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RESUMO 

 

As questões sobre território vêm se constituindo cada vez mais em estudos 

norteadores nos meios acadêmicos e sociais. Desta forma isto reflete o 

interesse da sociedade como um todo pela temática, como resultado da 

crescente e competitiva integração global dos lugares e regiões. Deste modo, 

este trabalho busca descortinar as mudanças ocorridas na região do petróleo, 

que ocorreram a partir da implantação da PETROBRÁS em 1963. A 

abordagem ambiental se fez necessária por ser palco das ações metamórficas. 

Essas metamorfoses norteiam as questões sócio-econômicas, a qual se faz 

uma análise das condições demográficas e de qualidade de vida, em que por 

um lado houve um intenso processo de extrativismo do petróleo, provocando 

de imediato uma nova orientação da agricultura, cedendo lugar a pastos 

destinados à pecuária. Dessa forma, a boa qualidade de solos e o clima com a 

pluviometria regular em sua irregularidade, apesar da concentração anual, 

favorável à produção de gêneros alimentícios, não se constitui questão 

preponderante na economia regional. Os municípios da região, em sua maioria, 

apresentam uma vocação agrícola para o cultivo da cana-de-açúcar. Houve um 

aumento generalizado da renda, a população passou a receber melhores 

salários, aumento considerável nos bens de consumo e de serviços e 

crescimento do IDHM. Os royalties favoreceram melhorias nos serviços de 

energia, pavimentação, abastecimento e tratamento de água e saneamento. A 

Região do Petróleo, desse modo, é marcada pela inserção da PETROBRAS 

como agente modelador e construtor de novos territórios. 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave:  PETROBRÁS REGIÃO DO PETROLEO - FORMAÇÃO DE 

TERRITÓRIOS - METAMORFOSES SÓCIO-AMBIENTAIS. 
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ABSTRACT 

 

Among academic and social groups the questions about territory has be coming 

each more effective. This reflects the interesting of society by the subject, as 

result the growing and competitive global integration of places and regions. By 

this way, this search try to revel the changes occurred at the oil region, which 

began since the implantation of PETROBRAS at 1963. The environmental 

approach made itself necessary because it is the stage for metamorphic 

actions. These metamorphic actions direct the social-economical questions, 

from witch one is done an investigation about demographics and life quality 

conditions, where by a side had an intense process oil extract extraction, 

immediately provoking a new direction to agriculture, giving space to. This way, 

the great soil quality and the clime with a regular at its irregularity, despite of the 

annual concentration, favorable to gender production, haven’t became an 

important question at the regional economy. The region municipalities, at most, 

show an agricultural vocation to product sugar cane. Had a generalized grown 

of the income, the population past to receive better salaries, had also a 

considerable enlargement of services and IDHM. The royalties allowed 

advances on services of: energy, supply and treatment water and sanitation. 

The oil region, for this way, is indicated by PETROBRAS insertion as a builder 

and agent of new territories. 

 

 

 

Key - words:  PETROBRAS- OIL REG1ON- TERRITORIES FORMATION 

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL CHANGES. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

As questões sobre território vêm se constituindo cada vez mais em 

estudos norteadores nos meios acadêmicos e sociais. Desta forma isto reflete 

o interesse da sociedade como um todo pela temática, como resultado da 

crescente e competitiva integração global dos lugares e regiões. 

 

Com a implantação empresa de Petróleo Brasileiro S/A – 

PETROBRAS - em 1963, um novo contexto foi dado a Região, (re)criando 

novos territórios. A atuação dessa empresa, contando com o apoio do Estado, 

criou um jogo de forças uma vez que esse território: 

 

 [...] é o produto de uma relação desigual de forças, envolvendo 
o domínio ou controle político-econômico do espaço e sua 
apropriação simbólica, ora conjugados e mutuamente 
reforçados, ou desconectados e contraditoriamente reforçados 
(HAESBAERT, 2002, p. 121). 

 

Apoiado na concepção de território como apropriação do espaço que 

envolve relações sociais, ideológicas, políticas, econômicas e afetivas esta 

pesquisa busca desvendar e analisar os territórios criados pela Indústria do 

petróleo em Sergipe, assim como os impactos naturais decorrentes desta 

atividade. 

 

Os estudos sobre as questões ambientais, assim como os impactos, 

não devem ser feitos apenas focando o físico pelo físico. É necessária uma 
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visão integrada, holística, levando-se em conta as relações entre a degradação 

e os atores causadores que, ao mesmo tempo, sabe os efeitos e os procuram 

resolver, recuperar. 

 

Considerando-se o ambiente como o espaço onde se desenvolve a 

vida vegetal e animal (inclusive o homem). O processo histórico de ocupação 

desse espaço, bem como suas transformações, em uma determinada época e 

sociedade, fazem com que esse meio ambiente tenha um caráter dinâmico. 

 

Dessa forma, o ambiente é alterado pelas atividades humanas e o 

grau de alteração de um espaço, em relação a outro, é avaliado pelos seus 

diferentes modos de produção e/ou diferentes estágios de desenvolvimento da 

tecnologia. 

 

As questões ambientais adquiriram destaque com a 1a Conferência 

das Nações Unidas sobre Meio Ambiente realizada em junho de 1972 em 

Estocolmo , movida pela degradação ambiental em todo o mundo (países 

desenvolvidos e periféricos) que se refletia em uma poluição industrial, 

exploração de recursos naturais, deterioração das condições ambientais e 

problemas sanitários, déficit de nutrição e aumento da mortalidade. 

 

Problemas como o efeito estufa e aquecimento global, chuva ácida e 

aparecimento de buracos na camada de ozônio são efeitos do processo de 

industrialização e da vida urbano-industrial. 
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Destarte, é mister analisar a territorialização da base aliando aos 

indicadores naturais nos aspectos pertinentes com os impactos ambientais 

decorrentes da atividade petrolífera. Deve-se considerar as possíveis diretrizes 

que uma atividade antrópica como a indústria extrativista provoca no espaço 

habitado. 

 

É sabido que a PETROBRAS contribui com quase 50% do PIB 

sergipano, portanto assume um papel importante no dinamismo da sua 

economia. Assim, partindo-se da observação das condições sociais e culturais 

da população inserida na região do petróleo e, do hiato na literatura geográfica, 

justifica-se, pois uma pesquisa que busque desvendar e analisar o 

comportamento e a dinâmica criada nessa porção do estado. 

 

As metamorfoses no espaço através da criação de territórios 

adquirem valor a partir do momento em que se considera a apropriação e as 

identidades criadas pelos agentes sociais inseridos nesse contexto e 

contemporaneidade, sejam eles o Estado, como instrumento regulador, as 

empresas e as populações ai inseridas. 

 

Sobre a temática, SANTOS (2002) aponta que a questão territorial 

constitui um fator de moderação e bloqueio a uma tendência muito forte de 

pensar o mundo se tivéssemos um planeta totalmente integrado, ignorando os 

espaços culturais e econômicos. 
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Desse modo, este trabalho busca analisar as metamorfoses 

ocorridas no espaço geográfico do município de Carmópolis e seu entorno — 

tratado aqui como a região do petróleo e que engloba os municípios de 

Aracaju, Nossa Senhora do Soro. São Cristóvão. Laranjeiras. Maruim. Rosário 

do Catete e General Maynard — tornando-se como marco a implantação da 

indústria petrolífera em 1960. a saber. a PETROBRAS como agente modelador 

e (re)produtor de novos territórios. 

 

 

Para t. apresenta os seguintes objetivos específicos: 

 

a) Elaborar um documento histórico sobre a criação e ação da 

PETROBRAS; 

 

b) Analisar os indicadores ambientais — cobertura vegetal, geologia, 

geomorfologia, pedologia e mananciais hídricos; 

 

c) Aviar os indicadores sócio-econômicos da região do petróleo; 

 

d) Levantar os valores de royalties repassados na conjuntura regional; 

 

e) Caracterizar as principais metamorfoses advindas da presença da 

PETROBRAS; 
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ESTADO DE SERGIPE 
 REGIÃO DO PETRÓLEO 

2005 

 
Organização: Daniel Almeida da Silva 
Digitalização: José Hunaldo Lima 
 
Figura 01: Área de estudo 
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Interessa-nos estudar a objetivação multidimensional da 

PETROBRAS e o processo de apropriação do espaço, ou seja, a configuração 

da região do petróleo. 

 

• Ocorreram avanços/atrasos nos indicadores sócio-econômicos da 

região? 

 

• Os valores de royalties repassados pela PETROBRAS aos municípios 

refletiram em avanços nos indicadores sócio-econômicos? 

 

• Os impactos no meio natural implicaram em perdas não compensadas 

pela transferência dos royalties? 

 

• Os investimentos diretos e indiretos da PETROBRAS são relevantes 

objetivações sócio-econômicas da região? 

 

O presente trabalho foi estruturado em partes, divididos em capítulos 

e sub-capítulos da seguinte forma. Primeiramente a introdução, com uma 

abordagem geral do assunto em questão, fazendo um chamamento para a 

importância e justificativa do tema, assim como os objetivos que se esperam 

ser alcançados e, fazem uma ligação com a metodologia, problema e 

perguntas de pesquisa. 
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O referencial teórico versa sobre os principais conceitos utilizados e 

fundantes da dissertação. Dada a importância da utilização correta dos pilares 

epistemológicos da geografia, este capítulo foi dividido em três sub-itens, a 

saber: espaço e PETROBRAS; região e PETROBRAS e; território e 

PETROBRÁS. 

 

O capítulo seguinte, Resgate histórico: a indústria petroleira no Brasil 

surgiu da necessidade de situar a indústria do petróleo em um contexto macro, 

partindo-se das primeiras descobertas no Brasil, passando pelas ações 

fomentadas pelo Estado no que concerne a legislação de exploração e, segue 

com a nacionalização e criação definitiva da PETROBRAS S.A. 

 

A dinâmica ambiental, juntamente com o capítulo seguinte, 

representa o cerne e a principal contribuição da pesquisa. Foram mapeados e 

analisados os componentes ambientais: base geológica e geomorfológica, 

condicionantes edafo-climáticos e mananciais hídricos ao lado da cobertura 

vegetal, a título de embasamento natural das ações metamórficas. A 

organização de conteúdos desse capítulo obedece à sistemática natural de 

abrangência dos elementos principais do meio ambiente, sem prioridades. 

 

O capítulo 05 trata das metamorfoses na região do petróleo, dessa 

forma, foram tratados os aspectos demográficos, social e econômico e, a 

espacialização dos royalties. Os itens analisados neste capítulo permitiram 

traçar um paralelo evolutivo sobre as perdas e ganhos e, se essas 
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compensações refletiam diretamente a influência da indústria do petróleo. 

Ressalve-se a concentração substancial analítica, pela necessidade de 

aglutinar o maior número de variáveis passíveis de análise. 

 

Por fim, a conclusão e a bibliografia, a qual consta o arcabouço 

teórico que permeou o estado da arte da pesquisa e, portanto, serve de base 

para futuros trabalhos em áreas afins. Constam referências de leituras 

essenciais ao conhecimento da temática independente de sua referência no 

texto. 

 

É mister salientar que as conclusões apresentadas não implicam a 

totalidade de metamorfoses na região do petróleo, nem que a análise tenha se 

esgotado, referindo-se, no presente momento, à apreciação do contexto 

objetivo da pesquisa que ora finda. 
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2- REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 - ESPAÇO E PETROBRAS 

 

A contemporaneidade atravessa uma fase em que as mudanças 

ocorrem de forma brusca e rápida. A configuração do espaço geográfico, 

através da análise de suas categorias, a saber, região, lugar e território 

denotam essas metamorfoses, bem como a complexidade das relações aí 

impressas. 

 

Nessa contemporaneidade observa-se que a apropriação do espaço 

brasileiro não foge à regra dessas metamorfoses. No entanto o papel do 

Estado imprime fortemente a criação de territórios e dentre estes, destaca-se o 

território do petróleo.  

 

As relações na organização e apropriação do espaço pela 

PETROBRAS induzem ao estudo do embate de forças, portanto, de poder, às 

quais permitem vislumbrar a formação de territórios. Segundo Raifestin (1993): 

 
É essencial compreender bem que o espaço é anterior ao 

território. O território se forma a partir do espaço, é o 

resultado de uma ação conduzida por um ator sintagmático 

em qualquer nível (pg. 143). 

 
Verifica-se assim que a base territorial desses municípios e espaço 

para as ações da PETROBRAS, que é o ator sintagmático. Dessa forma, 
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busca-se aqui analisar (o)s; território(s) da PETROBRAS, tomando-se a 

ocupação delineada por Raffestin. 

 

Os limites de um território, ou melhor, da prática territorial são, por 

vezes, imperceptíveis, ou tênues. No trabalho em questão, foi delimitado como 

Região do Petróleo os municípios cortados pela faixa de dutos OBA, que se 

estendem de Aracaju, capital do estado, à Carmópolis e, é palco de atividades 

ligadas à indústria do petróleo. Portanto: 

 

Falar de território é fazer uma referência implícita à noção de 

limite, que mesmo não sendo traçado, como em geral ocorre, 

exprime a relação que um grupo mantém com a porção do 

espaço. A ação desse grupo gera, de imediato, a delimitação 

(op cit p. 153). 

 

A Região do Petróleo de Carmópolis possui uma territorialidade e está 

submetida à desterritorialização e às novas territonalidades. Para esta 

manutenção, a empresa desenvolve um conjunto de práticas espaciais visando 

a permanência de seu território e a criação de novos territórios. 

 

Sobre esta temática, RAFFESTIN entende que “[...] prática espacial, 

mesmo embrionária, induzida por um sistema de ações ou de comportamentos 

se traduz por uma ‘produção territorial’” (op cit., pg. 150). 

 

A prática de poder (econômica) se configura a partir do momento em 

que a empresa orienta a vida da população da Região do Petróleo. As relações 
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e articulações construídas por e para a empresa cria um exercício de práticas 

de manutenção, ainda que legitimada no controle espacial. 

 

As articulações promovem a manutenção através da prática territorial, 

ou das objetivações subjetivas que se delineiam. Em Carmópolis e seu 

entorno, foi necessária a construção de uma malha de transporte, ainda que 

amparada pelo Estado. 

 

A prática social através do fomento às atividades culturais de 

patrocínio evidencia a apropriação do espaço. Assim, o espaço de Carmópolis 

não é mais o espaço. mas a imagem do espaço, ou seja, do território visto e/ou 

vivido. 

 

2.2 - REGIÃO E PETROBRAS 

 

Ao longo da história muitas regiões se formaram e eram organizadas 

por meio de forças de poder — territorialidade — de um grupo, caracterizando-

se por ter como fator homogeneizador a solidariedade, a cultura e a identidade. 

 

No contexto do planejamento do desenvolvimento brasileiro, as 

regiões, assim como a região do petróleo, são entendidas como recortes do 

espaço total, nacional ou mesmo local. São espaços funcionais e produto 

social, que “[...] as divisões do trabalho que sucessivamente se instalam 

alteram a forma e o conteúdo das regiões” (SANTOS, 1994), 
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A delimitação oficial, que obedece fronteiras rígidas, demarcadas pelo 

Estado, como é o caso das microrregiões do IBGE não tem rebatimento com as 

demarcações estabelecidas pelas forças, política e ideológica, que impõem 

diferenças na organização do padrão de vida das sociedades. 

 

Galgando passos mais largos e ultrapassando a incipiente 

conceituação da região como apenas uma província, área ou Estado-nação: 

 
[...] a região pode ser tornada como um espaço intermediário 

de articulação da sociedade, cuja especificidade político-

ideológica e econômica é suficientemente forte para impor 

interesses de classes e criar uma estrutura espacial 

responsável por sua reprodução como ‘bloco sócio-espacial’ 

(HAESBAERT, 1095). 

 
Nesse sentido, tomamos o município de Carmopólis como força 

central de configuração da região do petróleo no Estado de Sergipe, 

estendendo a análise geral aos demais componentes regionais, quando da 

necessidade de inserir dados e informações essenciais à compreensão da 

realidade territorial. 

