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“Às vezes, basta-me uma partícula que se abre no meio de 
uma paisagem incongruente, um aflorar de luzes na 
neblina, o diálogo de dois passantes que se encontram no 
vaivém, para pensar que partindo dali construirei, pedaço 
por pedaço, a cidade perfeita, feita de fragmentos 
misturados com o resto, de instantes separados por 
intervalos, de sinais que alguém envia e não sabe quem 
capta. Se digo que a cidade para a qual tende a minha 
viagem é descontínua no espaço e no tempo, ora mais rala, 
ora mais densa, você não deve crer que pode parar de 
procurá-la. Pode ser que enquanto falamos, ela esteja 
aflorando dispersa dentro dos confins do seu império; é 
possível encontrá-la, mas da maneira que eu disse” (Ítalo 
Calvino, 2004, p. 149). 

 
 

Para a FENOMENOLOGIA,“Não se pode 
separar a ciência do cientista, o sujeito do 
objeto, o criador da criatura”.(OLIVEIRA, 1999, 
p.48) 
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RESUMO 
 
 
 
 

O estudo da paisagem contemplou aqui diferentes olhares sobre a (re)construção do espaço 

geográfico de Carmópolis através das formas de longa duração. A princípio, foi construída 

uma leitura da fisiologia das formas visíveis percebidas pelos indivíduos ao longo do 

tempo. Em seguida, empreendeu-se uma tentativa de reconstituição teórica do sentido e 

significado das categorias paisagem e lugar enquanto unidades conceituais fundamentais 

para a análise geográfica, por excelência, pois dialogam dialeticamente entre si e se situam 

na interface entre natureza e sociedade. A paisagem aqui foi apreendida enquanto uma 

resultante de legados ou forças atuais e do passado, e o lugar foi entendido e tomado como 

sendo o espaço de vivência dos homens. Nesse sentido, a transformação da paisagem 

natural de Carmópolis, bem como o espaço vivido – o lugar –, sofreu impactos marcantes 

que foram ocasionados pelo desenvolvimento de atividades econômicas que contribuíram, 

decisivamente, para a organização do espaço geográfico do município – a  atividade 

agroindustrial (a cana-de-açúcar e o coco-da-baía) e a atividade extrativa mineral do 

petróleo. Tal paisagem sofreu impactos surpreendentes desde os anos de 1960, com a 

descoberta do petróleo. A PETROBRAS foi, dessa forma, o principal agente de 

transformação da paisagem e do espaço vivido daquele lugar. Desse modo, se faz 

necessário re-avaliar o modelo de desenvolvimento implantado e procurar discutir, através 

de meios racionais, princípios que contribuam para o desenvolvimento humano e levem em 

conta não apenas a percepção dos residentes mas também os seus anseios e contribuições 

nas tomadas de decisões. 

 

Palavras-chave: Paisagem, Lugar, Desenvolvimento local, PETROBRAS, Carmópolis/SE. 



  

                                                  
ABSTRACT 

 

 

 

 

The study of landscape has contemplated here different looks on the (re)construction  of the 

geographic space of Carmópolis through forms of long duration.  First, it was constructed a 

reading of physiology of the visible forms perceived by the individuals throughout the time. 

After that, it was undertaken an attempt of theoretical reconstitution of the direction and 

meaning of the categories, landscape and place as basic conceptual units for the geographic 

analysis, for excellence, therefore they dialectically dialogue among them and are in the 

interface between nature and society.  The landscape was apprehended  while a  resultant of 

legacies or present forces, or forces from the past   and the place was understood  and taken 

as being the space of experience  of the men.  This way, the transformation of the natural 

landscape of Carmópolis, as well as the lived space – the place – suffered  remarkable 

impacts that were caused by the development of economic activities that contributed, 

decisively, for the organization of the geographic space of the city – the agro-industrial 

activity (the sugar cane and coconut-from-bahia) and the mineral extractive activity of the 

oil. Such landscape has suffered surprising  impacts since 1960, with the discovery of the 

oil. The PETROBRAS was, this way, the main agent of transformation of the landscape 

and the lived space of that place.  This way, it is necessary to reevaluate the model of the 

implanted development and try to argue it, using  rational ways and principle that 

contribute for the human development, and not only consider the perception of the residents 

but, also their yearnings and contributions when decidin. 

