições de acessibilidade a esse serviço nas diferentes partes 

da cidade, uma vez que um atendimento de forma diferenciada refletirá a exclusão de 

determinados segmentos da sociedade. 

A ausência da coleta de lixo periodicamente, bem como um tratamento e destinos 

adequados do mesmo acarretará: ambientes insalubres, proliferação de animais 

transmissores de doenças (ratos, baratas, mosquitos...), contaminação dos corpos d’água 

(açudes, rios, lençol freático) e obstrução da rede de drenagem. 

b) Saneamento - este indicador é de grande importância para a análise 

socioambiental, uma vez que a existência e qualidade desse serviço implica numa melhoria 

da saúde pública, bem como em menores índices de poluição ambiental. Na construção 

desse indicador serão averiguados: 
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- Número de domicílios com água tratada e rede de esgotos – O fornecimento de 

água tratada e a dotação de uma rede de esgoto que destine apropriadamente os resíduos 

constituem uma necessidade básica para a garantia da qualidade de vida da população, 

pois são medidas que previnem o surgimento de doenças cutâneas, verminoses, micoses, 

dentre outras, evitando inconvenientes como o contato direto com esses dejetos e seus 

odores. Além disso, esses resíduos são responsáveis por grande parte da poluição 

ambiental, principalmente dos cursos fluviais. 

- Rede de captação pluvial – as águas pluviais tem sido um problema freqüente nos 

centros urbanos que não possuem um sistema de captação eficiente, ocasionando 

alagamentos, enchentes, que dificultam e até impedem a circulação em determinadas áreas 

das cidades. Nessas situações é comum a ocorrência de danos materiais e proliferação de 

doenças, a exemplo da dengue, leptospirose e esquistossomose. 

c) Infra-estrutura e Bem Estar Coletivo – o objetivo desse indicador é a verificação 

das condições de circulação, comunicação e segurança das cidades por meio de atributos 

como: 

Número e condições de espaços públicos - a existência de parques, praças e 

espaços culturais é um direito do cidadão que contribui com o pagamento de impostos. 

Esses espaços são fundamentais para o lazer, sociabilização e bem-estar coletivo. 

Número de ruas pavimentadas - implica em melhores condições de circulação e 

acessibilidade (moradores, carro coletor de lixo, correio, ambulâncias, serviços de entrega), 

além da valorização imobiliária. 

Disponibilidade de serviços públicos tais como: energia elétrica, telefones, bancos e 

correios proporcionam a inserção social e a melhoria da qualidade de vida. 

Número e tipos de ocorrências, número e qualidade de postos policiais, efetivo 

policial - através da checagem desses dados pode-se fazer uma avaliação da qualidade da 

segurança pública, a distribuição dos postos e serviços de segurança nos bairros das 

cidades estudadas. 

d) Saúde Pública – esse indicador retratará as condições e acessibilidade aos 

serviços de saúde, os quais são de vital importância para a população. Serão analisados 

dados que dimensionem o abastecimento e tratamento da água nas comunidades, através 

da obtenção do número de domicílios com água tratada, como também a indicação das 

condições de saúde da população por meio dos atributos: 

O número de postos de atendimento e número de médicos disponíveis - revelarão a 

cobertura e a qualidade desse serviço. 

 9887



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Cobertura vacinal – é um dos fatores que mais contribui para a melhoria da saúde 

pública, visto que previne uma série de doenças. 

e) Educação Básica – utiliza-se esse indicador para a verificação do índice de 

escolarização básica da população (da primeira série do Ensino Fundamental à terceira 

série do Ensino Médio Regular), obtido pelos dados: número de escolas, número de alunos 

matriculados, taxa de alfabetização, grau de repetência e evasão, etc. 

A educação formal é imprescindível para o desenvolvimento de um povo. É através 

dela que se conquista a cidadania. A aquisição de conhecimentos e um maior grau de 

estudo desperta e forma a consciência crítica em relação aos direitos e deveres de cada 

cidadão, pois poderão participar ativamente e cobrar políticas públicas eficientes. O acesso 

à educação proporciona maiores possibilidades de conquistas profissionais, tendo em vista 

que no cenário atual a qualificação tornou-se uma exigência. 