 

Carmópolis e seu entorno materializa nuances de uma organização 

específica de seu espaço no decorrer do tempo. As metamorfoses tiveram 

como agente ativo a extração do petróleo e a instalação de grandes 

equipamentos pela PETROBRAS a partir de 1960, (re)criando a região e a 

região do petróleo. 
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A região do petróleo de Carmópolis anterior a 1960 manteve o seu 

arranjo espacial organizado a partir da atividade monocultora da cana-de-

açúcar que se valia de fatores como a proximidade com o litoral, solos de 

massapé e mão-de-obra escrava e/ou barata. 

 

As particularidades das regiões configuram uma estrutura de 

funções relações cujo caráter é individualizado nas escalas que o articulam e 

também pelas determinações que as condicionam. Ai aparece o 

entrelaçamento dos fatores econômicos, políticos e ideológicos, cuja 

dominância se alternam ou se imbricam no tempo. 

 

A região, portanto não é um recorte geográfico qualquer. não é um 

território em sentido amplo, mas sim um tipo específico de território e também 

não é uma simples escala internacional, pois para que a região exista é 

necessário que o território que a constitui seja a base concreta, produto e 

condicionante de uma desigualdade econômica — com um papel distinto na 

divisão inter-regional do trabalho — e uma especificidade político-cultural 

fundamentada em fenômenos concretos, muito variáveis em intensidades, mas 

em geral estritamente associados: o regionalismo político e a identidade 

regional. 

 

Ao se trabalhar com o conceito de região dentro e a partir dele, 

buscar as formações de territórios e um caminho a ser trabalhado de forma 

despretensiosa. Ora, a construção da região do petróleo às vezes é vista de 
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forma mais prática e instrumental, nesse sentido a região muitas vezes 

evidencia a ligação do Estado como gestor de aparelhos de planejamento. 

 

Por este ângulo, reporta-se a clássicos do pensamento geográfico, 

como por exemplo, Vidal de La Blache, em que a região esteve integrada de 

forma intensa com o Estado e, assim, o teor de suas discussões não foi 

somente conceitual, mas também serviu como um instrumento de avaliação de 

base territorial da política vigente. 

 

Os conceitos norteadores de região passaram ao longo da evolução 

do pensamento geográfico por fases em que suas nuances eram mais 

marcantes, outras, nem tanto. Alguns autores delinearam a morte da região em 

determinados momentos do pensamento geográfico. 

 

Um desses momentos foi durante a fase da geografia teorética 

quantitativa. Os pensadores dessa corrente criticavam veemente a noção de 

região enquanto singularidade e especificidades. Sobre este aspecto, 

Haesbaert (op. cit., ) comenta: 

 

Acreditava-se que o rigor científico estaria assegurado pela 
precisão das análises quantitativas e pelo método teorético 
dedutivo, resultando em ‘n’ regiões ou tipologias espaciais, 
moldáveis de acordo com os objetivos do pesquisador. Muitos 
autores evidenciavam aí o desaparecimento da região ou 
simplesmente desconsideravam o conceito como relevante na 
análise geográfica, intimamente associado à corrente 
majoritária da Geografia Tradicional. 
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Não obstante, a Geografia Quantitativa durante a morte da região 

desempenhou também a emergência desta, a partir do momento em que 

através dos modelos preditivos de regionalização delega às regiões recortes 

previamente estabelecidos pelos critérios do pesquisador e as dotam de um 

caráter pautado nas funcionalidades. 

 

Os geógrafos marxistas criticaram a região Lablacheana por se 

reportar — somente às noções de categoria natural. Esses pensadores a priori 

aceitaram somente as concepções de regionalismos enquanto luta social. A 

posteriori a região passou por uma nova ascendência quando os estudiosos 

históricomaterialistas apreenderam a dimensão econômica e social da região 

através dos próprios regionalismos. 

 

Outro ponto fundamental para a retomada da região foi através da 

análise em escala internacional em que a reprodução capitalista se faz atraves 

da globalização, criando e sendo criada pela formação dos blocos econômicos. 

A nova emergência da região é alicerçada no findar do século XX pelas 

correntes, Pós-estruturalista, Neo-kantista e novas correntes materialistas. 

 

Segundo HAESBAERT, ibidem “[...] região é um recorte espacial que 

manifesta a diferenciação do espaço geográfico enquanto território, apropriado 

e controlado de forma concreta (por meio de relações políticas, geralmente 

representativas de uma determinada divisão territorial do trabalho) e simbólica 

(por meio de uma identidade territorial)”. 
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2.3 - TERRIRÓRIO E PETROBRAS 

 

Tomando-se como pano de fundo a realidade brasileira, percebe-se 

que a questão da espacialidade e da territorialidade é relegada ao segundo 

plano. As políticas públicas normalmente adotam o viés da visão puramente 

economicista, esquecendo-se que a sociedade e o espaço brasileiro precisam 

ser considerados concomitantemente. 

 

A política territorial vigente é alicerçada por um intenso processo de 

urbanização o que cria uma dinâmica divisão social e internacional do trabalho 

atrelado a uma fragmentação dos territórios. Entretanto, mesmo apresentando 

uma grande diversidade cultural, SOUZA atenta para o fato de que: 

 

[...] as ideologias geográficas têm sido reduzidas ao discurso 

específico da geopolítica. E o deslize acadêmico, cultural e 

intelectual de se imaginar que um projeto para o Brasil possa 

ser construído e discutido apenas pelas ciências econômicas e 

políticas (22 p 26 )” 

 

 

Para CARA (2202, p. 262) 
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“o território é uma objetivação multidimensional da apropriação 

social do trabalho. A territorialidade, a qualidade subjetiva do 

grupo social ou do indivíduo que lhe permite, com base em 

imagens, representações e projetos, tomar consciência de seu 

espaço de vida”. 

 

O conceito de territorialidade, pois, está intimamente ligado à noção 

de pertencimento, ou de identidade regional, de tomada de consciência. 

Entretanto os símbolos e imagens que plasmam a identidade apenas adquirem 

importância quando incorporados aos processos voluntários — ou coletivos — 

a partir de uma visão endógena. A expressão disso é a tomada de uma 

consciência política que dá ao conceito de identidade um sentido territorial. 

 

Destarte, os conceitos de territorialidade e regionalidade às vezes 

aparecem de forma homônima. Entretanto, deve-se atentar para o fato de que 

a regionalidade é uma forma especifica da territorialidade, pois mantém uma 

relação direta com a ação dos movimentos sociais e expressões políticas que 

aparecem no processo de construção social do território. 

BAREL citado por CARA entende que: 

[...] a análise territorial desempenha importante papel na 

compreensão da mudança social de um modo geral. [...] Seria 

interessante representar a mudança social — e seu contrário, o 

bloqueio — sob a forma de uma dinâmica territorial, pois a 

mudança social é em parte isso, a vida e a morte dos 

territórios. A conseqüência disso é a metamorfose territorial, de 

uma adoção coletiva de um projeto ou forças de poder. Nesse 
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contexto é que a PETROBRAS imprime uma força diferenciada 

de apropriação social do espaço, (re) criando novas relações. 

 

As apropriações que os sujeitos fazem do espaço implicam em um 

novo uso dado no tempo a este espaço. Impõem neste, os seus valores, os 

seus ritmos, A cada uma dessas mudanças, são impressos no espaço novos 

territórios sustentados em uma territorialidade particular dos atores sociais. É 

mister salientar que esta mesma temporalidade é diferente em um mesmo 

espaço cuja apropriação ocorre por um grupo social que não àquele vigente. 

Seria tatuada neste território uma nova lógica temporal. 

 

NICOLAS (2002) entende que as novas formas de território, as quais 

distinguem-se a fragmentação ou mesmo o desaparecimento da coesão 

nacional ou regional, é apenas o resultado de uma fase dominante — embora 

ainda — presente — de uma organização do espaço-tempo do capitalismo. 

 

Fazer um chamamento para uma análise histórica dos territórios é 

reportar-se para as relações do Estado enquanto uma realidade objetiva de 

organização do poder político. Assim, o espaço com seus territórios: 

 

[...] serve de fundamento ao poder político e adquire uma nova 

dimensão quando o conteúdo deste muda; noutros termos, a 

não as relações de poder se concentram em um único centro, 

isto significa que a maioria das funções que antes estavam 

repartidas entre os mais diversos depositários [...] são agora — 

assumidas pelo Estado (FIGUERA, 2002). 
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O território as vezes e entendido como parte do espaço, entretanto 

ele deve ser visto como algo — do espaço — apropriado, que pode ser pelas 

vias legais — legitimado — ou grupos que detêm uma dimensão afetiva, 

identitária. Segundo Corrêa (2002), o território constitui-se, em realidade, num 

conceito subordinado a um outro mais abrangente, o espaço, isto é, a 

organização espacial. 

 

O território é o espaço revestido da dimensão política e afetiva ou 

ambas. A territorialidade, por sua vez, refere-se ao conjunto de práticas e suas 

expressões, materiais e simbólicas, capazes de garantir a apropriação e 

permanência de um dado território por um determinado agente social, o 

Estado, os diferentes grupos sociais e as empresas — A PETROBRAS, por 

exemplo. 

 

Já a desterritorialidade diz respeito as praticas dos novos atores com 

fins de desconfigurar e recriar novos territórios, ou seja, é a negação da 

territorialização. 

 

SACK citado por CORREA entende a territorialidade para os seres 

humanos como uma poderosa estratégia geográfica para controlar pessoas e 

coisas através do controle de uma área. 

 

Sobre os novos territórios e as novas territorialidades, NEVES 

(2002) observa que os escombros das desterritorialidades, da luta de classes 
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ou das novas fontes especializadas de produção de mercadorias. As novas 

territorialidades estão em processos ou construção. 

 

Na área de estudo, pois, vislumbra-se a inter-conexão de três 

conceitos fundantes da ciência geográfica. O espaço, onde ocorre o jogo de 

forças entre os atores sociais e empresa, a região, delimitada por e a partir da 

influência das atividades da indústria petrolífera e, os territórios, imbuídos de 

territorialidades e desterritorialidades. 

 

Portanto, as metamorfoses ocorridas na área pesquisada são 

reflexos concretos da atuação da PETROBRAS como dinamizador de ações 

positivas tanto quanto negativas conferindo à esta parte do estado 

características próprias. 
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3- RESGATE HISTÓRICO: A INDÚSTRIA PETROLEIRA NO BRA SIL 

 

O estudo sobre a introdução da indústria do petróleo em Sergipe 

deve ser analisado sobre a ótica de um resgate histórico, visando, dessa 

maneira, entender as práticas com as quais a PETROBRAS se apossa de um 

espaço e a este confere novas características. 

 

O entendimento das transformações ocorridas em um determinado 

espaço, e a criação de territórios não podem ser feitas de forma estática, pelo 

contrário, é a contribuição dos elementos históricos e suas complexidades que 

se constituem fator sine qua non da pesquisa geográfica temporal. 

 

A contribuição da história na pesquisa geográfica adquire caráter 

científico a partir do momento em que as variáveis de análise são estudadas de 

forma dinâmica, permitindo assim, esboçar um retrato evolutivo das ações do 

homem na transformação e (re)criação dos espaços. 

 

Portanto, justificou-se nesta pesquisa o descortinamento e a 

elaboração de um documento histórico sobre a implantação da indústria 

petroleira, não somente na região do petróleo como também no território 

brasileiro. 

Destarte, neste trabalhou busca-se compreender esta evolução 

através do resgate histórico sobre o petróleo no Brasil. Para tanto, foram 

coletados dados secundários do acervo da PETROBRAS. 
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3. 1 — OURO NEGRO: DESCOBERTAS E CONCESSÕES 

 

Nas últimas três décadas do século XIX, a esfera da produção, a 

estrutura social e a vida cotidiana foram profundamente alteradas por um 

conjunto significativo de inovações científicas, técnicas e industriais. A 

civilização ocidental ganhava uma nova forma de organização e 

funcionamento: a sociedade urbano industrial. 

 

Esse novo modelo de sociedade, restrito inicialmente à Europa 

Ocidental e à América do Norte, incorporaria paulatinamente o resto do mundo 

no decorrer do século XX. O que aconteceu naqueles anos foi algo 

qualitativamente diferente de um simples prolongamento da Revolução 

Industrial, iniciada na Inglaterra no século XVIII e que tinha na máquina a vapor 

e no carvão de pedra seus elementos mais marcantes. 

 

Denominado por historiadores e economistas de Segunda 

Revolução Industrial, esse período foi marcado, no campo da produção, pelo 

surgimento de novos ramos industriais (como a siderurgia, a indústria química 

e a indústria elétrica) e pela utilização de novas fontes de energia, como a 

eletricidade e o petróleo. 

As primeiras referencia que se tem a respeito da indústria do 

petróleo no Brasil datam de meados do século XIX. mais precisamente em 

1958, quando o Imperador D. Pedro li outorgou as principais concessões para 
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a exploração de carvão, turfa e folhelho betuminoso às margens do rio Maraú e 

Acarai, no sul da Bahia. 

 

Em 1864, Thomas Dennys Sargent requereu e recebeu a concessão 

para pesquisa e exploração de turfa e petróleo. O objetivo primeiro dessas 

explorações que ocorriam sempre em poços rasos era a utilização em 

iluminação. A primeira sondagem profunda ocorreu entre 1892 e 1897, na 

localidade de Bofete, no estado de São Paulo, por Eugênio Ferreira de 

Camargo. Este poço atingiu quase 500m de profundidade. 

 

Do ponto de vista comercial, os primeiros campos explorados foram 

em 1941, em Candeias, em 1942 os campos de Aratu e Itaparica e, em 1947 o 

campo de Dom João. Todos eles situados no Recôncavo Baiano. Oficialmente, 

a primeira descoberta de petróleo no Brasil ocorreu em 1939, em Lobato, 

Bahia. 

 

3.2 - O PETRÓLEO E O ESTADO 

 

Segundo fontes documentais da PETROBRAS, a constituição 

imperial do ano de 1824 garantia o domínio do Estado brasileiro sobre as 

riquezas do subsolo, estabelecendo assim uma distinção entre propriedade 

territorial e propriedade mineral (direito dominial). Particulares, tanto brasileiros 

quanto estrangeiros, podiam obter concessões para explorar jazidas, mas 

desde que se submetessem a pesadas taxações. 
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Em 1891, com a nova Constituição Republicana foi alterada a 

legislação referente à exploração mineral, gerando um dos fatores do 

insucesso da iniciativa privada, além dos altos custos envolvidos na pesquisa e 

do uso de tecnologia inadequada. Essas mudanças tiveram origem em dois 

preceitos básicos: a vinculação da propriedade do solo à do subsolo e a 

drástica redução das terras públicas sob jurisdição da União. Sobre a nova 

constituição, tem-se que: 

 

Concebida sob os princípios liberais e federativos, a nova Carta 

alterou profundamente o regime de propriedade do consolo 

vigente no pais, ao adotar o sistema norte-americano de 

acessão, que vinculava a propriedade do solo à do subsolo — 

(direito de acessão). Com isso, os proprietários de terras 

tiveram acrescentado a seus domínios um vasto e 

desconhecido patrimônio. Uma outra mudança importante foi a 

drástica redução das terras públicas sob jurisdição da União, o 

que significou a transferência para os governos dos estados da 

responsabilidade pela regulação da atividade mineradora. A 

prática, a pesquisa de minérios tomou-se ainda mais difícil, 

visto que os proprietários tendiam a proibir qualquer atividade 

em suas terras. Além disso, logo surgiram na imprensa 

denúncias de irregularidades e favorecimentos nas concessões 

outorgadas pelos governos estaduais (PETROBRAS - PG. 4). 

 

A primeira manifestação efetiva das preocupações do governo 

federal com as atividades de mineração no país - com a criação, em 1907, do 

Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil (SGMB) no âmbito do Ministério da 

Viação e Obras Públicas. A partir de então, além da iniciativa particular, as 

pesquisas passaram a ser empreendidas por órgãos públicos, sobretudo o 
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SGMG, que logo se tomou o principal núcleo de estudos da estrutura geológica 

e mineralógica do país. 