 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________
__ 
Key- words: Landscape, place, local development, PETROBRAS, Carmópolis/SE. 
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    INTRODUÇÃO 

 

 

No início da década de 1980, começou a ocorrer a formação de um novo 

paradigma econômico conhecido como desenvolvimento local. Esse novo paradigma 

nasceu da tentativa de encontrar uma noção de desenvolvimento que levasse em conta os 

efeitos da atuação pública na evolução das localidades atrasadas, bem como da 

interpretação dos processos de desenvolvimento industrial nessas localidades. 

 

O desenvolvimento local ou endógeno está articulado a três grandes questões: o 

conceito de desenvolvimento de “baixo para cima”; os mecanismos que favorecem esse 

processo e, por último, as formas de atuação dos atores econômicos e sociais das 

localidades. Esse novo modelo propõe-se a entender as necessidades e demandas da 

população local através da participação dos atores sociais envolvidos no processo 

produtivo. Consiste também não só em dar um enfoque territorial ao desenvolvimento, bem 

como ao funcionamento dos sistemas produtivos, mas também consiste em uma estratégia 

para ação1. 

 

Assim, a análise da Influência da PETROBRAS na Organização do Espaço de 

Carmópolis seguiu uma linha de raciocínio teórico que procurou resgatar essa nova 

concepção de desenvolvimento, fazendo emergir da teoria geográfica as categorias 

paisagem e lugar definidas e aplicadas, enfaticamente, nesta dissertação. 

 

À medida que foi sendo definida a linha de pensamento deste trabalho, 

organizaram-se os textos que compõem cada capítulo desta obra. Para tanto, procurou-se 

uma metodologia científica que permitisse conjugar vários saberes para interpretar as 

metamorfoses na paisagem de Carmópolis. Dessa forma, esse estudo aborda as 

transformações da paisagem carmopolitana, durante 40 anos de instalação da PETROBRAS 

(Petróleo brasileiro) nesse município sob a percepção dos moradores.   

 
                                                 
1 A esse respeito ver Barqueiro, 2001: Desenvolvimento endógeno em tempos de globalização e Jair Filho, 
2002: A grande transformação e as estratégias de desenvolvimento local.  



  

Ao analisar as transformações da paisagem, não se pretendeu captar apenas o 

visível, compreendido por meio da categoria geográfica denominada paisagem, que não se 

limita apenas a aspectos naturais, mas também engloba o conjunto das formas criadas pela 

ação humana sob o espaço terrestre e o cotidiano que produz esse mesmo espaço, 

disponibilizando-se, assim, do determinismo geográfico. 

 

É preciso salientar que, por volta de 1960, a exemplo de quase toda a região do 

Cotinguiba, à qual pertence Carmópolis, predominava um espaço geográfico estruturado 

pelo cultivo da cana-de-açúcar, que se associou à pecuária. A partir de 1963, a situação 

começou a mudar com a chegada da PETROBRAS na região do Baixo Cotinguiba. 

Acredita-se que houve uma transformação na paisagem, resultante da interação entre 

múltiplas forças e processos temporais e espaciais. De certa forma, essa transformação deu-

se como reflexo do sistema produtivo local, impulsionado por um novo agente econômico 

propulsor do desenvolvimento.  

 

O estudo da paisagem contemplou aqui os diferentes olhares sobre as formas 

que permaneceram ou que não foram transformadas ao longo do tempo. A especialidade 

deste estudo acerca da paisagem está em observar a realidade por dois aspectos 

constitutivos: o natural e o cultural, revelando as ações da PETROBRAS sobre a paisagem. 

