
Conforme a tabela acima, há um total de 2.318.041 pessoas 

residindo em Sergipe. Deste total, 52,49% são mulheres, 

representando a maioria dos sergipanos e 47,51% homens. A 

densidade demográfica de Sergipe é de 105,8 habitantes/Km². 

Sua razão de sexo ficou em 89,13, ou seja, um quantitativo de 

aproximadamente 89 homens para um grupo de 100 

mulheres.

A Região Integrada de Desenvolvimento Econômico de 

Região

Aracaju

Ride

Sergipe

297.345

364.391

661.736

445.117

522.925

968.042

1.101.256

1.216.785

2.318.041

44,93%

55,07%

100%

45,98%

54,02%

100%

47,51%

52,49%

100%

Sexo Absoluto (%)

Homens

Mulheres

Total

Homens

Mulheres

Total

Homens

Mulheres

Total

Fonte: IBGE/PNAD-Contínua/Elaboração SEPLOG/COGEPLAN

TotalMulheresHomens

Ride

Aracaju

2.318.041

1.216.785

1.101.256

968,042

445.117

522.925

Sergipe

661.736

364.391

297.345
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Aracaju – RIDE, composta pelos municípios de Aracaju, Barra 

dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão 

apresentou um total de 968.042 habitantes, sendo 445.117 

homens e 522.925 mulheres, com isso, a razão de sexo da 

RIDE fica 85,12. A densidade populacional é de 1.118,07 

habitantes/Km². Um fato que pode explicar essa densidade 

populacional alta em relação ao Estado como um todo, é que a 

RIDE Aracaju é uma região constituída dos 4 municípios mais 

populosos de Sergipe, sendo que 2 deles (Aracaju e Barra dos 

Coqueiros) são pequenos em extensão.

A capital sergipana contém 661.736 habitantes, divididos em 

297.345 homens e 364.391 mulheres, apresentando uma 

razão de sexo de 81,6 homens para 100 mulheres. A 

densidade demográf ica de Aracaju é de 3.638,77 

habitantes/Km². Como se observa, em Aracaju, a densidade é 

alta, tendo em vista a pequena extensão territorial da capital 

frente ao grande número de habitantes.

Aracaju registrou no 4° trimestre de 2018 um total de 

317.185 pessoas na força de trabalho, ou seja, pessoas que 

estão empregadas mais as desempregadas em busca de 

emprego. Neste quantitativo não estão presentes as pessoas 

desalentadas (Pessoas que na semana de referência não 

tomaram nenhuma iniciativa para procurar emprego), isto é, 

dos 661.736 residentes da capital sergipana, apenas 47,93% 

está na força de trabalho, sendo 270.575 (85,31%) 

empregados e 46.610 (14,69%) desempregados (porém 

tomaram alguma iniciativa para conseguir emprego na 

semana de referência).

A taxa de desemprego em Aracaju recuou consideravelmente 

em relação ao trimestre anterior, registrou-se uma taxa de 

14,69. Com isso, houve uma queda de 2,2 pontos percentuais 

(p.p), o que pode gerar motivação para os aracajuanos, 

principalmente para os desalentados.

Região

Aracaju

Ride

Sergipe

21.800

24.810

46.610

37.783

38.840

76.623

80.121

79.816

159.937

141.464

129.111

270.575

206.312

178.054

384.366

517.588

389.797

907.385

163.264

153.921

317.185

244.095

216.894

460.989

597.709

469.613

1.067.322

OcupadasSexo Desocupadas Total

Homens

Mulheres

Total

Homens

Mulheres

Total

Homens

Mulheres

Total

Fonte: IBGE/PNAD-Contínua/Elaboração SEPLOG/COGEPLAN

Condição de ocupação na semana de referência para pessoas 

de 14 anos ou mais de idade

Pesquisa Nacional de Amostra a Domicílio – Contínua 4° 

Trimestre de 2018 (PNAD – Contínua)

A Pesquisa Nacional de Amostra a Domicílio – Contínua (PNAD 

– Contínua) é uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística – IBGE periodicamente para 

diversos estudos sobre rendimento, trabalho, população e 

educação. Este estudo trata de dados referentes a sua versão 

trimestral (4° trimestre de 2018). Nesta edição foram entre-

vistadas 2.593 pessoas em Aracaju, sendo 1.160 homens e 

1.433 mulheres. Na RIDE 3.957 pessoas (1.817 homens, e 

2.140 mulheres) e no Estado 11.138 pessoas (5.199 homens e 

5.939 mulheres). Com a ponderação por peso, apresenta as 

seguintes características populacionais.