 

No início do século XX o Brasil já representava um mercado de certa 

importância para as companhias petrolíferas internacionais. A prova disso é 

que, em 1913, a empresa anglo-holandesa Royal Dutch Shell decidiu estender 

ao país um de seus ramos de atividades o comércio de derivados de petróleo 

estabelecendo, no rio de Janeiro, seu braço latino-americano: a empresa The 

Anglo-Mexican Petroleum Products. No ano seguinte, a companhia inaugurou o 

seu primeiro depósito de óleo combustível do Brasil, na ilha do Governador. 

 

O óleo para fins industriais era importado a granel e transferido dos 

navios para os tanques por meio de mangueiras. Em 1919, seria inaugurada a 

primeira filial da Anglo-Mexicam um depósito no porto de Recife. Em 1921 

estariam em serviço maus um depósito no porto de Santos e as filiais de São 

Paulo, Porto Alegre e Salvador. 

 

Novas mudanças legislativas ocorreram a partir de 1921 em que 

ficaram evidenciadas futuras intervenções do Estado no setor mineral. Neste 

mesmo ano, foi promulgada a Lei de Minas, que além de permitir ao governo 

federal a realização de pesquisas a permitir de uma simples comunicação ao 

proprietário da terra, facultava ao manifestante da mina (substituto do inventor) 

a pesquisa sem permissão do proprietário, caso este não se pronunciasse após 

um ano de registro feito pelo pesquisador. 
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Esta reforma constitucional estabeleceu que “...minas e jazidas 

minerais necessárias à segurança e à defesa nacionais e as terras onde 

existirem no [poderiam] ser transferidas a estrangeiros” (PETROBRAS, pg. 5). 

A reforma, ademais, embora ressalvando a manutenção plena do direito de 

propriedade, abria a possibilidade de desapropriação, “.por necessidade, ou 

utilidade pública, mediante indenização prévia (PETROBRAS, pg. 5). 

 

O interesse de estrangeiros pelo subsolo brasileiro foi motivo de 

grande preocupação no Congresso Nacional, durante a década de 1920. O 

centro do debate era saber se o capital estrangeiro poderia contribuir para o 

processo de desenvolvimento do Brasil, sem se tornar um instrumento de 

dominação econômica, ou se não sena necessária a ação soberana do Estado 

para controlar a força do capital estrangeiro em território nacional. 

 

Tendo essa questão maior como pano de fundo, Ildefonso Simões 

Lopes foi o primeiro deputado a propor uma legislação especifica acerca do 

petróleo, Seu projeto, entre outros pontos, vedava a cidadãos não brasileiros a 

propriedade e a exploração de jazidas de petróleo. 

 

Na justificativa, Simões Lopes citava relatórios oficiais norte-

americanos, de acordo com os quais os Estados Unidos visavam controlar as 

jazidas de petróleo da América do Sul; para que isso fosse evitado, era 

necessária tanto a intervenção estatal no setor quanto a nacionalização das 
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jazidas. Apresentado em 1927, o projeto foi alvo de intensa polêmica, mas não 

chegou a ser votado. 

 

Outro deputado, Marcondes Filho, também apresentou projeto 

reservando a propriedade do subsolo e exploração do petróleo somente a 

nacionais. Caminhando numa oura direção, Eusébio de Oliveira propunha que 

se interditasse a propriedade do subsolo aos estrangeiros, possibilitando-lhes, 

porém, a exploração dos seus recursos minerais. A partir de então o petróleo já 

representava um elemento de grande importância no contexto da política 

econômica mundial (PETROBRAS, pg. 6). 

 

Em março de 1934, a Diretoria Geral da Produção Mineral passou a 

denominar-se Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM), que tinha 

como atribuições todos os assuntos relativos à produção mineral do país. 

Cabia portanto, ao novo órgão o comando das iniciativas na pesquisa de 

petróleo no território brasileiro. 

 

A mais importante iniciativa do período foi a promulgação do Código 

de Minas. Redigido sob a influência do ministro da Agricultura Juarez Távora, o 

código modificou substancialmente o regime jurídico das minas instituído pela 

Constituição de 1891, ao estabelecer a distinção entre a propriedade do solo e 

a propriedade das jazidas e demais riqueza do subsolo para efeito de 

exploração ou aproveitamento industrial. 
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As jazidas eram caracterizadas como bens imóveis, distintos e não 

integrantes das terras em que se encontravam, e seu aproveitamento dependia 

da autorização ou da concessão do governo federal. 

 

O Código previa também a nacionalização progressiva das minas e 

jazidas minerais, julgadas essenciais à defesa econômica ou militar do país, e 

assegurava ao proprietário do solo preferência para a exploração ou co-

participação nos lucros, caso a lavra fosse concedida a terceiros. 

 

Outro ponto fundamental era o que determinava que as autorizações 

de pesquisa e concessões de lavra seriam dadas exclusivamente a brasileiros 

ou a empresas cujas ações seriam detidas apenas por nacionais. Essa 

determinação, aliás, chocava-se como artigo da Constituição de 1934, 

promulgada também em julho 

 

Embora ainda nitidamente liberal em sua forma política, a nova 

Carta incorporou a maioria das inovações introduzidas pela Revolução de 1930 

no domínio econômico-social, adotando explicitamente os princípios 

nacionalistas e intervencionistas, em contraposição à orientação liberal da 

Constituição de 1891 nessa matéria. 

 

A implantação da indústria do petróleo no Brasil deve-se ao 

Conselho Nacional do Petróleo — CNP -. O Brasil importava 38 mil barris 

diários. Esse crescimento acelerado era explicado pelo ritmo intenso do 
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processo de industrialização vivido pelo país e pela expansão da malha 

rodoviária. 

 

A nova política do petróleo deveria ser executada pelo CNP, também 

criado pelo Decreto-Lei n° 395. Subordinado diretam ente à Presidência da 

República, o CNP recebeu amplos poderes para gerência as atividades ligadas 

à produção, ao refino e à comercialização do petróleo. 

 

Como naquele momento, não havia condições para se estabelecer 

um monopólio estatal nas diversas etapas da produção e comercialização do 

petróleo, os dirigentes do CNP definiram metas mais viáveis, entre as quais 

estimular e proteger as empresas particulares brasileiras interessadas na área 

de refinação, e transformar a grande variedade de impostos que recaiam sobre 

o petróleo e seus derivados em um imposto único que racionalizasse a 

arrecadação. 

 

3.3 - NACIONALIZAÇÃO DO PETRÓLEO: CRIACÃO DA PETROBRAS 

 

Ao longo dos quinze anos de sucessivos governos de Getulio 

Vargas, entre 1930 e 194, seriam formadas as estruturas básicas para a 

modernização do país. Por meio da criação de inúmeros órgãos político-

administrativos e empresas públicas, reuniram-se instrumentos capazes de 

fortalecer a estrutura econômica brasileira, em particular os setores de base e 

de infra-estrutura. 
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São desse período, por exemplo, a criação do DNPM — 

Departamento Nacional de Política Mineral (1933), CNP — Conselho Nacional 

do Petróleo (1938), Companhia Siderurgia Nacional (1941) — CSN, 

Companhia Vale do Rio Doce (1942) — CVRD e, em 1943 a Fábrica Nacional 

de Motores — FNM e Companhia Nacional de Álcalis. 

 

O desenvolvimento econômico brasileiro, tema de debates desde a 

— segunda década de 1930 no âmbito do Estado Novo, passou a ser objeto de 

discussões mais amplas ao longo de 1945, com o inicio do processo de 

redemocratização do país e deposição do presidente Getúlio Vargas. 

 

Assinada a nova carta em setembro de 1946, a questão do petróleo 

deveria ser regulamentada por legislação ordinária. No início de 1947, o 

presidente Dutra nomeou uma comissão especial encarregada de elaborar um 

anteprojeto de lei que seria enviado ao Congresso Nacional para discussão. 

 

De acordo com as linhas mestras do anteprojeto. que ficou 

conhecido como Estatuto do Petróleo. o CNP continuaria a regular a indústria 

do petróleo: os fundos para exploração, produção e refino vinham de fontes 

internas (o lucro do CNP) e de recursos externos (empréstimos de governos 

estrangeiros). 

 

Os capitais das grandes empresas petrolíferas também contariam, 

tanto em operações no mercado interno como no mercado externo. As 
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atividades no mercado interno estariam franqueadas ao capital estrangeira, 

mas a refinação e o transporte ficariam sob o controle nacional, mediante a 

criação de empresas do Estado ou companhias mistas (nestas as empresas 

estrangeiras poderiam deter até 40% do capital, ficando os restantes 60% nas 

mãos de empresários brasileiros). 

 

Quanto ao mercado externo, as empresas internacionais poderiam 

exportar o petróleo ou seus derivados, uma vez atendidas as necessidades do 

abastecimento interno. 

 

Em 1951, a Câmara dos Deputados decidiu arquivar o projeto do 

Estatuto do Petróleo. Com a medida, tornava-se urgente a definição de um 

planejamento nacional para o setor, visto que o consumo de derivados de 

petróleo entre 1945 e 1950 havia praticamente triplicado, processo intimamente 

ligado ao extraordinário crescimento de transporte rodoviário.  

 

Para superar o impasse então enfrentado pelas atividades 

petrolíferas no país, a Assessoria Econômica da Presidência da República 

decidiu desmembrar as funções do CNP, que passaria a concentrar 

unicamente as atividades de normatização e de fiscalização do setor. 

 

A tarefa de execução da política petrolífera ficaria a cargo de uma 

nova empresa a ser criada. Foi com esse objetivo que o Executivo federal 

enviou uma mensagem ao Congresso em dezembro de 1951, propondo a 
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criação da Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRAS), empresa de economia 

mista com controle majoritário exercido pela União, que teria por objetivo a 

pesquisa, a lavra, a refinação, o comércio e o transporte do petróleo e seus 

derivados, inclusive de xisto betuminoso, bem como quaisquer atividades 

correlativas ou afins. 

 

Em 3 de outubro de 1953, Getulio Vargas sancionou a lei n° 2.004 

que criava a PETROBRAS, empresa de propriedade e controle totalmente 

nacionais, com participação majoritária da União, encarregada de explorar, em 

caráter monopolista, diretamente ou por suas subsidiárias, todas as etapas da 

indústria petrolífera, menos a distribuição. Esta mesma lei estabeleceu o 

monopólio estatal do petróleo. 

 

Entretanto, com a Lei 9.478/97 a PETROBRAS deixou de ser a 

única executora do monopólio, que continua, como sempre foi, da União. A 

maioria das ações com direito a voto continua em poder do governo federal, e a 

empresa permanece uma sociedade anônima de economia mista, cujo 

acionista majoritário é a União Federal. 

 

De fato, desde a sua criação, a PETROBRAS evoluiu e se adaptou 

às transformações implementadas no contexto da mundialização da economia. 

Se de um lado a empresa ganhou um forte poder competitivo e de barganha na 

economia global, entrementes, perdas foram sentidas, especialmente no 

contexto salarial e de estabilidade do corpo operariado da empresa. 
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Atualmente a empresa se diversificou e, além das atividades da 

Holding. o Sistema PETROBRAS inclui cinco subsidiárias, são elas: 

PETROBRAS Química S.A — Petroquisa, PETROBRAS Distribuidora SA. — 

BR, PETROBRAS Gás S.A. — Gaspetro e PETROBRAS Transporte SA. — 

Transpetro. 
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4-A DINÂMICA AMBIENTAL EM TERRITÓRIO DA PETROBRAS 

 
Na trajetória humana, na superfície terrestre, a exploração dos 

recursos naturais tem sido a atividade indispensável ao seu desenvolvimento, 

porém, a constante ambição vinculada ao desejo de crescimento econômico 

vem fazendo desta atividade uma ameaça para o meio ambiente, na medida 

em que a exploração dos recursos naturais tem-se conduzido de forma 

predatória. 

 

Mesmo sabendo que a natureza possui instrumentos de auto-

regeneração, sua recuperação a curto e a longo prazo se torna difícil, dai a 

necessidade da preservação do meio ambiente. 

 

Independente da atividade desenvolvida, a sociedade denominada 

moderna procurou sempre maximizar os lucros a todo custo, mesmo que isto 

venha comprometer o desenvolvimento e até mesmo a sobrevivência de seus 

descendentes. A destruição das florestas, a exploração irracional do solo, a 

poluição dos rios e mananciais e a poluição urbana, ao longo do 

desenvolvimento humano, vêm causando a degradação dos recursos naturais. 

 

A questão do esgotamento dos recursos naturais e suas 

conseqüências naturais passaram a fazer parte das preocupações dos 

ambientalistas, a princípio revestidas da influência externa dos grandes grupos 

ecológicos internacionais. A discussão hoje adquire as características próprias 

das nossas particularidades. 
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Grande parte dos profissionais envolvidos no debate sobre o meio 

ambiente entende este como recurso a ser explorado economicamente, 

partindo-se do pressuposto da existência de limites a esta exploração, e que, 

viabilize, de forma sustentável, o processo produtivo, O desenvolvimento 

sustentável é o grande trunfo dos ambientalistas e dos que almejam uma 

gestão adequada do meio ambiente. 

 

É importante que uma política de desenvolvimento sustentável, em 

seus diferentes níveis territoriais, se processe de modo a compatibilizar os 

interesses imediatos às necessidades futuras dos homens. Desta forma os 

estudos da sustentabilidade ambiental em sistemas econômicos são de suma 

importância, permitindo estabelecer diretrizes de uso da terra para os mais 

diferentes objetivos e interesses. 

 

O desenvolvimento sustentável desponta como estratégia para 

minimizar os impactos ambientais e sociais, já que uma sociedade pautada no 

desenvolvimento sustentável deve almejar a promoção humana, a equidade 

social e o ambiente saudável e ecologicamente equilibrado. 

 

Assim, compreender os componentes ambientais que compõem a 

Região do Petróleo em Sergipe constitui num fator importante para o 

planejamento e uso racional dessa área de expressivo destaque econômico. 
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4.1 - BASE GEOLÓGICA E GEOMORFOLÓGICA 

 

Os estudos geológicos permitem a caracterização litoestratigráfica e 

estrutural, dando embasamento para os estudos hidrogeológicos, 

geomorfológicos e pedológicos. Geologicamente a área de estudo encontra-se 

inserida na unidade geotectônica da Bacia Sedimentar Sergipe-Alagoas. 

 

De acordo com SANTOS e ANDRADE (1992) a Bacia Sedimentar 

localiza-se na porção leste-nordeste do Estado e limita-se a oeste com os 

sedimentos do Grupo Vaza-Barris, através da falha de Própria, ao sul com a 

falha de ltaporanga (a qual se encontra recoberta por sedimentos Terciários e 

Quaternários, do Grupo Barreiras), ao norte penetra no Estado de Alagoas, e a 

leste mergulha sob os sedimentos holocênicos flúvio-marinhos litorâneos. 

 

A Região do Petróleo apresenta seis (06) formações geológicas: 

Sedimentos Costeiros, Grupo Barreiras, Formação Riachuelo, Formação 

Cotinguiba, Formação Piaçabuçu e Formação Estância (figura 02). 

Os sedimentos costeiros aluviais (Q) ocorrem em quase todo o 

município de Aracaju e em uma pequena mancha no teste de São Cristóvão, 

Esses sedimentos fazem parte das coberturas fanerozóicas e englobam 

depósitos quaternários e recentes. 
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Fonte: Atlas Estado de Sergipe, 1979  

Organização: Daniel Almeida da Silva  

Digitalização: José Hunaldo Lima 

 
 
 
 
Figura 02: Geologia 
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O Grupo Barreiras (Tqb) é constituído por rochas sedimentares de 

baixa resistência e de litologia muito variada, com predomínio de areias 

grosserias e argilas, arenitos grosseiros e conglomeráticos, com estratitificação 

pouco nítida e as vezes cruzada. 

 

Os sedimentos Barreiras repousam discordantemente sobre as 

rochas da bacia Sergipe-Alagoas. Afloram ao longo de quase todo o município 

de Rosário do Catete, também em são Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro, 

Aracaju e Laranjeiras. São sedimentos terciários constituídos 

predominantemente por areias grosseiras, argilas e arenitos conglomeráticos 

mal consolidados. 