Através da educação formal pode-se incutir conceitos fundamentais que propiciarão 

mudanças de atitudes nos indivíduos em sua relação com a sociedade por meio de práticas 

coletivas, bem como em sua relação com o meio ambiente. 

f) Cobertura Vegetal – relaciona-se com as condições de arborização urbana, 

mediante investigação da existência de áreas de proteção ambiental e pela mensuração da 

área total x área verde disponível; 

O estudo desse indicador é de suma importância, uma vez que a existência de 

árvores implica não apenas em aspectos paisagísticos, mais numa gama de fatores 

preponderantes para o meio ambiente e saúde da população, tais como: menores índices de 

poluição do ar (doenças respiratórias), topoclima (maior evapotranspiração, amenização da 

temperatura, aumento da pluviosidade), conforto e lazer, utilização de espécies da região 

(espécies adaptadas que precisam ser valorizadas e preservadas). 

g) Habitação – sendo o direito à moradia garantido por lei, esse indicador tem como 

escopo o dimensionamento das condições de habitabilidade, para tal faz uso de 

informações sobre tipo de habitações, área construída, materiais utilizados na construção, 

número de cômodos por membros residentes, etc.. 

h) Trabalho e Renda – avalia as condições econômicas da população mediante a 

quantificação de dados relativos à renda familiar média. 

O trabalho é o pressuposto básico para a dinamização da economia, pois é através 

da renda que a população terá acesso a determinados bens e serviços que garantam a sua 

sobrevivência e qualidade de vida. 

 9888 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

O modelo Pressão, Estado e Resposta (P.E.R - quadro 2) foi desenvolvido em 1993 

pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) para orientar 

as várias organizações que trabalham no desenvolvimento de indicadores. Esse modelo é 

composto pelas categorias: 

• Pressão - reflete as pressões que a sociedade exerce sobre o ambiente, 

basicamente sob a forma de emissão de poluentes, uso de recursos e modificação no uso e 

ocupação do solo; 

• Estado - o resultante do estado do ambiente frente as pressões e respostas 

exercidas pela sociedade (as condições derivadas principalmente das modificações 

percebidas como impactos indesejáveis); 

• Resposta - são as ações da sociedade em resposta às modificações do Estado, 

na forma de decisões políticas, adoção de programas e ações diversas. 

QUADRO 2 - Classificação dos Indicadores Segundo o Modelo P.E.R 

INDICADORES 
TEMA 

PRESSÃO ESTADO RESPOSTA 

Indicadores 

Socioambientais 

- Resíduos sólidos 

- Saneamento 

-Infra-estrutura e bem 

estar coletivo 

-Cobertura vegetal 

-Saúde pública 

-Educação 

-Habitação 

-Trabalho e renda 

Fonte: Moura, Santos, Jesus, Melo e Souza, 2004. 

3.0 - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As áreas de concentração desse estudo são cidades de extrema relevância no 

Estado de Sergipe - Aracaju e Nossa Senhora da Glória, sendo que na capital optou-se pelo 

recorte geográfico da Zona Norte, composta de 11 bairros (Bugio, Cidade Nova, 18 do Forte, 

Industrial, Jardim Centenário, Lamarão, Palestina, Porto D’ Anta, Santo Antônio, Santos 

Dumont, Soledade). No caso de Nossa Senhora da Glória toda a área urbana será foco de 

análise. 

3.1 - A Zona Norte de Aracaju em Análise 

Aracaju, cidade planejada para ser a sede do Governo do Estado de Sergipe, foi 

fundada em 17 de março de 1855. Ao longo dos anos passou por diversos processos que 

culminaram num acelerado crescimento, tornando-a um centro dispersor de bens e serviços 

que exerce primazia sobre o resto do Estado, segundo França: 
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As transformações urbanas ocorridas, nos últimos anos, começam a 

imprimir em Aracaju uma feição metropolitana. Os diversos 

processos a que foi submetida conduziram a formação de um espaço 

fragmentado, com uma diversidade de usos e de condições sócio-

econômicas que demonstram a complexidade desse espaço em 

processo de construção metropolitana. (1997, p. 136) 

 

Fonte: IBGE, 2004. 

Elaboração: Edson Magalhães 

FIGURA 1 - Localização da Área de Estudo - Aracaju e Nossa Senhora da Glória 
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Aracaju vem passando por um processo de expansão contínuo revelando territórios 

distintos e fragmentados, onde podemos encontrar áreas totalmente privilegiadas no que diz 

respeito à disponibilidade de equipamentos e infra-estrutura urbana, e zonas onde os 

serviços públicos têm baixa intensidade de ocorrência ou simplesmente não existem. 