 

Espera-se que as explicitações dos problemas com suas várias conotações e 

aspectos possam modificar as vivências no lugar e nas suas relações com a região. Muitas 

vezes esses problemas não são percebidos como efeitos de processos sociais mais amplos e, 

raramente, são explicados em suas verdadeiras causas. São situações de contingência do 

homem em seu espaço vivido, que assimilam os problemas, reduzindo a auto-estima e 

dificultando a solução de problemas simples do cotidiano. Assim, acredita-se que o tema é 

relevante para orientar e intervir nas tomadas de decisões sobre planejamento, bem como é 

importante como elemento de pressão social. 

 

O presente estudo pretende dar a sua contribuição acadêmica no que diz respeito 

a novos procedimentos de estudo e de análise, levando em consideração a construção do 

conhecimento geográfico a partir de premissas não comumente cultivadas cientificamente.  



  

 

Esta dissertação foi estruturada em cinco capítulos que se articulam em torno 

das categorias lugar e paisagem e também da perspectiva do desenvolvimento local . O 

Primeiro capítulo apresenta a metodologia da pesquisa. A área de estudo é aí caracterizada 

com destaque para as dinâmicas das paisagens naturais, bem como aspectos relacionados à 

população e à economia local. O segundo capítulo não só analisa, detalhadamente, os 

elementos que caracterizam e definem as paisagens, mas também apresenta um estudo de 

caso em que a paisagem funciona como fonte testemunhal da evolução de Carmópolis. O 

terceiro capítulo discute as ações da PETROBRAS nesse município com o intuito de 

entender o papel desse agente econômico para a consolidação ou sustentabilidade das 

políticas de desenvolvimento econômico àquela localidade.  

 

No quarto capítulo, com base na percepção dos carmopolitanos quanto às ações 

da PETROBRAS no município, procurou-se conhecer: as expectativas dos entrevistados 

sobre essa empresa em Carmópolis; a percepção dos residentes quanto aos aspectos mais 

importantes na paisagem; os modos e as condições de vida da população e as ações da 

empresa desenvolvidas no município, segundo o olhar dos entrevistados. 

 

Por último, finalmente foram construídas as considerações finais deste estudo, 

sinalizando as prováveis soluções, alternativas e contribuições que possam impulsionar o 

desenvolvimento econômico local do município, mediante a concepção dos residentes e 

visando à  sustentabilidade ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

1. METODOLOGIA DA PESQUISA  

 

Qual o método e os procedimentos metodológicos utilizados nesta pesquisa 

sobre a influência da PETROBRAS na Organização do Espaço de Carmópolis? Qual 

categoria geográfica foi enfatizada neste trabalho? Quais os objetivos e a utilidade 

prática desta pesquisa desenvolvida ao longo de um período marcado por muitos 

esforços, sacrifícios, renúncias, custos, perseverança, determinação, lágrimas e uma 

paixão muito forte pela ciência geográfica? 

     

Hussel apud SPOSITO (2004, p. 37) afirma que “a fenomenologia ultrapassa 

simultaneamente o realismo e o idealismo. Ela ultrapassa o idealismo à medida que toda 

consciência visa a um objeto transcendente, isto é, exterior a ele; ultrapassa o realismo visto 

que toda significação remete a uma consciência transcendental doadora de sentido”. 

Ademais, na visão de Lencioni: 

 

Acima de tudo, é preciso ressaltar que a fenomenologia consiste num 
método e numa forma de pensar, nos quais a intencionalidade da 
consciência é considerada chave. Porque a consideração da percepção 
advinda das experiências vividas é, assim, considerada etapa 
metodológica importante e fundamental, procurando romper a oposição 
entre sujeito e objeto, tanto quanto entre ator e observador e afirmando-se 
uma visão antropocêntrica do mundo e uma recuperação do humanismo 
que a Nova Geografia havia feito desaparecer com seus modelos teóricos. 
Com essa perspectiva, o espaço vivido, como revelador das práticas 
sociais, passa a ser a referência central, colocando-se o lugar no centro da 
análise. (LENCIONE, 1999, p. 150-1)  

 

 



  

No método fenomenológico é o sujeito que descreve o objeto e suas relações a 

partir do seu ponto de vista, depois de se apropriar intelectualmente do objeto. Na 

fenomenologia não se estuda uma cidade, mas sim as marcas e os sinais decorrentes de um 

agente centralizador que organiza e executa as relações cotidianas do homem com a área 

específica. Sendo assim, não se pode perder de vista o conceito de percepção ambiental 

formulado por Ferrara (1993, p.24), ao afirmar que “percepção é informação que só se 

revela na medida em que é submetida a uma operação que expõe a lógica da sua 

linguagem”. 