 

A formação Riachuelo (Kr) ocorre em 05 (cinco) dos 08 (oito) 

municípios que englobam a Região do Petróleo. A sua maior ocorrência se dá 

no município de Maruim. correspondendo a quase 90% daquele município. É 

verificada também sua presença em Laranjeiras, Rosário do Catete, 

Carmópolis e General Maynard. Esta unidade compõe-se de dolomitos, 

calcários e clásticos que variam de finos a grosseiros. O contato superior com a 

formação Cotinguiba é discordante e o inferior, com a formação Muribeca, é 

localmente discordante. 

 

A formação Cotinguiba (Kct) está evidenciada em pequenas 

manchas em quase todos os municípios da área do estudo, com exceção de 

Maruim e Aracaju. São coberturas mesozóicas do cretáceo superior e compõe-
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se de carbonatos com estratificações clássicas. O contato inferior com a 

formação Riachuelo é considerado discordante igualmente ao contato superior 

com a formação Piaçabuçu. 

 

Por fim, aparece a formação Piaçabuçu (Kpb), ocorrente em Nossa 

Senhora do Socorro e, Formação Estância (Ee) que aparece em uma pequena 

mancha no leste do município de São Cristóvão. 

 

As formas de relevo constituem o objeto de estudo da 

geomorfologia. No sistema ambiental físico a geomorfologia considera a 

morfologia e os processos morfogenéticos atuantes. O reconhecimento da 

importância do relevo pode ser inferido pela atenção que é dada ao seu estudo 

na elaboração de planos e projetos que necessitam, cada vez mais, explicitar 

os possíveis impactos ambientais que serão decorrentes de sua implantação. 

 

A área de estudo está inserida no domínio morfoestrutural da Bacia 

Sedimentar Sergipe-Alagoas na qual se individualiza 05 (cinco) unidades 

geomorfológicas: terraço fluvial, relevados dissecados, planície fluvial, planície 

marinha e planície fluvio-marinha (figura 03). 
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REGIÃO DO PETRÓLEO  
2005 

Fonte: Atlas Estado de Sergipe, 1979 

Organização: Daniel Almeida da Silva 

Digitalização: José Hunaldo Lima 

 

Figura 03: Geomorfologia 
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Os terraços fluviais (Tqb) ocorrem nos municípios de São Cristóvão 

— o qual predomina —, Carmópolis, General Maynard, Aracaju e Laranjeiras, 

Apresenta-se como um patamar esculpido pelos rios, com declives voltados 

para os leitos. Encontra-se também nos baixos cursos de drenagem, estando 

associado às fases de afogamento por transgressão e regressão marinha, — 

tentativamente datada como do Quaternário Recente. 

 

Os relevos dissecados - colinas, cristas e interflúvios fluviares — 

apresentam-se na área de estudo como uma grande mancha na porção norte e 

engloba todos os municípios. Destaca-se em Maruim e Rosário Constituída 

predominante de relevo colinoso, com cristas e interflúvios tabulares. 

Predominam colinas de topos convexos, elaborados nos sedimentos Barreiras 

ou nos calcários das formações Riachuelo e Cotinguiba, do grupo Sergipe. As 

colinas esculpidas sobre os sedimentos do grupo Barreiras são mais elevadas. 

 

A planície fluvial (Apf) ocorre ao longo das várzeas do rio Japaratuba 

em Carmópolis e General Maynard. Caracteriza-se como uma área plana, 

resultante da acumulação fluvial. Geralmente sujeito a inundações e 

eventualmente contendo um nível de terraço baixo. 

Planície marinha (Apm): ocorre em quase 100% do município de 

Aracaju e em São Cristóvão. Caracteriza-se por ser uma área plana resultante 

de acumulação marinha, sob a forma de justaposição contínua de restingas e 

outros cordões marinhos, eventualmente comportando canais, sujeita à ação 

das marés. 
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A planície flúvio-marinha (Apfm) ocorre ao sul de São Cristóvão e 

Aracaju, ao longo do no Vaza-barrris, em Nossa Senhora do Socorro, 

Laranjeiras e Maruim. É uma área plana, constituindo uma paisagem monótona 

resultante da associação de processos de acumulação fluvial e marinha e 

sujeita à ação das marés. Predominam sedimentos argilosos e orgânicos 

comuns aos vales afogados e coincidindo com uma cobertura de mangues. 

 
4.2 - CONDICIONANTES EDAFO-CLIMÁTICOS 

 
Muito antes de nossa civilização, o homem do campo já estudava e 

classificava o solo a seu modo, grupando-o em classes cujo principal objetivo 

era a produtividade. Para isto, tomava uma ou duas características, dividindo-

as em mais ou menos produtivos ou ainda ricos e pobres. Atualmente o homem 

se vale de uma infinidade de características essenciais para classificá-los. 

 

As condições e distribuição espacial dos solos relacionam-se com as 

condições geomorfológicas e climáticas da área. Assim, o clima assume um 

papel importante na formação do solo, através de sua influência no processo 

de pedogênese e morfogênese. 

 

O clima, associado aos organismos, atua sobre as rochas 

produzindo os materiais que irão dar origem aos solos. O efeito do clima, 

através de variáveis como precipitação, temperatura, pode ser considerado o 

mais importante agente na manifestação das expressões das propriedades dos 

solos. 
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Os tipos de solos refletem as características climáticas regionais. Em 

lugares com precipitação elevada, o manto de alteração é marcadamente 

espesso e o grau de decomposição dos seus constituintes é bastante 

avançado. Os solos são igualmente espessos. Em lugares com mesma latitude 

e precipitação mais escassa, os solos são menos espessos e pedregosos, ou 

mesmo ausentes. Nas regiões áridas, a rocha aflora em grandes áreas. Nelas 

praticamente não existe um solo verdadeiro. 

 

No estado de Sergipe, os solos foram classificados em um número 

variado de sub-grupos, com base nas suas características genéticas que 

poderão ser grupados em solos pouco, médio e muito evoluídos. 

 

A Região do Petróleo engloba municípios que em sua maioria 

apresenta uma vocação agrícola para o cultivo da cana-de-açúcar, cultura esta 

que está intimamente relacionada com os melhores solos do Estado: massape, 

portanto, o estudo de sua compartimentação e características mineralógicas é 

de importância para futuros planejamentos agrícolas da região. 

 

O solo é a camada superficial da crosta terrestre formada pela 

associação de partículas de rochas e matéria orgânica. Reúne no seu interior 

quatro elementos básicos: partículas de rocha, água, ar e vida. Daí se tem a 

diferença primordial entre rocha decomposta, que ira contribuir na formação do 

solo, e o solo propriamente dito. Este contém vida.  
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De acordo com a EMBRAPA (1999): 

O solo é uma coleção de corpos naturais, constituídos por 

partes sólidas, líquidas e gasosas, tridimensionais, dinâmicos, 

formados por materiais minerais e orgânicos, que ocupam a 

maior patê do manto superficial das extensões continentais do 

nosso planeta, contém matéria viva e podem ser vegetados na 

natureza onde correm. (p. 07). 

 

Compreender as condições dos solos é fundamental para que se 

elaborar o planejamento das atividades agrícolas, tanto em caráter regional 

como municipal. A distribuição dos solos relaciona-se intimamente com os 

fatores envolvidos no processo de pedogênese. 

 

E importante destacar que os solos vivem em equilíbrio dinâmico 

com os fatores que determinam as suas características: o clima, os materiais 

de origem, a topografia, a biota e o tempo. Qualquer mudança em uma dessas 

variáveis afetará o solo. 

 

De acordo com o mapeamento e nova classificação da EMBRAPA 

(1999) as classes de solos que mais se destacam na área de estudo são: solos 

indiscriminados de mangue halomórficos (SM), Espodossolos (E), Argissolo 

Vermelho Amarelo Eutróficos (PVA), Chernossolos, Neossolos Quartzarênicos, 

Planossolos Hidromórficos Distróficos (SGd), Vertissol (V) e Argissolo 

Vermelho Amarelo Eutrófico (PVA) (Figura 04). 
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REGIÃO DO PETRÓLEO  
2005 

 

Fonte: Atlas Estado de Sergipe, 1979 
Organização: Daniel Almeida da Silva 
Digitalização: José Hunaldo Lima 
 
 
Figura 04: Associação de tipos de solos 
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De modo geral, os tipos de solos da Região do Petróleo apresentam-

se férteis, que propiciaria um aproveitamento agrícola intenso, entretanto, a 

maior parte os solos é destinada ao cultivo da cana-de-açúcar e, em menor 

grau, milho, feijão, mandioca e coco-da-baía. 

 

A importância de estudos que norteiam o clima reside no fato de que 

a Climatologia desempenha um papel considerável para o estudo ambiental, 

pois a dinâmica climática é responsável pela intensidade dos processos 

geomorfológicos, agricultura, planejamento urbano, desenvolvimento 

sustentável, etc. 

Os sistemas ambientais físicos representam a organização 

espacial resultante da interação dos elementos componentes 

físicos da natureza (clima, topografia, rochas, águas, 

vegetação, animais, solos) possuindo expressão espacial na 

superfície terrestre e representando uma organização (sistema) 

composta por elementos, funcionando através dos fluxos de 

energia e matéria, dominantes numa interação areal 

(CHRISTOFOLETTI,1998, p. 42). 

 

Os estudos climatológicos se configuram como de ordem primária no 

campo de análise ambiental, uma vez que é o clima, através de suas variantes 

regionais e globais que vai se constituir no grande impulsionador do sistema 

ambiental. 
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Outro ponto que merece ser mencionado é a influência do clima nos 

modos pelo qual afeta as atividades humanas e, aos impactos das ações 

antrópicas modificando as condições ambientais. 

 

O Clima é, pois, o resultado de uma gama de processos que 

envolvem diversas variáveis do sistema global, apresentando desse modo uma 

multiplicidade de configurações na distribuição espacial do planeta.  

 

A dinâmica do clima além dos estudos de seus elementos, deve ser 

elucidada também através da gênese dos componentes atmosféricos os quais 

assumem importância no entendimento das variantes climáticas de uma região. 

 

O Estado de Sergipe sofre a influência do anticiclone semifixo do 

Atlântico Sul, que origina as massas de ar Tropical Atlântica (mTa) e Equatorial 

Atlântica (mEa). O sistema frontológico Frente Polar Atlántica (FPA) e as 

Correntes Perturbadoras do Leste vão proporcionar ao Estado a característica 

de chuvas abundantes no período de outono-inverno. Dessa forma, o clima da 

região pesquisada insere-se no contexto dos climas mediterrâneos. 

 

O regime pluviométrico é do tipo mediterrâneo, definindo-se um 

período seco de primavera-verão e um período chuvoso de 

outono-inverno. Esta marcha estacional da precipitação está 

vinculada ao fato da área ficar sob a ação dos Alísios de 

Sudeste, cujas propriedades acarretam estabilidade, gerando 

estados de tempo bons e secos, dificilmente modificados pela 

morfologia regional (NIMER apud MENDES, 2005, p. 97). 
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Destarte, a variável escolhida para a analise climática na região em 

questão é a precipitação, uma vez que: 

 

Em áreas tropicais, as chuvas assumem tanto o papel de 

destaque na compreensão do clima, em escalas regionais, 

como podem ser consideradas como o principal elemento de 

análise na organização e no planejamento territorial e 

ambiental em função do elevado grau de interferência, impacto 

e repercussão no tempo e no espaço (SANT’ANNA NETO, 

2000, p.96). 

 

Ressalta-se que, para a análise da variabilidade pluviométrica e de 

médias trimestrais, utilizou-se dados de pluviosidade mensais coletados no 

Banco de Dados Hidroclimatológicos da SUDENE, correlatos aos períodos de 

1970 a 2000 para os municípios de Aracaju, São Cristóvão e Laranjeiras; 1985 

a 2000 referentes à Maruim. O município de Nossa Senhora do Socorro não 

integra a análise da variabilidade pluviométrica, pela amostra temporal 

insignificante de 6 anos, distanciada das outras bases. No entanto, para efeitos 

comparativos, foram consideradas as médias mensais desse município. 

 

A não uniformização do período é conseqüência da indisponibilidade 

dos dados, visto que as estações não entraram em funcionamento no mesmo 

período. Isto não invalida e nem diminui a análise, pois o estudo reporta-se 

indiferentemente ao número de anos. O que importa é a sua distribuição 

cronológica seja ao longo dos anos, seja no interior dos anos, definindo o 

comportamento pluvial dos trimestres ou médias mensais de referência. 
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As figuras 05, 06, 07 e 08 foram elaboradas tendo como variáveis a 

precipitação observada no ano, a média climática e o cálculo do desvio médio d 

precipitação em relação à média dos anos considerados. 

 

O objetivo dessa representação é analisar a variabilidade do período 

para detectar o padrão de distribuição das chuvas na região, complementando 

a base ambiental. 

 

Fonte: SUDENE, 2001. 
Figura 05: Variabilidade da precipitação anual em r elação à média do 
município de Aracaju. 
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Fonte: SUDENE, 2001. 
Figura 06: Variabilidade da precipitação anual em r elação à média do 
município de São Cristóvão. 
 
 

 
Fonte: SUDENE, 2001. 
Figura 07: Variabilidade da precipitação anual em r elação à média do 
município de Laranjeiras. 
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Fonte: SUDENE, 2001. 
Figura 08: Variabilidade da precipitação anual em r elação à média do 
município de Maruim. 
 
 

Realizando uma análise comparativa, pode-se inferir mudanças no 

padrão pluvial regional, ao longo desses anos, iniciando o período com 

carência de chuvas, compensadas nos anos seguintes. A rigor, as mudanças 

pluviais estatisticamente representadas caracterizam uma certa ciclicidade, 

com periodicidade constante e gradual. Há nessas localidades, regularidade de 

chuvas e estiagens. 

 

Numa escala temporal menor, não obstante mais significativa, estão 

representadas no gráfico seguinte, médias pluviométricas mensais 

padronizadas, que nos permitem conclusões a despeito da distribuição 

cronológica interanual, com reflexos mais diretos sobre as atividades humano-

econômicas. 
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Fonte: SUDENE, 2001. 
Figura 09: Comportamento das médias mensais na regi ão do petróleo. 
 
 
 
 

Por conseguinte, observa-se que há concentração da precipitação 

no período de outono e inverno, típico do nordeste brasileiro, com diferenças 

pequenas nos seus máximos. Incluídos os dados pluviais de Nossa Senhora do 

Socorro, por exemplo, denota-se dois máximos distintos, um em abril e outro 

em julho, quando em Aracaju e Maruim, o mês de maio concentra os máximos 

pluviais. Em São Cristóvão e Laranjeiras há distribuição mais homogênea, 

configurando uma estação chuvosa. 
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Municípios 
Média 

Climática Médias Trimestrais 

  Jan-Mar Abr-Jun Jul-Set Out-Dez 
Aracaju 1410,34 85,13 213,25 120,24 51,50 

N. S. Socorro 2114,73 40,84 332,87 167,59 59,38 
S. Critóvão 1502,87 76,03 227,87 139,49 57,56 
Laranjeiras 1471,64 69,88 223,74 146,63 52,80 

Maruim 1620,78 66,20 259,60 161,72 52,74 
Fonte: SUDENE, 2001 
Tabela 01: Médias pluviométricas da região do petró leo. 
 

Então, tem-se que a pluviometria é regular — apesar da 

concentração anual — que, embasada por políticas públicas que desenvolvam 

projetos de armazenamento de água, a região do petróleo de Sergipe é bem 

servida no tocante á disponibilidade de água para as populações, agricultura e 

indústria. Tal situação se justifica se considerar a localização geográfica 

regional, próxima ao litoral. Embora o clima seja configurador dos espaços, não 

deve ser considerado o fator insumidor das metamorfoses desse espaço. 