Atividades

Agricultura, pecuária, 

produção florestal, pesca

e aquicultura

Indústria geral

Construção

Comércio, reparação de

veículos automotores e

motocicletas

Transporte, armazenagem

e correio

Alojamento e alimentação

Informação, comunicação

e atividades financeiras,

imobiliárias, profissionais

e administrativas

Administração pública,

defesa e seguridade social

Educação, saúde humana

e serviços sociais

Outros Serviços

Serviços domésticos

Atividades mal definidas

Total

2.159

20.089

14.870

34.959

15.720

16.765

45.838

25.300

43.006

16.604

19.080

-

270.575

649

6.300

1.544

21.934

720

6.323

21.091

8.859

33.086

10.765

17.840

-

129.111

0,80%

7,42%

5,50%

12,92%

5,81%

6,20%

16,94%

9,35%

15,89%

6,14%

7,05%

-

100%

1.510

13.789

13.326

29.210

15.000

10.442

24.747

16.441

9.920

5.839

1.240

-

141.464

Homens (%)Mulheres Total

Fonte: IBGE/PNAD-Contínua/Elaboração SEPLOG/COGEPLAN

Grupamentos de atividade principal do empreendimento do 

trabalho principal da semana de referência para pessoas de 

14 anos ou mais de idade 2018.4

A tabela acima apresenta a distribuição por sexo dos 270.575 

aracajuanos empregados. Observa-se que a atividade 

principal com maior número de pessoas trabalhando é a de 

Informação, Comunicação e Atividades Financeiras, 

Imobiliária, Profissionais e Administrativas com um 

quantitativo de 45.838 pessoas, representando um 

percentual de 16,94%. Em seguida a Educação, Saúde Humana 

e Serviços Sociais com 43.006 pessoas empregadas, tendo um 

percentual de 15,89%. A terceira atividade principal de Aracaju 

que mais se destaca é a de Comércio, Reparação de veículos 

automotores e motocicletas com um total de 34.959 pessoas 

(12,92%). Não foram computadas atividades mal-definidas.

Nota-se que 52,28% dos trabalhadores são homens e 47,72% 

são mulheres.

Nível de instrução mais elevado alcançado (pessoas de 5 

anos ou mais de idade) padronizado para o Ensino funda-

mental com duração de 8 anos dos ocupados /desocupados 

A seguinte tabela apresenta todos os dados da população 

aracajuana economicamente ativa (Ocupados + Desocupados) 

separados por nível de instrução.

Instrução

405

8.335

4.978

4.587

18.016

4.259

6.030

46.610

Desocupadas

6.104

38.238

17.219

15.003

81.688

27.054

85.269

270.575

Sem instrução e menos de 1 ano de estudo

Fundamental incompleto ou equivalente

Fundamental completo ou equivalente

Médio incompleto ou equivalente

Médio completo ou equivalente

Superior incompleto ou equivalente

Superior completo

Total

Total Geral (População na força de trabalho)

Ocupadas

Frequência

317.185

Fonte: IBGE/PNAD-Contínua/Elaboração SEPLOG/COGEPLAN

Constata-se que em Aracaju a maior quantidade de pessoas 

empregadas são as que têm nível superior completo com um 

quantitativo de 85.269 pessoas, apresentando também a 

menor proporção de desempregados por empregados. 

A maior movimentação de pessoas na força de trabalho são as 

que têm nível médio completo, somando um total de 99.704 

(81.688 empregados e 18.016 desempregados). 