 

Tomando por base a visão do geógrafo francês Pierre George, citado por Del 

Rio e Oliveira (1996, p.124), entende-se que a paisagem é “objeto essencial da curiosidade 

e dos estudos geográficos”. Ao analisar o procedimento geográfico da observação do 

espaço, do visível e do invisível, considera-se que a paisagem é por excelência as formas 

visíveis. E também “uma resultante de legados ou forças atuais ou do passado”. No entanto, 

Cosgrove (1998, p.111) propõe uma visão mais ampla acerca do que seja paisagem. Para 

ele, esta categoria geográfica contém significados culturais, residuais e emergentes². Pode-

se concluir, então, que todos esses termos têm impactos diferentes sobre a paisagem 

humana. 

 

Numa visão materialista, a paisagem é um instrumento de produção e, portanto, 

situa-se na interface natureza e sociedade, possuindo uma estrutura e um funcionamento 

próprio através dos corpos que a constituem e, de outro lado, esses aspectos são 

determinados pelo sistema de produção econômica e cultural. 

 

Nesse sentido, considera-se importante tal estudo, que tem a paisagem como 

fonte testemunhal, devido ao fato de não somente tentar reconstituir aspectos teóricos da 

Ciência Geográfica, mas também por propor uma avaliação das transformações na 

paisagem do município de Carmópolis durante os 40 anos de atuação da PETROBRAS na 



  

região do Baixo Cotinguiba, a partir da percepção dos atores sociais que fazem parte do 

cotidiano local2. 

 

Pretendeu-se também mapear a paisagem do município, entre os anos de 1960 e 

2005; identificar as grandes marcas impressas pela PETROBAS na paisagem local e 

identificar as ações dessa empresa no cotidiano dos carmopolitanos.  

 

A partir desse primeiro viés, pode-se dizer que o intuito deste estudo é 

aproximar as diversas ciências sociais e procurar, na forma de diálogo, discutir e 

analisar as transformações ocasionadas nessa área. Para tanto, procurou-se uma 

abordagem fundamentada em uma metodologia clara, para melhor entender as ações e a 

organização do espaço de Carmópolis a partir da chegada da citada empresa nessa 

localidade. 

Dentre os procedimentos metodológicos adotados, com o propósito de melhor 

organizar as informações obtidas, citam-se: pesquisa qualitativa, documental e 

entrevistas com perguntas abertas e fechadas. Tais procedimentos podem ser definidos a 

partir de um quadro conceitual, buscando adequar as técnicas de pesquisa aos objetivos 

a serem alcançados, levando-se em consideração algumas etapas: 

 

As obras e textos de Milton Santos (1979, 1988, 1994, 2001), Maria Ângela 

Faggin Leite (1994), Michel Collot (1990), Yi-Fu Tuan (1985), Denis Cosgrove (1989), 

Vicente Del Rio (1996), Lívia de Oliveira (1997), dentre outros, foram fundamentais para 

a construção de todo um referencial teórico sobre lugar, paisagem e percepção espacial. 

A revisão bibliográfica sobre a temática acompanhou todo o percurso da pesquisa, 

através de levantamentos de diversos livros, monografias, revistas, Internet, artigos, etc. 

 

A pesquisa de campo foi realizada através de observação de campo, aplicação 

de questionários, entrevistas e fotografias da área de estudo. A aplicação dos 

questionários procurou contemplar questões relativas à atuação da PETROBRAS na 

localidade e a percepção espacial visualizada pela população local sob a paisagem 
                                                 
2 Ler Cosgrove, Denis. Em Direção a uma Geografia Cultural Radical. In espaço e cultura, Rio de Janeiro: 
UERJ/NEPEC, 1998, n°5,p.6-29. 