 

4.3 - MANANCIAIS HÍDRICOS E COBERTURA VEGETAL 

 

Os estudos sobre recursos hídricos constituem-se de assaz 

importância para o planejamento regional. Na contemporaneidade a água se 

constitui num dos bens mais vitais para organização dos espaços. Este 

elemento natural é vital para a agricultura, indústria e para as populações. 
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Fonte: DER-SE, 1996 
Organização: Daniel Almeida da Silva 
Digitalização: José Hunaldo Lima 
 
Figura 10: Hidrografia 
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Atualmente, as bacias hidrográficas têm sido alvo de estudo de 

diversas áreas, pois nelas associam-se outras variantes de estudo, como as 

vertentes, a vegetação, a geologia, o uso do solo, as redes de drenagem e a 

própria atividade humana. 

 

As bacias hidrográficas, mesmo as de tamanho reduzido, são 

importantes no estudo ambiental, pois apóiam as pesquisas de planejamentos, 

devendo-se levar em consideração a hierarquia natural. Assim, o manejo 

desses recursos tem como ponto de partida projetos que abranjam pequenas e 

médias bacias. GUERRA & CUNHA (2000) afirmam que: 

 

Sob o ponto de vista do auto-ajuste pode-se deduzir que as 

bacias hidrográficas integram uma visão conjunta do 

comportamento das condições naturais e das atividades 

humanas nelas desenvolvidas uma vez que, podem gerar 

fluxos energéticos de saída (descarga, cargas sólidas e 

dissolvidas) (p. 353). 

 

Sergipe é drenado por 05 bacias hidrográficas, sendo que elas têm 

em comum, à exceção da do São Francisco, terem suas nascentes em áreas 

de déficit pluviométrico e não apresentam grandes extensões. Atravessam o 

território estadual no sentido oeste-leste, passam pelo território agrestino de 

transição climática. 
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A região do petróleo é banhada por três bacias hidrográficas do total: 

a bacia do Rio Sergipe, do rio Vaza-barris e bacia do rio Japaratuba, a única 

genuinamente sergipana. Os principais corpos d’água são: Rio Japaratuba, rio 

Sirin, rio Poxim, rio Pitanga, rio Timbo, rio Poxim-açu, rio Poxim-mirim, rio 

Vazabarris, rio cotinguiba e rio Santa Maria (fig. 10). 

 

A maior parte da área estudada está inserida nas bacias do rio 

Sergipe e Japaratuba. Esta última é caracterizada por apresentar afluentes 

com baixo déficit hídrico e, aproveitamento irracional de suas águas, que em 

sua maioria são utilizadas no uso doméstico, seguidos da agricultura e 

indústria. É importante salientar que a atividade da indústria do petróleo, mais 

especificamente o campo petrolífero de Carmópolis tem, toda as suas 

atividades desenvolvidas na planície fluvial do rio Japaratuba-mirim. 

 

A bacia do rio Sergipe atravessa a região do petróleo no sentido 

oeste-leste e drena a porção mais populosa do estado de Sergipe. Nesta bacia, 

as principais atividades são aquelas ligadas á agricultura monocultora 

canavieira, em seu médio curso e próximas à foz as águas desta bacia cortam 

a capital sergipana, sendo assim, caracterizada por apresentar uma intensa 

atividade industrial, se levarmos em consideração o estado como um todo e, 

portanto, com teor relativo mais alto de poluição. 
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Fonte: Atlas Estado de Sergipe, 1979  
Organização: Daniel Almeida da Silva 
Digitalização: José Hunaldo Lima 
 
Figura 11: Vegetação original 
 



70 
 

A cobertura vegetal de uma área, outrossim, reflete diretamente as 

condições edafo-climáticas na qual está inserida, comportando-se, muitas 

vezes, como indicador indireto do clima local. 

 

A vegetação foi um dos componentes ambientais que mais sofreram 

alterações a partir da ação antrópica. Essas mudanças remontam a história da 

evolução da espécie humana, a qual, atualmente, está à parte do nicho 

ecológico global. Sobre essa relação DREW (1998) discorre: 

 

A grande mudança na relação entre o homem e os demais seres 

avos ocorreu com a transição da sociedade mesolítica (caça pesca) 

para a economia neolítica (agricultura, domesticação). Isso marcou a 

evolução dos seres humanos da condição de animais vivos, com um 

nicho ecológico apropriado, para a de uma força controladora de 

outros organismos, a ponto de se tornarem o fator primordial do 

controle de evolução. Em certa medida, a seleção humana substituiu 

a seleção natural (p. 57). 

 

Assim, com as grandes transformações e utilização intensiva do 

solo, a vegetação original na maioria das paisagens terrestres tornou-se 

apenas algumas manchas esparsas, testemunhas de um pretérito de equilíbrio. 

 

A região do petróleo não ficou de fora do processo de 

desmatamento. A figura 11 corresponde ao tipo de vegetação da área de 

estudo. Através dela pode-se observar que predominam as formas arbustivas 

e, que aparecem mais como ocorrências. Os tipos arbóreos são nítidos apenas 
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como manchas esparsas no municípios de Carmópolis, General Maynard e 

São Cristóvão. 

 

Outra forma evidente na área é a formação de mangues. Essas 

formações são típicas de ambientes estuarinos e, portanto aparecem no curso 

inferior dos rios Sergipe e Vaza-barris. É um tipo de vegetação extremamente 

frágil e, por estar próximo e inserida na área de expansão urbana de Aracaju, 

os impactos ligados às atividades urbano-industriais por vezes colaboram na 

extinção do mangue. 

 

Se por um lado assistimos a um intenso processo de extrativismo do 

petróleo, contribuindo assim para os cofres públicos, isso provoca uma nova 

orientação da agricultura, cedendo lugar a pastos destinados à pecuária, 

dissonando, dessa forma, com a boa qualidade de solos e um clima com bons 

índices pluviométricos, favorável à produção de gêneros alimentícios. 

 

A Região do Petróleo, desse modo, é marcada pela inserção da 

PETROBRAS como agente modelador e construtor de novos territórios. 
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5- METAMORFOSES NA REGIÃO DO PETRÓLEO 

 

A atividade industrial é a mola mestra de uma série de 

transformações no ambiente no qual se instala. Essas modificações são 

vislumbradas sobre a forma de aspectos negativos e positivos. Dentre os 

aspectos negativos destacando-se a agressão à natureza, redirecionamento 

das atividades outrora desenvolvidas, dentre outras.  

 

Já os aspectos positivos são traduzidos através da criação de 

empregos e, como conseqüência, melhoria das condições sócio-econômicas 

da população diretamente atingida por esta atividade. 

 

No caso da indústria do petróleo, os impactos, muitas vezes, fazem-

se visíveis de forma mais intensa. É dentro dessa realidade que a área de 

estudo desta pesquisa abarca o trecho percorrido pela faixa de dutos que se 

inicia na Estação de Transferência de óleo de Bonsucesso na cidade de 

Carmópolis e termina no Pólo de Atalaia em Aracaju (Faixa de dutos 

Carmópolis-Atalaia), com uma extensão de 48,6 km. 

 

Em grande parte de seu percurso, a faixa de dutos está assentada 

em paralelo à BR -101, em cujas imediações foram implantados equipamentos 

industriais de fertilizantes, cimento, têxtil e potássio. 
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Figura 12: Carmópolis — Ao fundo, início da faixa d e dutos na Estação 
Bonsucesso. 

 

Assim, para se analisar os impactos sociais da indústria do petróleo, 

foram utilizadas fontes geradoras que respaldassem a análise sócio-econômica 

dos municípios cortados pela faixa de dutos, a saber: Carmópolis, General 

Maynard, Rosário do Catete, Maruim, Laranjeiras, Nossa Senhora cio Socorro, 

São Cristóvão e Aracaju. 

 

Os dados sócio-econômicos foram analisados a fim de traçar um 

perfil as condições de vida da população e, para tal, foram selecionadas as 

seguintes variáveis: estrutura demográfica, escolaridade, renda, situação 

habitacional e índices de Desenvolvimento Humano Municipal — IDHM. 
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A estrutura da população foi caracterizada através da análise do 

crescimento demográfico, situação de domicílio e sexo, fundamentados nos 

censos demográficos de 1970, 1980, 1990 e 2000 do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística — IBGE. A escolha do período justifica-se por permitir 

compreender o comportamento da população, tomando-se como marco a 

implantação em Sergipe da PETROBRAS no ano de 1963. 

 

De acordo com a metodologia do Índice de Desenvolvimento 

Humano — IDH foram analisados nos períodos de 1991 e 2000: escolaridade, 

longevidade, mortalidade infantil, fecundidade, acesso a bens de consumo e 

serviços básicos e o IDHM, ou seja, municipal. 

 

O estudo da escolaridade considerou as classes: analfabetos, 

menos de quatro anos e menos de oito anos por estratos de faixa etária de 

sete a vinte e sete anos e adultos com mais de vinte e cinco anos. 

 

O estudo da renda é traduzido através da análise da distribuição por 

classes de rendimento mensal, agrupado em salários mínimo: até um salário; 

de um a dois salários; de dois a três salários; de dez a vinte salários e mais de 

vinte salários. 

 

Outra variável selecionada para a avaliação foi a situação 

habitacional, em que pese o acesso da população a bens de consumo 
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(geladeira, televisão, telefone e computador) e acesso da população a serviços 

básicos (água encanada, energia elétrica e coleta de lixo). 

 
Por fim, foi mapeada a distribuição de royalties às prefeituras, 

referentes ao período de 1998 à 2003, traçando um paralelo entre a 

participação dessas compensações financeiras no contexto das finanças 

municipais. 

 

5.1 - DINÂMICA DEMOGRÁFICA 

 

A dinâmica populacional dos municípios analisados foi embasada 

nos dados dos censos demográficos do 1 BGE de 1960 a 2000 (Tabela 02 e 

Figura 13), No ano 2000 a área pesquisada tinha uma população total de 

715.538 habitantes o que equivale a aproximadamente 40,0% do total do 

Estado. 

 
Em relação à distribuição verificou-se que os maiores adensamentos 

populacionais são encontrados em Aracaju, capital do Estado, e Nossa 

Senhora do Socorro, perfazendo 461.344 e 131.279 habitantes 

respectivamente. As menores concentrações populacionais são encontradas 

em General Maynard e Carmópolis com 2.400 e 9.352 habitantes 

respectivamente. 

 

No que tange aos aspectos de crescimento populacional chama a 

atenção o caso do município de Nossa Senhora do Socorro, o qual faz limite 

com o norte da capital onde foram implantados complexos habitacionais. 
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Segundo FRANÇA, o início da implantação de conjuntos habitacionais no 

município ocorreu em 1981 com a construção de 403 unidades habitacionais 

destinadas às empregadas domésticas, com faixa salarial entre 1/2 e 1 ¼ 

salários mínimos (p. 108). 

 

Desta forma fica nítido o papel das atividades econômicas, nesse 

caso a atividade industrial como fator de atração populacional, evidenciando-se 

assim ainda a máxima de Aracaju como dinamizador e polarizador não 

somente de seu entorno, mas, do estado como todo e além-fronteiras. 

 

O crescimento periférico da cidade de Aracaju também esteve ligado 

à implantação de núcleos industriais, a exemplo do Distrito Industrial de Nossa 

do Socorro. Para o governo seria útil alocar no mesmo espaço indústria e mão-

de-obra. 

 

Município 1970 1980 1990 2000 
Aracaju 183.670 293.131 402.341 461.534 

S. Cristóvão 20.409 24.134 47.558 64.647 
N.S. Socorro 9.346 13.688 67.574 131.679 
Laranjeiras 10.627 13.270 18.944 23.560 

Maruim 9.233 11.359 14.683 15.454 
Rosário do Catete 3.914 3.915 5.639 7.102 

Gel. Maynard 1.884 1.870 2.148 2.400 
Carmópolis 4.037 4.460 6.782 9.352 

Total 243.120 365.827 565.669 715.538 
Fonte: IBGE, Censos Demográficos, 1970, 1980, 1990 e 2000.  
 
Tabela 02: População total 1970-2000 
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Fonte: IBGE, Censos Demográficos, 1970, 1980, 1990 e 2000,  

Figura 13: Variação da População Total — 197012000.  

 

A figura 13 mostra a variação da população total entre o período de 

1970/2000 assinalando o crescimento da periferia imediata da capital, com 

destaque para Nossa Senhora do Socorro. 

 

Em contrapartida, a periferia imediata ao campo de petróleo de 

Carmópolis apresenta as menores variações, salvo Rosário do Catete, que tem 

uma considerável variação da população total à medida que são instaladas 

naquele município empresas subsidiárias da PETROBRAS, como a 

PETROMISA, atual Companhia Vale do Rio Doce. É evidente, portanto, que a 

influência da indústria do petróleo em Carmópolis não provocou fortes impactos 

demográficos salvo na década de 1980, quando então o maior aporte das 

empresas prestadoras de serviços oferece empregos. 
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Não obstante, o fraco crescimento populacional em Carmópolis e 

seu entorno não apresenta percentuais altos porque a maior parte das 

empresas oferece transporte gratuito no deslocamento de seus empregados, a 

exemplo de Japaratuba e Capela. 

 

No tocante à população residente por situação de domicílio é notório 

que de acordo com o último censo do IBGE, prevalece à população urbana em 

todos os municípios. Nos últimos quarenta anos, verifica-se também o 

crescente aumento da população urbana, sobretudo, na área de influência de 

Aracaju, em detrimento da população rural. 

 

Na área metropolitana, já não é computada a população rural em 

Aracaju e, em São Cristóvão e Nossa Senhora do Socorro a população foi 

incorporada à urbana com a decretação de área de expansão urbana desses 

municípios para atender as aglomerações surgidas com a implantação de 

conjuntos habitacionais e outras modalidades de ocupação. 

 

Vale chamar a atenção para Aracaju, que desde 1991 apresenta 

uma taxa de urbanização de 100%. São Cristóvão e Nossa Senhora do 

Socorro se direcionam para o mesmo fenômeno, contabilizando 97,6 e 99,7% 

de população urbana respectivamente.  

 

O maior percentual de população rural é representado em General 

Maynard: 34,8%, onde boa parte da renda avém das atividades agrícolas e, os  
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empregos urbanos somente são aqueles ligados ao funcionalismo público 

municipal, principalmente e, estadual. 

 

A evolução da população no ambiente pesquisado ao longo do 

período de 1970 a 2000 é merecedora de destaque para o município de Nossa 

Senhora do Socorro (Figura 13). Este apresentou uma variação relativa positiva 

de 1308,9% e um incremento da ordem de 122.333 pessoas. 

 

Ainda destacamos que a condição segundo a situação do domicílio 

foi de 8333,5% para urbana e - 7389% para rural. Este processo pode ser 

explicado por alguns fatores como a evolução da cidade de Aracaju rumo a 

feição metropolitana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: lBGE, Censos Demográficos 1970, 1980, 1990 e 2000. 

Figura 14: Variação Relativa da População por Situa ção do 

Domicílio – 1970/2000 
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O crescimento populacional de Aracaju no período de 1970 a 1980 

apresentou uma taxa geométrica de 4,79% ao ano e um incremento da ordem 

de 109.461 pessoas. 

 

Esse resultado pode ser atribuído aos impactos econômicos e 

sociais provocados pela recente industrialização decorrente das atividades 

petrolíferas introduzidas na década de 1960 e seu conseqüente 

desdobramento que culminou com a exploração dos recursos minerais e da 

implantação de equipamentos industriais todos esses projetados ao final da 

década de 1970 sob a denominação de Complexo Integrado de Base de 

Sergipe. 

 

O Complexo, constituído pela fábrica de Amônia e Uréia, de cimento, 

mineração de potássio e a construção de um terminal portuário em mar aberto 

no município de Barra dos Coqueiros, visou o inter-relacionamento e a 

integração entre a mineração, a indústria e o sistema portuário. 

 

Além disso, fora previsto a implantação de duas fábricas de cimento, 

uma em Laranjeiras e a outra em Nossa Senhora do Socorro, com a 

perspectiva de reorientar essa atividade existente ao norte do Município de 

Aracaju, que apresenta, à época, uma forte tendência de urbanização. 

 

Os efeitos, obviamente, dessas iniciativas bem como da 

consolidação da atividade petrolífera que passa a explorar também o óleo em 

águas marinhas, repercutiram sobre o setor produtivo de Aracaju fornecendo 
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as bases para o crescimento da construção civil, cujo setor emprega parcela da 

mão-de-obra de pouca qualificação. 