O Estado desempenha um papel primordial na construção e organização do espaço 

urbano, constituindo-se um mediador dos diversos interesses e conflitos presentes nas 

cidades e, na maioria das vezes, se dispõe a defender os grandes grupos econômicos no 

que concerne à apropriação, uso do solo e na instalação de infra-estrutura. De acordo com 

Silva: 

Em Aracaju é marcante a participação do Estado no setor 

habitacional e na maioria dos serviços públicos, criando todavia, 

diferenciações internas, pois numa posição bastante clara e objetiva, 

é verdade dizer que quanto mais bem dotado de equipamentos 

urbanos estiver o bairro, ou até mesmo, somente a rua ou avenida, 

maior será o valor do imóvel ali fixado (...) A iniciativa privada nesse 

processo é a única beneficiada, cabendo ao Estado e à população o 

ônus do investimento. (1992, p. 13):. 

As populações segregadas, residentes nas periferias da capital sergipana partilham 

apenas dos resíduos da urbanização, morando em situação precária, sem condições de 

suprir suas necessidades básicas, na ausência do fornecimento adequado de água, luz, 

esgotamento sanitário e transporte coletivo, sem acesso à saúde e à educação. 

Uma das áreas onde se pode perceber a materialização dessas contradições é a 

Zona Norte de Aracaju, foco de constantes reestruturações espaciais atribuídas aos 

diversos atores sociais: Estado, promotores imobiliários e, principalmente grupos sociais 

excluídos. Apesar do estigma da homogeneidade, a Zona Norte aracajuana apresenta 

desigualdades territoriais, expressas nas diferenças de infra-estrutura e condições sócio-

ambientais distintas nos diversificados bairros que a compõem. Segundo Genovez: 

A análise da cidade, em sua totalidade, é útil para a detecção de 

tendências socioespaciais gerais ao fenômeno estudado. Entretanto, 

não se pode garantir que os fatos possuem comportamento 

homogêneo no espaço. As variáveis determinantes para a 

exclusão/inclusão social variam em função de características locais da 

cidade. Neste sentido, a fragmentação do território urbano para 

análise de indicadores socioespaciais constitui uma especialização 

dos experimentos realizados anteriormente aplicados a regiões 

específicas da cidade.(2002, p.3) 
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Aracaju abriga 461.534 habitantes (IBGE - Censo Demográfico, 2000), dos quais 

147.269, ou seja, 32,23% estão na Zona Norte, Trata-se de um adensamento populacional 

periférico, onde se percebe com nitidez a carência de serviços e equipamentos públicos. Na 

maioria desses bairros a renda média mensal do responsável pela família é menor que 2 

salários mínimos, com exceção do Santo Antônio,18 do Forte e Bugio, cuja renda atinge de 

2 a 4 salários, como podemos observar na figura 4. 

Os dados acima demonstram o baixo poder aquisitivo dos moradores da Zona Norte 

em relação aos demais bairros da cidade, o que os impede de adquirir bens e serviços por 

via privada, ficando dependentes do poder público. De maneira contraditória, os dados 

refletem que justamente nessa área a oferta é menor que a demanda. 

As condições de habitabilidade presentes nesses bairros são um reflexo do baixo 

nível de renda demonstrado no cartograma. A expansão das periferias nas cidades produz 

um ambiente urbano altamente segregado e degradado, dando-se a partir da ocupação de 

espaços impróprios para habitação, onde a população ocupa áreas marginais e insalubres 

em encostas de morros e manguezais, colocando em risco sua própria segurança e 

exercendo uma pressão sobre o meio ambiente. (Figura 2 e 3) 
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FIGURA 4 - Aracaju - Renda Média Mensal do Responsável por Família 

Fonte: Prefeitura Municipal de Aracaju, 2000. 

O acesso diferenciado à pavimentação e à rede de esgotos é uma constante 

realidade presenciada nos bairros da Zona Norte de Aracaju, o que reflete as precárias 

condições de urbanização e de disponibilidade de infra-estrutura urbana, ressaltando a 

prevalência de uma dinâmica de urbanização desigual que afeta significativamente as 

condições de vida nas áreas periféricas. (Figuras 5 e 6) 
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Nesta primeira fase da pesquisa foram evidenciadas informações gerais sobre a área 

de estudo. No que concerne ao atendimento de serviços básicos à população, pôde-se 

perceber através dos dados, que o abastecimento de água da rede geral atinge 96% dos 

domicílios da Zona Norte, denotando uma abrangência considerável, entretanto, ao 

observarmos a realidade de cada bairro, verificou-se algumas irregularidades no 

fornecimento; os casos mais críticos correspondem aos bairros Porto D’Anta e Soledade 

onde 35,87% e 9,24% dos domicílios, respectivamente, utilizam água de poços, rios e outras 

fontes, sem nenhum tipo de tratamento e monitoramento da potabilidade das mesmas. Em 

escalas de prioridades, água é um recurso vital à sobrevivência e saúde da população. 