Renda média por Posição na ocupação e categoria do 

emprego do trabalho principal da semana de referência para 

pessoas de 14 anos ou mais de idade
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Empregado no setor privado com carteira de trabalho assinada

R$ 1.934,00

Empregado no setor privado sem carteira de trabalho assinada

R$ 2.213,00

Trabalhador doméstico com carteira de trabalho assinada

R$ 1.280,00

Trabalhador doméstico sem carteira de trabalho assinada

R$ 720,00

Empregado no setor público com carteira de trabalho assinada

R$ 10.019,00

Empregado no setor público sem carteira de trabalho assinada

R$ 6.465,00

Militar e servidor estatutário

R$ 6.074,00

Empregador

R$ 6.281,00

Conta-própria

R$ 1.717,00

Fonte: IBGE/PNADc/Elaboração SEPLOG/COGEPLAN

Homem Mulher

R$ 1.557,00

R$ 876,00

R$ 973,00

R$ 768,00

R$ 2.202,00

R$ 1.340,00

R$ 5.913,00

R$ 5.434,00

R$ 1.418,00

Inicialmente, deve ser observado que o estudo trabalha com 

médias, logo, valores extremos podem influenciar no valor 

real. Outro ponto que tem que ser visto é que ocupações sem 
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Fonte: IBGE/PNADc/Elaboração SEPLOG/COGEPLAN

Aracaju

Ride

Sergipe

R$ 2.991,00

R$ 2.137,00

R$ 2.505,00

R$ 1.823,00

R$ 1.676,00

R$ 1.349,00

MulheresHomens

Nota-se que existe uma diferença salarial entre os gêneros. 

Em Aracaju, essa diferença é de R$ 854,00, sendo a maior 

entre as regiões.

Fazendo a média salarial entre homem e mulher de cada 

região, obtém - se uma média geral para o salário de cada uma. 

Aracaju apresentou a maior média salarial, em relação a RIDE e 

ao Estado, sendo R$ 2.564,00 na capital, R$ 2.164,00 na RIDE 

e R$ 1.512,50 em Sergipe.

Contribuição para Previdência

Região

Aracaju

Ride

Sergipe

98.328

90.692

189.020

136.501

121.109

257.610

245.702

202.394

448.096

43.135

38.419

81.554

69.812

56.946

126.758

271.886

187.403

459.289

Sexo Contribuinte Não Contribuinte

Homens

Mulheres

Total

Homens

Mulheres

Total

Homens

Mulheres

Total

Fonte: IBGE/PNADc/Elaboração SEPLOG/COGEPLAN

Região

Aracaju

Ride

Sergipe

1.913

2.900

52.913

2.196

2.672

39.681

Homens Mulheres

Fonte: IBGE/PNADc/Elaboração SEPLOG/COGEPLAN

Em Aracaju, tem um total de 189.020 contribuintes do 

Instituto da Previdência, representando um percentual de 

69,86% da população empregada de Aracaju. 

Já em Sergipe,  49,38% das pessoas ocupadas são 

contribuintes da previdência, mostrando que menos da 

metade dos sergipanos empregados contribuem para a 

previdência.

Número de pessoas desalentadas
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carteira assinada podem variar facilmente.

Analisando a tabela anterior, nota-se que a posição de 

ocupação de maior renda é a do servidor público com carteira 

assinada, especialmente homens nesta categoria. A diferença 

entre gêneros é gritante, cerca de R$ 7.817,00.

Trabalhadores domést icos sem carte ira  ass inada 

apresentaram baixa média salarial, não alcançando a faixa dos 

R$ 800,00.

Renda mensal habitual do trabalho principal para pessoas 

de 14 anos ou mais de idade (apenas para pessoas que 

receberam em dinheiro, produtos ou mercadorias no 

trabalho principal)

Define-se como desalentado, o cidadão que na semana de 

referência da Pesquisa não manifestou interesse em procurar 

emprego. Isso acontece por desestímulo com o mercado de 

trabalho, situação do Município, Estado ou País, entre outros 

fatores. 

Na capital sergipana, foram verificadas 4.109 pessoas 

desalentadas, sendo 53,44% homens e 46,56% mulheres.

Obviamente, o Estado apresenta números muito maiores, 

tratando-se da área territorial muito maior que Aracaju. Foram 

observadas 92.594 pessoas desestimuladas com o mercado 

de trabalho (42,85% homens e 57,15% mulheres).
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