 

O reflexo dessas transformações já era preocupação em 1980 com 

um foco voltado para a questão do uso de solo e o assentamento populacional 

em face da variação da população que estaria por vir na região denominada de 

Grande Aracaju. 

 

A dimensão do crescimento populacional que atingiu os municípios 

de São Cristóvão e Nossa Senhora do Socorro após a década de 1980 pode 

ser constatada pelas suas taxas medias geométricas, cujos valores de 6,36% 

para São Cristóvão e 15,62% para Nossa Senhora do Socorro, alcançados no 

período de 1980/1 991, não se igualam a nenhum outro valor registrado em 

Sergipe. 

 

Foi um período de crescimento demográfico significativo em todos 

os municípios inseridos na área de estudo, a exceção de Aracaju que começa 

a sofrer um declínio na taxa de crescimento, mas ainda, conservando um 

índice maior que a média estadual. 

 

Atualmente, a Grande Aracaju engloba os municípios de Barra dos 

Coqueiros, São Cristóvão e Nossa Senhora do Socorro. Ocupam 854 km2, que 

corresponde a 3,90% da área estadual e abrigam uma população de 603.625 

habitantes, ou seja, 37,32% da população estadual (FRANÇA. 1999, p. 44). 
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Apesar da área metropolitana de Aracaju estar inserida em quatro municípios, 

a sua influência corresponde a todo o território sergipano. 

 

Em São Cristóvão, a transferência da Universidade Federal de 

Sergipe (UFS) para este município dinamizou a construção de dois conjuntos 

habitacionais: Eduardo Gomes e Jardim Rosa Elze. 

 

A maior parte da população desses conjuntos habitacionais veio do 

interior do estado, em busca do sonho de viver na capital — mesmo que seja 

na área periférica — arranjar emprego e melhoraras condições de vida. 

 

O programa federal de criação de Zonas de Processamento para 

Exportação (ZPEs) juntamente com o planejamento do Pólo Cloroquímico e o 

Terminal Portuário Marítimo, ambas da década de 1980, foram também, fatores 

determinantes para o crescimento da capital e de sua periferia, conformado a 

Grande Aracaju. 

 

A consolidação desse processo evidencia duas questões: a primeira 

é a da população cara as cidades, movidas no intuito de melhores condições 

de vida. A outra, pode ser explicada através da perda de população rural 

devido as mudanças no campo, sejam elas o processo de pecuarização, 

concentração de terra ou modernização da agricultura.  
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Objetivando-se verificar se o crescimento populacional ocorrido na 

área de estudo - que foi impulsionada por fatores econômicos - provocou 

disparidades de gênero a análise da população residente por sexo, permitiu 

concluir a tendência para o predomínio da população feminina, com exceção 

de General Maynard (população masculina: 50,3%, população feminina: 

49,7%). 

 

Esse fato é observado neste município desde a década de 1970. De 

acordo com o censo do IBGE de 1980, Laranjeiras e Nossa Senhora do 

Socorro apresentavam a prevalência de homens (Tabela 03). 

 

Município  Total  Masculina  Feminina  
Aracaju 461.534 215.887 245.647 
Carmópolis 9.352 4.587 4.765 
General Maynard 2.400 1.207 1.193 
Laranjeiras 23.560 11.662 11.898 
Maruim 15.454 7.675 7.779 
Rosário do Catete 7.102 3.502 3.600 
N. S. do Socorro 131.679 64.517 67.162 
São Cristóvão 64.647 31.564 33.083 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000 
 
Tabela 03: População Residente por sexo – 2000 
 

 

Quanto a variação da população residente por sexo no período de 

1970 a 2000, cinco municípios apresentavam variação da população masculina 

superior à feminina. São eles: Aracaju, Rosário do Catete, Laranjeiras, Maruim 

e São Cristóvão. 
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Nos demais sobressai  a variação da população feminina, sendo que 

Nossa senhora do socorro apresentou a maior diferença (Gráfico 09). Em 

números absolutos apresentou um incremento de 59.629 de população 

masculina e 62.704 de população feminina. Em percentual, equivale a 1219,9 e 

1406,6% respectivamente. 

 

Apesar da maioria dos empregos ofertados em Carmópolis absorver 

a mão-de-obra masculina, prevalece, ainda, a população feminina 

corroborando a teoria do predomínio de mulheres na população. 

 

Pelo Censo de 2000, dos oito municípios pesquisados, apenas em 

Carmópolis a população adulta (20 a 59 anos) não supera a população jovem, 

(0 a 19 anos), mas o percentual de adultos é quase igual ao percentual de 

jovens em todos os municípios, salvo em Aracaju. 

 

Estes dados mostram que nestes municípios o envelhecimento da 

população está em um ritmo mais lento ou então, que corresponde à faixa 

etária migrante para outros municípios e/ou regiões (Tabela 04). 

 

Observando os dados dos Censos sobre todos os municípios 

pesquisados, no período analisado, pode-se perceber que a população de 

adultos (de 20 a 59 anos) teve um crescimento acentuado, ultrapassando a 

população de jovens (0 a 19 anos) no ano de 2000. 
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Município  0 a 19 anos  20 a 59 anos  60 anos ou mais  
Aracaju 180.992 248.179 32.363 
Carmópolis 4.459 4.338 553 
General Maynard 1.061 1.116 223 
Laranjeiras 11.359 10.945 1.256 
Rosário do Catete 3.317 3.322 523 
Maruim 7.171 7.240 1.043 
N. S. do Socorro 61.645 65,686 4.348 
São Cristóvão 29.410 31.526 3.711 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000 
Tabela 04: População por faixa etária - 2000 

 

Isso mostra que a população está envelhecendo e que as pessoas 

estão tendo menos filhos do que nas décadas passadas (população por faixa 

etária) (Figura 16). Este envelhecimento da população se deve a um 

melhoramento no sistema de saúde, com destaque para campanhas de 

vacinação ampliadas. 

 

Este avanço é justificado pelo evidente aumento de número de 

postos de saúde e programas promovidos pelo poder público, como por 

exemplo a implantação do Projeto Saúde da Família - PSFs. 
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Fonte: IBGE, Censos Demográficos 1970, 1980, 1990 e 2000. 
Figura 15: Variação relativa da população por sexo,  1970 - 2000. 
 

A diminuição do crescimento da população jovem se deve ao uso de 

métodos anti-conceptivos incentivado pelo governo e também uma mudança 

na tradição de ter muitos filhos que havia nas décadas anteriores. No entanto, 

devesse considerar também outros fatores tais como acesso a serviços de 

saúde e de infra-estrutura social como água tratada. Esses fatores como 

condiçoes de benesses nas condições de saúde é tratada com propriedade nos 

Reatôrios de Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas. 

 

Em Carmópolis, a variação da população adulta (20 a 59) foi 

expressiva. Sua população adulta alcançou 4338 pessoas no ano de 2000 

enquanto que no ano de 1970 era de 1241 pessoas. Esse grande crescimento 

da população adulta se deve a imigração de pessoas para o município a 

procura de emprego na indústria de petróleo que começou a ser instalada da 

década de 1960 (Figura 16). 
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Fonte: IBGE, Censos Demográficos 1970, 1980, 1990 e 2000. 

Gráfico 10: Variação relativa da população por faix a etária - 1970-2000 

 

O município de Nossa Senhora do Socorro apresentou a variação 

mais elevada em todas as faixas etárias, principalmente a população adulta (20 

a 59) com uma variação relativa de 1946,9 %. Este grande crescimento tem 

como causa principal o processo de metropolização da capital Aracaju, já 

exposto. 

 

A construção dos grandes conjuntos habitacionais populares no 

município, justamente por ser um município vizinho a capital, fez com que sua 

população desse um grande salto, pois o custo de vida em Nossa Senhora do 

Socorro ficou mais baixo do que em Aracaju. 

 

Um dado relevante sobre a população adulta é que a maioria das 

pessoas que moram no município de Nossa Senhora do Socorro trabalha na 

capital, principalmente nas atividades ligadas ao comércio. 
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Esse mesmo processo de crescimento por que passou o município 

de Nossa Senhora do Socorro pode ser observado em ritmo bem menos 

acentuado em São Cristóvão, apesar, da construção dos conjuntos 

habitacionais Eduardo Gomes e Rosa Elze. A população adulta do município 

de São Cristóvão teve, entre os anos de 1970 e 2000, uma variação relativa 

positiva de 325,8 %. 

 

Todavia, o crescimento destes municípios não foi acompanhado de 

uma implantação de infra-estrutura sócio-econômica, o que causou como 

conseqüência a deterioração desses espaços carentes de saneamento, 

transportes, serviços de saúde, educação, etc, sendo muitos deles, focos de 

criminalidade.  

 

O município de General Maynard foi o único a apresentar uma 

variação relativa negativa na população jovem, com o percentual de - 4,8 %. 

Em 1970 somava 1114 pessoas (59,3%) e no ano de 2000 passou a ter 1061 

pessoas, o que representou apenas 44,2% da população total. 

 

Outro dado importante do município é sobre a sua variação relativa 

da população adulta (20 a 59 anos) que apresentou o menor crescimento entre 

os municípios pesquisados, com um percentual de 79,7 %, foi o único a 

apresentar uma variação relativa menor que 100,0%. 
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5.2 - CONJUNTURA SOCIAL E ECONÔMICA 

 

Os resultados que se apresentam foram extraídos dos documentos 

1DHM referentes aos anos de 1991 e 2000, enfocando as faixas de 7 a 9 anos 

e 25 anos e mais com o intuito de avaliar a taxa de analfabetismo e o tempo 

(anos) de estudo. 

 

Constata-se que ocorreu significativa redução nas taxas de 

analfabetismo nos municípios analisados assim como genericamente, em todo 

o estado de Sergipe. 

 

Na faixa estaria de 7 a 9 anos, correspondente à população que 

normalmente estaria freqüentando o ensino fundamental menor, Laranjeiras  

apresentou os maiores avanços dentre todos os municípios. O mesmo ocorreu 

com a população na faixa etária de 25 anos e mais com clara demonstração de 

investimentos e resultados de políticas educacionais bem sucedidas. 

 

Todavia, os dados demonstram que ainda há muito que se investir 

em educação, pois parcelas significativas da população com 25 anos e mais 

ainda permanece com menos de 4 anos de escolaridade. Como exemplo 

Aracaju, a melhor situação dentre os municípios analisados, tem 23,4% da 

população dessa faixa etária com menos de 4 anos de escolaridade; 

Carmópolis com 47,1%; Rosário do Catete com 48,1% e General Maynard com 

50,4%. 
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Entre os indicadores sociais selecionados para a contextualização 

sócio- econômica da área de estudo, figuram a longevidade, mortalidade e 

fecundidade analisados para os períodos de 1991 e 2000 com base nos dados 

do IDH/PNUD. 

 

A mortalidade infantil é aqui entendida pela relação das mortes de 

pessoas com menos de 01 ano de idade por 1000 nascidos vivos. Segundo 

dados de 2000, observa-se, também neste indicador, uma forte redução no 

período retratando resultados de políticas na área da saúde (Tabela 05). 

 

Laranjeiras, detentor da maior taxa em 1991 (79,6) apresenta a 

menor dentre os municípios analisados em 2000 com apenas 30,8 óbitos em 

1000 nascidos vivos. Destaque também para as reduções alcançadas nos 

municípios de Carmópolis e Maruim. 

 

Município 
Mortalidade infantil Longevidade Fecundidade 

1991 2000 1991 2000 1991 2000 
Aracaju 45,0 39,0 65,0 68,7 2,4 2,0 
Carmópolis 60,2 42,4 60,5 65,0 3,7 2,9 
General Maynard 50,6 36,8 62,8 66,7 3,8 3,0 
Laranjeiras 79, 30,8 56,6 62,7 4,5 2,5 
Rosário do Catete 79,6 51,0 56,6 62,6 4,8 2.7 
Maruim 69.0 43.8 58.7 64.6 4.2 2.6 
N. S. do Socorro 45.0 36.8 64.3 66.7 3,5 2.9 
São Cristóvão 45.1 36.8 642 66.7 3.4 2.7 
Fonte: IPEA/FGV/FJP 1991 – 2000 

Tabela 05: indicadores de longevidade, fecundidade e mortalidade infantil 
– 1991/2000. 
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A longevidade traduz a expectativa de vida, ampliada em todos os 

municípios no período. Sob esse aspecto os ganhos maiores são verificados 

em Laranjeiras, Maruim (com mais de 6 anos de acréscimo) e em Carmópolis 

com expectativa de vida acrescida em 5,5 anos. 

 

Considerando que a taxa média de expectativa de vida do brasileiro 

é de 70,4 anos a realidade encontrada nos municípios analisados é inferior, 

oscilante entre 62,7 a 68,7 anos. 

 

Quanto a taxa de fecundidade que traduz o número de filhos por 

mulher, observou-se redução em todos os municípios, porem mais significativa 

em Maruim e Laranjeiras. 

 

Em 1991, Aracaju apresentava taxa na faixa de dois filhos por 

mulher, com realidade próxima aos municípios do Sul e Sudeste do país. Em 

2000, à exceção de General Maynard os municípios analisados tiveram suas 

taxas reduzidas à esta faixa de dois filhos por mulher. 

 

Observa-se ainda, que as menores reduções ocorreram em Aracaju 

e Nossa Senhora do Socorro. Aracaju já detinha patamar reduzido em 1991 e, 

Nossa Senhora do Socorro assume, em 2000, a condição da maior periferia 

sócio-econômica da “Grande Aracaju”, mantendo, portanto, elevada taxa de 

fecundidade. 
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As figuras 17 e 18, construídas para efeitos comparativos, 

respeitando as respectivas escalas, apresentam uma síntese da evolução 

desses indicadores do IDHM no período de 1991/2000. Nestes gráficos é nítida 

a imagem invertida entre as taxas positivas da longevidade e negativas da 

mortalidade infantil, bem como a inversão da posição dos municípios de 

Laranjeiras e Maruim, denotando que nestes, a variação foi mais significativa e 

positiva. 

 

São Cristóvão e Nossa Senhora do Socorro apresentaram baixos 

percentuais de redução da mortalidade infantil e, por conseqüência, menores 

variações de longevidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IPEA/FGVJFJP 1998-2003. 

Figura 17: Variação relativa do índice de mortalida de infantil – 

1991/2000. 
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Fonte: IPEA/FGV/FJP 1998-2003. 

Figura 18: Variação relativa da longevidade - 1991/ 2000 

 

Um dos aspectos abordados na sócioeconomia é a renda, traduzida 

aqui no estudo de sua distribuição, tomando-se como parâmetro o salário 

mínimo de R$240,00 vigente à época da pesquisa. 

 

De acordo com Censos do IBGE (1991 e 2000) a classe de 

rendimento mínimo mensal até um salário mínimo decresceu no período em 

todos os municípios  (Tabela 06), denotando concretamente um aumento da 

renda. 

 

Em 2000, Aracaju apresenta o menor percentual de pessoas que 

recebem 1 salário mínimo (28,0%). Os demais apresentam percentuais 

superiores a 30.0% tais como Nossa Senhora do Socorro (36,2%), São 

Cristóvão (37,0%) Carmópolis (42,3%) e Laranjeiras (42,8%). 
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Município  1991 2000 
Aracaju 68.889 46.729 
Carmópolis 1.463 1.075 
General Maynard 585 326 
Laranjeiras 4.298 2.587 
Rosário do Catete 1.395 954 
Maruim 2.705 2.053 
N.S.do Socorro 10.730 14.093 
São Cristóvão 9.281 7.224 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000. 

TABELA 06: População que recebe até 1 salário mínim o - 

1991/2000. 

 

Um fato que chama a atenção é o município de Nossa Senhora do 

Socorro ter sido o único a apresentar variação positiva, aumentando em 33,3% 

a população que recebe até 1 salário mínimo. 