Qualquer investimento por parte das políticas públicas na implantação de hospitais, postos 

de saúde e remédios, será inútil se as pessoas tiverem consumindo água sem tratamento; 

as doenças persistirão e haverá uma disseminação inevitável. 

Juntamente com o fornecimento de água, a dotação de uma rede de esgotos com 

captação e tratamento de resíduos é fator sine qua non para a qualidade de vida dos 

habitantes. Na Zona Norte Aracajuana apenas os bairros Industrial, Palestina e parte do 18 

do Forte contam com sistema de esgotamento sanitário, os demais bairros despejam os 

resíduos na rede de captação pluvial, de maneira inadequada, uma vez que esses canais 

são direcionados aos rios que cortam a cidade, principalmente os rios do Sal e Sergipe. 

(Figuras 7 e 8) 
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À medida em que a cidade cresce encontra barreiras de ordem ambiental. Áreas 

inadequadas vão sendo ocupadas pela população carente, o que acarreta o 

comprometimento dos recursos ambientais, havendo assim, prejuízo para a sociedade como 

um todo, especialmente para aqueles que são “obrigados” a conviver dia-a-dia em situação 

precária. A insuficiência da rede de coletores de esgotos em algumas regiões resulta no 

despejo de esgoto a céu aberto, em ligações clandestinas na rede pluvial e no lançamento 

de esgotos in natura nos córregos e rios. 

Outra informação relevante diz respeito à coleta de lixo, que na Zona Norte atende 

94,70% dos domicílios particulares permanentes (segundo dados da Prefeitura Municipal), 

embora alguns bairros sofram maior carência desse serviço, como é o caso do Porto D’ Anta 

e Lamarão, onde 13,59% e 12,80% do lixo respectivamente, são depositados em terrenos, 

em rios, queimados ou enterrados, o que acarreta diversos problemas para a população e 

grandes danos ambientais. Esses dois bairros localizam-se à margem do Rio do Sal e de 

uma área de manguezais. A deposição irregular de lixo geralmente é feita nesse ambiente. 

O lixo enterrado contamina o lençol freático; quando é queimado alguns materiais 

liberam gases tóxicos prejudiciais à saúde e poluentes para atmosfera, afetando assim a 

qualidade de vida da população e comprometendo os recursos naturais para as gerações 

futuras. Várias experiências comprovam que a adoção de políticas de incentivo ao 

reaproveitamento do lixo, associadas a campanhas de conscientização e programas 

educativos são uma alternativa viável, servindo como fonte de geração de emprego e renda 

para comunidades carentes, além de diminuírem o volume global de resíduos. 

No que se refere à educação, os primeiros dados coletados apontam que a maioria 

da população da Zona Norte tem entre 4 e 7 anos de instrução, ou seja, possuem o ensino 

fundamental incompleto. O Bairro Santo Antônio se destaca com o maior número de 

pessoas com escolaridade igual ou maior que 15 anos. 

3.2 - Nossa Senhora da Glória em Foco 
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O município de Nossa Senhora da Glória está situado na Microrregião Sergipana do 

Sertão do São Francisco, constituindo-se em um centro regional que exerce forte atração e 

influência sobre os municípios ao seu entorno, com uma população absoluta de 26.910 

habitantes, sendo que, 17.137 vivem na zona urbana (IBGE - Censo Demográfico 2000). 

Esse dado demonstra a intensificação do processo de urbanização decorrente, em parte, do 

êxodo rural, que segundo SANTOS (1981) é um fenômeno complexo nos países 

subdesenvolvidos, tratando-se de forte contingente migratório que, favorecido pelo 

desenvolvimento da rede viária, se dirige para as cidades e acaba sendo instrumental, em 

grande parte, do crescimento urbano. 

Os primeiros dados obtidos sobre a educação em Nossa Senhora da Glória/SE, 

denotam uma elevada taxa de analfabetismo, em 2002 esta representava 26,91% entre a 

população com 10 anos ou mais. Os dados apontaram também uma elevada pressão sobre 

as escolas da sede municipal, visto que concentram em torno de 60% das matrículas do 

ensino fundamental. Há uma discrepância entre a demanda pelo ensino médio e o número 

de vagas oferecidas; a única escola que oferta esse serviço localiza-se na sede e atende a 

todo o município. Apesar das vagas terem aumentado em 39% de 2000 a 2003, observa-se 

que a demanda é crescente e não há o atendimento necessário para os alunos que deixam 

o ensino fundamental. Deve-se destacar que a cidade de Nossa Senhora da Glória/SE, 

como um centro regional, atrai estudantes de outros municípios. 