 

Este dado aliado ao grande crescimento populacional permite traçar 

um paralelo entre a renda e a baixa condição de vida da popu(ação, uma vez 

que as camadas mais pobres de Aracaju e de outros municípios sergipanos 

são atraídas para os núcleos habitacionais de baixa renda situados no entorno 

de Aracaju e destes com destaque para Nossa Senhora do Socorro. 

 

Ao observar a Figura 19 pode-se afirmar que o crescimento da 

população e Nossa Senhora do Socorro deu-se preponderantemente por 

assalariados que recebem até 1 salário mínimo. 
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A variação negativa observada nos demais não é suficiente, todavia, 

para se afirmar que as condições salariais melhoraram. O Gráfico sinaliza que 

número de assalariados recebendo até 1 salário mínimo, tal como mostra a 

Tabela 06, diminuiu. 

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000 

Figura 19 Variação relativa de pessoas que recebem até 1 sal. 

Mínimo 1991/2000. 

 

Ao se analisar os totais de cada classe e confirmada a elevação do 

número de pessoas com melhores rendas, com destaque para General 

Maynard onde em 1991 nenhuma pessoa figurava na classe de 10 a 20 

salários mínimos e, em 2000 acusou o registro de 6 pessoas. 

 

Como visto, Nossa Senhora do Socorro apresentou variação positiva 

para a classe de até 1 salário mínimo, mas na classe “sem rendimento” obteve 
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a maior redução, sinalizando aí que esse significativo percentual de até 1 

salário mínimo corresponde a melhorais na condição de vida. 

 

As taxas mais elevadas de pessoas sem rendimento são registradas 

em General Maynard (6,7%) e Carmópolis (6,0%), a despeito do dinamismo 

econômico proporcionado pela indústria do petróleo. 

 

Os ganhos e perdas da população ao longo do período de 1991 a 

2000 foram medidos, além da renda, também através da análise do acesso a 

bens de consumo e a serviços básicos. 

 

Os primeiros têm como variáveis: geladeira, televisão, telefone e 

computador. Já serviços básicos são traduzidos em acesso à água encanada, 

energia elétrica e coleta de lixo (Tabela 07). 

 

Município 
Geladeira  Televisão  Telefone  Computador  

1991 2000 1991 2000 1991 2000 1991 2000 
Aracaju 86,3 92,6 85,7 95,4 31,1 55,5 ND 16,1 
Carmópolis 65,3 78,8 68,9 86,8 3,4 4,0 ND 0,7 
General Maynard 61,7 78,8 67,5 87,8 0,8 2,5 ND 0,5 
Laranjeiras 58,7 81,5 59,6 87,8 3,5 6,3 ND 1,0 
Maruim 61,2 76,2 66,4 87,0 2,8 7,5 ND 1,3 
Rosário do Catete 58,6 74,4 62,0 87,2 3,5 3,3 ND 1,3 
N. S. do Socorro 71,0 87,4 72,1 92,7 0,5 6,7 ND 1,4 
São Cristóvão 66,2 82,4 67 88,9 4,4 13,7 ND 2,6 

Fonte: IPEA/FGV/FJP 1998 – 2003 

 
Tabela 07: Acesso a Bens de Consumo – 1991/2000. 
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Com relação ao acesso a bens de consumo ocorreu um aumento 

generalizado em todos os itens da análise. Aracaju permanece com 

percentuais mais elevados distinguindo-se ao observar as taxas de 

crescimento no período determinado município ou grupo de municípios 

destacam-se pela representatividade dos valores. 

 

O acesso à geladeira cresceu de forma desigual. Em 1991 era 

expressiva a diferença entre Aracaju (86,3%) e Maruim (58,6%), mas em 2001 

apresenta-se bem menor com 92,6% em Aracaju e 74,4% em Maruim, 

sinalizando o significativo percentual de famílias que alcançaram o acesso a 

esse bem de consumo. O mesmo ocorreu em General Maynard, Laranjeiras e 

São Cristóvão. 

 

O acesso à televisão teve crescimento representativo em todos os 

municípios. Somente Aracaju apresentava percentuais superiores a 80,0% em 

1991, pois os demais se encontravam no patamar de 59,6% em Laranjeiras a 

72,1% em Nossa Senhora do Socorro. Em 2000, o menor percentual e de 

Rosário do Catete, 87,0% da população tem acesso a televisão, diminuindo a 

diferença com Aracaju que se mantém na liderança com 95,4%. 

Comparativamente aos demais bens de consumo, este item foi o que mais 

cresceu no período. 

 

A análise do acesso a telefone deve levar em consideração a 

apresentação de dados referentes à telefonia fixa e o período de 1991/2000 

corresponder ao crescimento da telefonia móvel. Com essa ressalva, somente 
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apresenta crescimento e taxas de cobertura significativas, em tomo de 3.0% a 

7,0%. 

 

Embora essa diferença estabeleça um fosso entre Aracaju e os 

demais há que se reconhecer o crescimento da população servida pela 

telefonia fixa, sobretudo em São Cristóvão (de 4,4% para 13,7%): Nossa 

Senhora do Socorro (de 0,5% para 6,7%) e de Rosário do Catete (de 2,8% 

para 7,5%). E. também destacar a diminuição em Maruim com 3,5% da 

população com acesso à telefone em 1991, cai para 3,3% em 2000. 

 

O acesso a computador é mensurado em 2000, com destaque para 

a capital com 16,1% da população possuidora desse bem de consumo. Esse 

percentual é o mais elevado do Estado, encontra-se distante da realidade de 

capitais do sul e sudeste, mas atesta a inserção de Aracaju e dos demais 

municípios mesmo que timidamente, nas estatísticas de padrões do mundo. 

 

Com esses resultados, pode-se afirmar que o acesso a bens de 

serviços foi significativo no período, sobretudo para os habitantes de São 

Cristóvão, com aumentos marcantes em todos os itens. Segue-lhe General 

Maynard, Laranjeiras e Rosário do Catete. Carmópolis apresentou aumento 

razoável na aquisição de televisão: Aracaju com crescimento pouco 

significativo mantém-se na melhor condição de acesso, e Maruim e Nossa 

Senhora do Socorro encontram-se em situação intermediária, conforme a 

tabela 08. 
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Município 
Água encanada Energia Elétrica Coleta de Lixo 
1991 2000 1991 2000 1991 2000 

Aracaju 86,0 92,7 98,5 99,7 82,2 96,1 
Carmópolis 49,0 82,4 96,0 97,5 88,0 89,0 
General Maynard 44,0 66,0 90,1 96,7 8,6 93,4 
Laranjeiras 54,0 62,7 93,7 98,4 42,8 72,7 
Rosário do Catete 53,8 80,4 93,2 97,9 65,0 91,5 
Maruim 64,3 57,8 92,7 98,5 80,1 93,0 
N. S. do Socorro 78,9 89,3 93,7 99,4 50,4 78,7 
São Cristóvão 64,9 80,1 91,5 97,1 40,2 67,9 

Fonte: IPEA/FGV/FJP 1998 – 2003 

Tabela 08: Acesso a serviços básicos - 1991 e 2000.  

 

A tabela 08 mostra a evolução da cobertura de serviços básicos de 

responsabilidade governamental, denotando crescimento oscilante entre os 

municípios e percentuais ainda a desejar para água encanada e coleta de lixo.  

 

A cobertura de energia elétrica já era superior a 90,0% em todos os 

municípios em 1991. Em 2000, a menor cobertura está em General Maynard 

com 96,7% da população servida com energia. Dessa forma, como indicador 

de IDH-M, a região estudada manteve-se na classe de bem servida. 

 

Com relação à água encanada, os maiores avanços ocorreram em 

Carmópolis e em Rosário do Catete, seguido de General Maynard. Nesses 

municípios o percentual de cobertura saltou de 50,0% para 80,0% e, em 

General Maynard de 44,0% para 66,0%. 
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Laranjeiras e Maruim apresentam a pior situação regional. Em 

Laranjeiras. o serviço alcançava 54,0% em 1991 e, em 2000, apenas 62,7%. 

Mas, em Maruim os dados apresentaram decréscimo, ou seja, a população 

aumentou sem que nenhum serviço de ampliação da rede de água encanada 

tenha sido executado no município. 

 

São Cristóvão apresenta situação intermediária quanto ao 

crescimento, embora apresente para o ano de 2000 percentuais de 80,1%. O 

mesmo ocorre em Nossa Senhora do Socorro e Aracaju, mas distintos dos 

demais por apresentarem os maiores percentuais de cobertura de água 

encanada no ano de 2000. Aracaju com 92,7% e Nossa Senhora do Socorro 

com 89,3%. 

 

A situação da coleta de lixo em todos os municípios, marcantemente 

em General Maynard (de 8,6% em 1991 a 93,4% em 2000), onde pode-se 

afirmar que a análise desse parâmetro contabilizou positivamente para o seu 

IDH-M. 

 

A melhor situação no ano de 2000 é encontrada naqueles 

municípios com percentual de cobertura superior a 90,0%; são eles: Aracaju, 

General Maynard, Rosário do Catete, Maruim e Carmópolis (este último com 

89,0%). A situação intermediária, entre 70,0% e 80,0% é encontrada em 

Laranjeiras e Nossa Senhora do Socorro e, a pior, em São Cristóvão com 

67,9% da população servida com a coleta de lixo. 
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Diante desses dados pode-se afirmar que os maiores avanços, 

significativos para o IDHM, oferta de serviços básicos ocorreram em Rosário do 

Catete e General Maynard e os menores em Maruim devido a diminuição da 

população com acesso a água encanada. 

 

O IDHM traduz metodologia específica desenvolvida pelos 

executores do IDH para destacar a realidade dos municípios como unidade 

federativa, porém baseado nas mesmas categorias “desejáveis e esperados do 

processo de desenvolvimento humano: a longevidade, [...] seu grau de 

conhecimento, [...] e, sua renda ou PIB per capta” (FGV/IPEA/FJP, 1991, p. 

20). 

 

Assim como o IDH, o IDHM é classificado em: i) baixo: < 0,500; 

médio: < 0,500 a 0,800 e, iii) alto: >0,800. 

 

Município 
IDHM 

1991 2000 Variação 
absoluta 

Variação 
relativa % 

Aracaju 0,730 0,790 0,06 8,2 
N. Sra. do Socorro 0,630 0,700 0,07 10,7 
São Cristóvão 0,630 0,700 0,07 11,3 
Carmópolis  0,600 0,680 0,08 12,5 
General Maynard 0,600 0,670 0,07 1 
Maruim 0,570 0,666 0,09 1,5 
Rosário do Catete 0,560 0,670 0,11 1 
Laranjeiras 0,550 0,640 0,09 5,7 
Fonte: IPEA/FGV/FJP 1998-2003. 

Tabela 09: Variação absoluta e relativa do IDHM - 1 991/2000. 
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Fonte: IPEA/FGV/FJP 1998-2003. 

Figura 20: Variação relativa do IDHM — 1991/2000. 

 

A Tabela 09 apresenta o DHM mensurado em 1991 e 2000 e a 

Figura 20 a variação relativa no período. De pronto, observa-se que ocorreram  

melhorias pois a variação foi positiva em todos os municípios, embora nenhum 

tenha alçado a uma classe superior. Apenas Aracaju encontra-se próximo da 

classe de IDHM alto. 

 

Rosário do Catete apresentou a maior variação relativa no período 

contribuindo para esse avanço a elevação da renda, a redução da mortalidade 

infantil, a ampliação de serviços básicos e conseqüentemente dos bens de 

consumo. É o único município em que todos os parâmetros analisados 

apresentaram crescimento significativo, mas como observado, insuficiente para 

mudança de classe do IDHM. 
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Laranjeiras e Maruim tiveram crescimento significativo, sobretudo na 

redução da mortalidade infantil e conseqüente variação positiva da 

longevidade. 

 
Seguem-lhe Carmópolis que apresentou crescimento e melhoras em 

todos os itens analisados, mas sem relevância, com peso na pequena 

diminuição de pessoas que recebeu até um salário mínimo, bem como na 

mortalidade infantil. 

 

General Maynard, São Cristóvão e Nossa Senhora do Socorro 

conformam, juntamente com Aracaju, o bloco inferior do grafico com as 

menores variações do IDHM. Ocorre que, como exposto, Aracaju já era 

detentora dos melhores índices em 1991 resultando para 2000 numa variação 

pequena. Quanto os demais, apresentaram crescimento e melhoras 

significativas apenas em um ou dois itens. 

 

A comparação entre a Figura 20 e a Tabela 09 traduz que os 

municípios que apresentaram maiores crescimentos e melhorias — Rosário do 

Catete, Laranjeiras e Maruim — mantêm-se com os mais baixos IDH-M da 

região estudada denotando uma realidade em que muito ainda há que se 

investir continuada e perseverantemente. 

 

General Maynard apresenta IDH-M igual ao de Rosário do Catete 

sinalizando que aí o crescimento e avanços foram reduzidos e/ou pouco 

significativos. 
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A periferia imediata de Aracaju (Nossa Senhora do Socorro e São 

Cristóvão), embora com o segundo maior IDM-H da região, denota, como em 

General Maynard poucos progressos e avanços na qualidade de vida. 

 

O estudo das atividades agrícolas na região do petróleo perfaz, 

também; indicador econômico, uma vez que a agricultura constitui-se uma das 

atividades mais antigas desenvolvidas pelo homem, a partir da sua fixação na 

terra. E hoje ela representa um papel importante na vida econômica de um país 

ou região. 

 

Lambert, 1997, entende a agricultura como: 

[...]um modo de vida que vem sendo praticado há mais de 9 mil 

anos. A partir  do momento que as pessoas estabeleceram o 

primeiro assentamento e passaram a cultivar a terra, 

começaram também a alterar o ambiente ao seu redor (p. 07). 

 

Os agricultores atualmente não mais desenvolvem uma atividade 

voltada ao seu consumo próprio, como ocorrera em outrora, conformando 

assim a agricultura de subsistência, o que assistimos é uma atividade voltada 

quase que exclusivamente para a comercialização. 

 

Esta racionalidade encontra fulcro na Revolução Verde, que teve 

força maior nas décadas de 60 e 70, quando os países desenvolvidos 

incentivaram uma produção que atendesse a população que crescia 

incessantemente. 
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Para que a atividade agrícola fosse altamente capaz, ou seja, 

produzisse mais em um intervalo menor de tempo e espaço, foram adotadas 

técnicas modernas, com resultados muitas vezes duvidosos, como por exemplo 

o uso de adubos químicos e agrotóxicos. 

 

A conseqüência dessa racionalidade foi uma produção voltada 

quase que exclusivamente a comercialização, e mais ainda a exportação. Os 

países periféricos desta forma não resolveram problemas sociais como a fome, 

apesar de um aumento considerável na produção agrícola. Outra seqüela é a 

saturação do solo e o surgimento de novas pragas que não eram previstas 

antes da Revolução. 

 
Atualmente, assistimos a um mercado consumidor mais exigente e a 

retomada da agricultura política e ecologicamente corretamente: a agricultura 

orgânica que tem técnicas semelhantes a da agricultura tradicional. 

 
No Estado de Sergipe, a estrutura fundiária concentrada a um êxodo 

rural cada vez mais acentuado, o setor agrícola vem atravessando uma série 

de transformações no âmbito regional. 

 
A estrutura fundiária extremamente concentrada caracteriza a 

Região do Petróleo, em especial Carmópolis, cuja atividade agrícola foi afetada 

pela inserção das atividades ligadas á indústria petroleira, fato este 

corroborado pela distribuição espacial dos estabelecimentos com área inferior a 

100ha. Na construção da tabela 10, uma amostra da situação regional, com a 

base municipal de destaque. 



106 
 

Grupos de área (ha) No. Estab. (%) Estab. Área (%) Área 
Menos de 1 92 52,6 32,0 0,6 
1 a e  14 8,0 21,0 0,4 
2 a 5 21 12,0 70,0 1,3 
5 a 10 25 14,3 208,0 3,9 
10 a 20 12 6,9 163,0 3,1 
20 a 50 3 1,7 69,0 1,3 
50 a 100 1 0,6 91,0 1,7 
100 a 200 3 1,7 490,0 9,2 
200 a 500 2 1,1 681,0 12,8 
500 a 1000 0 0,0 0,0 0,0 
> 1000 2 1,1 3483,0 65,6 
TOTAL 175 100 5308 100,0 
Fonte: IBGE, Censo Agropecuário, 1996/1997 
 
 
Tabela 10: Percentual do Número e da Área dos Estab elecimentos por 
Grupo de Área no município de Carmópolis - SE - 199 6 

 

 

Segundo Diniz (1996), a distribuição de terras em Sergipe é 

concentradora. E ao analisar as unidades de produção camponesa na escala 

estadual, considera que a concentração de terra atinge índice elevado em face 

do contraste entre os pequenos e os maiores produtores, afirmando que este 

processo continuou atuante nos anos entre 1970 e 1985, relatando que a área 

média dos estabelecimentos, com menos de vinte hectares, tem decrescido. 

Para este autor, a concentração é explicada mais pela fragmentação do que 

pela aglutinação, correspondendo a um intenso processo de minifundização da 

terra. 

 

Entretanto, o intenso número de latifúndios monocultores da cana-

de-açúcar é traço marcante na Região do Petróleo, apesar do processo de 
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transformação por qual vem passando a área em face do processo de 

pastiginização. 

 

Para a análise da estrutura fundiária da Região do Petróleo outro 

indicador utilizado para se calcular a concentração de terra foi o coeficiente de 

Gini. O índice de Gini é um valor número estatístico que serve para definir o 

grau de concentração da terra. 

 

O coeficiente de Gini assume valores entre “zero” que mostra a 

eqüidistribuição da terra entre os estabelecimentos e o número de “um” que 

denota concentração absoluta. Assim se estabelece a classificação para o 

índice de Gini da seguinte forma: 

 

Valor Grau de Concentração 
0 - 0,100 Dura 

0,001 - 0,250 Fraca 
0,251 - 0,500 Média 
0,501 - 0,700 Forte 
0,701 - 0,900 Muito Forte 
0,901 - 1,000 Muito Forte, tendendo absoluta 

 

Ao analisar a estrutura fundiária da Região do Petróleo, 

fundamentada nas informações do IBGE 1996-1997, podemos perceber que a 

concentração fundiária é muito forte, chegando a muito forte, tendendo 

absoluta nos municípios de Carmópolis, cujo valor é 0,953. 
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Como conseqüência dessa estrutura, a maior parte do setor agrícola  

produtor de alimentos básicos tende a reduzir sua produção, uma vez que a 

produção de alimentos tem uma maior participação nos estabelecimentos com 

menos de 100 hectares. Estes demonstram incapacidade de adquirir 

equipamentos técnicos e sua produção fica condicionada aos processos 

tradicionais. 

 

5.3 - OS ROYALTIES DA PETROBRÁS 

 

A partir de 1963, com a descoberta do petróleo e a implantação da 

PETROBRÁS, novas configurações foram observadas no conjunto de 

municípios produtores de petróleo, sendo uma delas as mudanças no tocante 

aos tributos recolhidos pelas prefeituras. 

 

Além dos impostos e taxas federais, estaduais e municipais, 

contribuições sociais e previdência social, a PETROBRÁS repassa aos estados 

e municípios brasileiros, bem como ao Ministério da Marinha uma 

compensação financeira pele exploração do petróleo e gás natural. São os 

royalties, que foram estabelecidos pela lei 2004, de 03/10/1953, que criou a 

PETROBRÁS. 

 

Destarte, a legislação que rege o pagamento dos royalties seja de 

1953, quando então determinava o pagamento de 4,0% aos estados e de 1,0% 
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aos municípios sobre o valor da produção terrestre de petróleo e gás natural 

em seus territórios, mudanças na legislação ocorreram ao longo do tempo. 

 

Em 1989, uma nova lei trouxe alteração na distribuição, concedendo 

0,5% também aos municípios onde se localizam instalações de embarque e 

desembarque de petróleo ou de gás natural. 

 

É importante salientar que todos os municípios brasileiros recebem 

um percentual dos royalties, sendo que aqueles onde ha exploração, 

beneficiamento e/ou transporte é que podem receber a alíquota de até 10,0%. 

 

Dessa maneira, o percentual dos estados foi necessariamente 

diminuído de 4.0% para 3,5%, para os casos em que a lavra ocorre em terra e 

de 1,0% para 0,5%, quando a produção ocorresse na plataforma continental. 

 

Em 1997, a Lei do Petróleo aumentou para 10,0% a alíquota básica 

dos royalties. Entretanto, a ANP - Agência Nacional do Petróleo - pode reduzir 

até um mínimo de 5,0%, levando-se em consideração os riscos geológicos, 

expectativas de produção e outros fatores. 

 

Os royalties devem ser aplicados pelos Estados e pelos municípios 

exclusivamente em energia, pavimentação de rodovias, abastecimento e 

tratamento de águas, irrigação, proteção ao meio ambiente e em saneamento 

básico. 
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Esses recursos proporcionam uma grande capacidade de 

investimento per capita. Entretanto, a fiscalização sobre onde e em quê estão 

sendo aplicados os royalties é muito limitada. 

 

Nessa pesquisa procurou-se apenas mostrar a evolução da 

participação da PETROBRÁS nas finanças públicas dos municípios da região 

do petróleo estudada. A coleta de dados referentes aos repasses das 

compensações financeiras da PETROBRAS utilizou como fonte o site da ANP 

e da Gerência Participações Governamentais da PETROBRAS. 

 

Esses dados referem-se ao período de 1993 a 2003, com exceção 

de 1999, cujas informações não foram disponibilizadas. Devido às mudanças 

da moeda nacional no período, os valores são mostrados em Dólar americano. 

O valor anual recebido pelos municípios foi obtido a partir da divisão do 

montante em moeda nacional pela média do Dólar no ano considerado (Tabela 

11). 

 

Observa-se que de 1993 a 1997 Carmópolis recebia os maiores 

valores e a partir desta data, Aracaju assume a liderança como maior 

arrecadador da região de estudo. A evolução visual desses valores é mostrada 

pelas Figuras 21 e 22 que encerram os dois conjuntos distintos quanto ao valor 

arrecadado. 
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Aracaju Carmópolis 

Rosário do 

Catete 
Maruim 

São 

Cristóvão 

General 

Maynard 

N. S. 

Socorro 
Laranjeiras TOTAIS 

1993 131.237 196.721 42.959 26.601 22.297 18.776 70.919 69.830 579.379 

1994 324.763 486.920 103.065 95.988 54.376 46.906 185.947 183.245 1.451.209 

1995 422.438 566.851 105.761 71.401 59.884 50.847 79.003 76.650 1.432.835 

1996 443.090 603.712 112.445 72.133 60.435 52.868 52.232 50.617 1.447.532 

1997 468.446 545.191 112.652 72.802 56.552 53.477 51.709 50.300 1.411.128 

1998 410.200 288.242 88.232 58.599 44.794 44.245 43.088 41.709 1.019.110 

2000 3.462.661 1.135.057 570.792 187.461 154.092 144.107 143.697 136.868 5.934.735 

2001 2.613.050 897.945 763.007 161.047 135.183 128.091 125.858 120.393 4.944.573 

2002 3.932.581 1.324.675 1.123.281 232.760 193.076 27.929 28.403 23.168 5.762.591 

2003 4.658.163 1.820.583 1.500.022 314.276 274.984 19.504 17.897 11.931 8.590.360 

TOT

AIS 

16.866.665 7.865.896 3.398.936 1.263.068 1.028.662 586.752 798.753 764.710 32.573.452 

Fonte: Site da ANP / Gerência Participações Governamentais da PETROBRAS 
 
Tabela 11: Evolução da Distribuição de Royalties em  Dólar americano - 
1993 a 2000.  

 

No gráfico 15 situam-se Aracaju, Carmópolis e Rosário do Catete 

correspondendo àqueles que, no período, receberam os maiores valores. 

Todavia, a partir de 1998, Aracaju destaca-se constituindo situação única e,  

Carmópolis e Rosário do Catete passam a conformar um subgrupo. 

 

A figura 21 mostra ainda que o crescimento da arrecadação dos 

royalties foi menos significativo para Carmópolis e certamente os impactos 

mais positivos recaíram sobre Aracaju e Rosário do Catete. 
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Fonte: Site da ANP / Gerência Participações Governamentais da PETROBRAS 

Figura 21: Evolução da Distribuição de Royalties em  Dólar americano: 
Aracaju, Carmópolis e Rosário do Catete - 1993 a 20 00. 
 

 
Fonte: Sue da ANP / Gerência Participações Governamentais da PETROBRAS 
 
Figura 22: Evolução da Distribuição de Royalties em  Dólar americano: 
Maruim, São Cristóvão, General Maynard, Laranjeiras  e Nossa Senhora do 
Socorro - 1993 a 2000. 
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A figura 21, construída com a escala do eixo dos royalties maior 

comparativamente à da figura 22, traz a evolução dos demais municípios da 

região estudada mostrando um comportamento evolutivo positivo em Maruim e 

São Cristóvão, mas oscilante nos demais.  

 

Nossa Senhora do Socorro e Laranjeiras percebem valores muito 

próximos em todo o período, pois há superposição das linhas e, General 

Maynard junta-se a eles a partir de 1998 até 2003. Esses municípios são os 

únicos em que os valores decrescem progressivamente a partir de 2001. 

Observa-se que Rosário do Catete (Figura 21) recuperou a queda ocorrida em 

2001.  

Numérica e visualmente, o ano de 1998 estabelece um marco no 

repasse de royalties. Ocorre que neste ano o cálculo dos royalties foi refeito, 

beneficiando de forma generalizada todos os municípios. No segmento 

seguinte, a partir de 2000, ao contrário, visualiza-se uma ligeira queda, 

exceção para Rosário do Catete. Salienta-se que os dados de 1999 não foram 

disponibilizados. 

 

No período de 10 anos (1993 a 2003, exceto 1999), o montante de 

royalties repassados pela PETROBRAS foi de US$ 32.573.453,00 e 

representativo, sobretudo considerando o impacto induzido de sua aplicação 

(energia pavimentação, abastecimento e tratamento de água, meio ambiente e 

saneamento) em municípios com população inferior a 25.000 habitantes, como 
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é o caso de Laranjeiras, Maruim, Carmópolis, Rosário do Catete e General 

Maynard. 

 

Dentre os municípios, destaca-se a situação de Carmópolis que 

recebeu 25% desse montante no período, sem que a variação do IDH-M 

demonstrasse avanços positivos de destaque. E o que mostra o Figura 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Site da ANP / Gerência Participações Governamentais da PETROBRAS 

 
Figura 23: Distribuição percentual dos royalties en tre os municípios —
199312003 

 

Rosário do Catete aparece na terceira posição tendo recebido 10,5% 

do montante e foi o que apresentou maiores progressos no IDH-M, como 

apresentado na Tabela 09 e Figura 20. Mas há que relativizar, pois Rosário do 

Catete recebe além dos royalties da PETROBRAS, aqueles oriundos da 

exploração de potássio em seu território, repassados pela Vale do Rio Doce. 
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O fato é que Aracaju apresentou o menor crescimento do IDH-M 

embora seja o mais elevado e tenha recebido o maior montante de royalties, 

Laranjeiras e Maruim apresentaram grandes avanços no IDH-M mas seu índice 

permanece baixo e o montante de royalties também. 

 

Assim, o significativo montante de royalties aplicado pelos 

municípios contribuiu para avanços no IDH-M, mas sem que mudassem para a 

classe superior. 
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6-CONCLUSÃO 

 

Os estudos regionais assumem hodiernamente cada vez mais 

importância no meio acadêmico. As variáveis que compõem a região sejam 

elas, ambientais, econômicas e sociais, embasadas pelo território como 

categoria de análise, permitem vislumbrar um panorama geográfico da área em 

questão. 

A região do petróleo, composta por oito municípios sergipanos que 

têm como critério formador a exploração e/ou utilização de sua base municipal 

pela PETROBRAS apresenta nuances de uma metamorfose. Essas 

transformações em alguns casos refletiram direta ou indiretamente a influência 

da atividade petroleira. 

 

No quadro da dinâmica ambiental, tem-se que a pluviometria é 

regular na sua irregularidade — apesar da concentração anual — que, 

embasada por políticas públicas que desenvolvam projetos de armazenamento 

de água, a região do petróleo de Sergipe é bem servida no tocante á 

disponibilidade de água para as populações, agricultura e indústria. Tal 

situação se justifica se considerar a localização geográfica regional, próxima ao 

litoral. Embora o clima seja configurador dos espaços, não deve ser 

considerado o fator insumidor das metamorfoses desse espaço. 

 

Assim, o dinamismo da região apresenta como resultados feições 

que merecem destaque, a saber: 
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� A região sergipana do petróleo engloba municípios que em sua maioria 

apresenta uma vocação agrícola para o cultivo da cana-de-açúcar, cultura 

esta que está intimamente relacionada com os melhores solos do Estado: 

massapé. Portanto, o estudo de sua compartimentação e características 

mineralógicas é de importância para futuros planejamentos agrícolas da 

região; 

 

� É importante que uma política de desenvolvimento sustentável, em seus 

diferentes níveis territoriais, se processe de modo a compatibilizar os 

interesses imediatos às necessidades futuras dos homens; 

 

� Se por um lado assistimos a um intenso processo de extrativismo do 

petróleo, contribuindo assim para os cofres públicos, isso provoca uma 

nova orientação da agricultura, cedendo lugar a pastos destinados à 

pecuária, dissonando, dessa forma, com a boa qualidade de solos e chama 

com bons índices pluviométricos, favorável à produção de gêneros 

alimentícios; 

 
� No que concerne aos aspectos sociais, os dados demonstram que ainda há 

muito que se investir em educação, pois parcelas significativas da 

população com 25 anos e mais ainda permanece com menos de quatro 

anos de escolaridade. Como exemplo Aracaju, a melhor situação dentre os 

municípios analisados, tem 23,4% da população dessa faixa etária com 

menos de quatro anos de escolaridade; Carmópolis com 47,1%; Rosário do 

Catete com 48,1% e General Maynard com 50,4%;  
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� Em relação à expectativa de vida e mortalidade infantil, é nítido o ganho da 

longevidade, que em média foi de 5,5 anos e a redução da mortalidade no 

período - em média 35 % - de 1991 a 2000; 

 

� As perdas e ganhos da população analisados por meio da renda 

demonstraram que houve um aumento generalizado da renda, dessa 

forma, nos municípios pesquisados a população passou a receber 

melhores salários, com exceção de Nossa Senhora de Socorro que 

aumentou o número de pessoas que recebem até um salário mínimo; 

 

� Com relação ao acesso a bens de consumo ocorreu um aumento 

generalizado em todos os itens da análise, sendo que Aracaju permanece 

com percentuais mais elevados; 

 
 

� Pode-se afirmar que o acesso a bens de serviços foi significativo no 

período, sobretudo para os habitantes de São Cristóvão, com aumentos 

marcantes em todos os itens. Segue-lhe General Maynard, Laranjeiras e  

Rosário do Catete. Carmópolis apresentou aumento razoável na aquisição 

de televisão; Aracaju com crescimento pouco significativo mantém-se na 

melhor condição de acesso, e Maruim e Nossa Senhora do Socorro 

encontram-se em situação intermediária; 

 
� Os municípios que apresentaram maiores crescimentos e melhorias - 

Rosário do Catete, Laranjeiras e Maruim - mantêm-se com os mais baixos 
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IDH-M da região estudada denotando uma realidade em que muito ainda 

há que se investir continuada e perseverantemente; 

 

� No período de 10 anos (1993 a 2003, exceto 1999), o montante de royalties 

repassados pela PETROBRAS foi de US$ 32.573.453,00 é representativo 

sobretudo considerando o impacto induzido de sua aplicação (energia, 

pavimentação, abastecimento e tratamento de água, meio ambiente e 

saneamento) em municípios com população inferior a 25.000 habitantes, 

como é o caso de Laranjeiras, Maruim, Carmópolis, Rosário cio Catete e 

General Maynard; 

 

� A Região do Petróleo desse modo é marcada pela inserção da 

PETROBRAS como agente modelador e construtor de novos territórios. 
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