A educação é um direito fundamental no processo de inclusão social. A ausência ou 

atraso na formação de crianças e jovens acarreta em danos para sua iniciação profissional, 

que nos dias atuais exige sempre uma maior escolarização e qualificação. Uma população 

sem instrução, não consegue exercer sua cidadania, provocando maiores pressões sociais 

e ambientais. 

Nos últimos anos nota-se a expansão de alguns serviços como o fornecimento de 

água5 e energia elétrica por todo Estado. Em Nossa Senhora da Glória/SE, no ano 2000 foi 

contabilizado um atendimento a 82,61% dos domicílios particulares permanentes. 

O abastecimento de água e energia refletem diretamente na qualidade de vida das 

pessoas, tendo em vista que o acesso à água tratada diminui os riscos de contração de uma 

série de doenças. A energia elétrica não só traz confortabilidade no dia-a-dia, como também 

insere a população em uma vasta rede de informações, sendo uma tecnologia primaz para o 

desenvolvimento de quaisquer atividades, sejam urbanas ou rurais. 

                                            
5 Nesse momento estão sendo trabalhados os dados gerais do município, dada sua facilidade de 

coleta, com o andamento da pesquisa serão apresentadas informações específicas da área urbana 

para todos indicadores propostos. 
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O trabalho de campo possibilitou a visualização de um grande problema: a falta de 

arborização no perímetro urbano (Figura 9). Os dados ainda estão sendo mensurados, 

contudo, o desconforto térmico é marcante. A cidade está inserida na região semi-árida 

nordestina, sendo caracterizada por elevadas temperaturas. Para a amenização desse 

aspecto deveria-se priorizar a adoção de áreas verdes arborizadas (com a taxa 

recomendada pela ONU de 16m2/hab), entretanto, percebe-se uma tendência à 

impermeabilização por toda a cidade (avenidas, ruas, praças, calçadas). Esse problema 

afeta significativamente o bem estar da população e compromete o meio ambiente urbano. 

 

As cidades atendem às necessidades de uma população que variam de acordo com 

a função, a densidade demográfica, a rede de circulação, comunicação e a economia da 

região, bem como do comportamento sócio econômico de seus habitantes. 

A realidade de Nossa Senhora da Glória não é tão diferente da capital, sendo 

possível visualizar semelhantes contradições no espaço intra-urbano, com implantação 

fragmentada de serviços e equipamentos públicos, refletindo na qualidade socioambiental. 

(Figura 10) 
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Numa urbanização desigual, os problemas ambientais seletivos afetam também 

desigualmente, confirmando as características de exclusão e inclusão quanto à infra-

estrutura urbana, negando o direito que toda a população tem de atendimento às suas 

necessidades básicas para a garantia da qualidade de vida. 

4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A utilização de indicadores constitui uma abordagem metodológica para a 

compreensão dos processos espaciais urbanos, pois possibilita a análise das desigualdades 

sociais e ambientais e têm sido experimentada em algumas das principais cidades 

brasileiras, servindo de modelo para outras regiões. 

As informações proporcionadas pelos indicadores intra-urbanos abrem perspectivas 

para a discussão da gestão ambiental e direcionamento das políticas públicas em busca de 

soluções que conciliem o crescimento econômico regional, qualidade de vida e conservação 

dos recursos naturais. 

Nesse contexto, surgiu o interesse na elaboração de indicadores sócio-ambientais 

como forma de melhor compreender a cidade através da desagregação territorial, 

elucidando o uso de indicadores como instrumentos de gestão no direcionamento de 

políticas públicas. Outra relevância do estudo aqui proposto revela-se num maior 

conhecimento dessas desigualdades territoriais por parte da sociedade civil possibilitando o 

desenvolvimento de ações em busca da cidadania e da justiça social. 
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A conclusão dessa pesquisa permitirá o conhecimento de especificidades 

encontradas na Zona Norte de Aracaju e em Nossa Senhora da Glória, mas que não são 

ímpares, pelo contrário, são realidades encontradas nos mais diversos núcleos urbanos, os 

quais enfrentam os mesmos processos. Dessa forma será possível entender a dinâmica 

desses centros regionais que atraem a cada dia maiores contingentes populacionais e 

apontar alternativas na perspectiva da sustentabilidade. 
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