  

vivenciada. Finalmente, fez-se uso da computação gráfica e da representação 

cartográfica, que permitiram fundamentar melhor e mais objetivamente este estudo.  

 

Diante dos objetivos e questionamentos propostos, definiu-se neste trabalho 

que deveriam ser observados os seguintes critérios: aplicação de questionários e de 

entrevistas com moradores antigos e jovens. A faixa etária selecionada para a entrevista 

correspondeu à idade acima de 16 anos, uma vez que estes residentes contribuiriam 

melhor para os objetivos iniciais deste trabalho.  

 

Tendo Carmópolis cerca de 10.000 habitantes (IBGE, 2000), considerou-se uma 

amostra de 140 entrevistados entre a população residente, antiga ou não, no município. Os 

moradores mais antigos totalizaram 37 questionários, e 103 correspondem a pessoas 

residentes há menos de 40 anos no município3. As pessoas entrevistadas foram abordadas 

na rua e/ou em suas residências, de preferência com hora marcada para o atendimento da 

entrevista, a qual durou em torno de 1 hora por pessoa. O quadro 1 mostra a distribuição 

dos questionários por local e tempo de residência. 

 

Quadro 1: Local e tempo de residência dos entrevistados 

MORADORES ENTREVISTADOS POR TEMPO DE RESIDÊNCIA  

LOCAL DE RESIDÊNCIA 
DOS ENTREVISTADOS 

RESIDENTES HÁ MENOS 
DE 40 ANOS 

RESIDENTES HÁ 
MAIS DE 40 ANOS 

TOTAL 

Loteamento Santa Bárbara 

Conj. Alves Teles 

Conj. Valadares 

Conj. V. Leite 

Conj. A. Franco 

03 

06 

06 

05 

04 

04 

- 

01 

04 

- 

07 

06 

07 

09 

04 

V. Margarida 

B. Invasão 

B. Novo 

B. Feijão Andu 

Trapiá – 1 e 2  

02 

05 

06 

04 

10 

- 

01 

02 

- 

- 

02 

06 

08 

04 

10 

                                                 
3 Vê quadro 1: local e tempo de residência dos entrevistados. 



  

Monte Carmelo 

Rua da Areia 

P. 16 de Julho (rodoviária) 

P. 16 de outubro (igreja) 

R. Coruba 

Av. do hospital 

02 

02 

04 

05 

04 

02 

- 

03 

01 

02 

03 

- 

02 

05 

05 

07 

07 

02 

Fazenda Santana 

Fazenda Oiteirinhos 

Fazenda Palmeiras 

Sítio Bom Jardim 

Sítio Bela Vista 

Aguada 

02 

02 

04 

02 

01 

19 

- 

02 

- 

- 

- 

15 

02 

04 

04 

02 

01 

34 

TOTAL                    103   37     140 

Fonte: pesquisa de campo - out. / 2005. 

 

Para se chegar a essa distribuição, utilizou-se o mapa político-administrativo de 

Carmópolis da sede municipal fornecido pela prefeitura, bem como informações sobre a 

distribuição da população. Considerou-se também a vivência da pesquisadora, como filha 

de Carmópolis e professora das redes municipal e estadual há mais de 18 anos, atuando na 

Escola de Ensino Fundamental D. PEDRO I, e há 7 anos no Colégio Estadual Poeta José 

Sampaio. 

 

Considerando-se o quadro 1, os três primeiros grupos de entrevistados 

correspondem às áreas central e de expansão urbana de Carmópolis, definidas na 

nomenclatura como conjunto, loteamento, invasão, e à área antiga, existente mesmo antes 

da chegada da PETROBRAS. O último bloco corresponde à área rural e ao único povoado 

do município, Aguada, onde, pela significância de sua população, em torno de 1179 

habitantes, foram aplicados 34 questionários. 

 

As informações obtidas através de registros de depoimentos sobre a história de 

vida dos carmopolitanos deram subsídios, no decorrer da pesquisa, para compreender os 

vínculos afetivos que ligam as pessoas ao lugar onde vivem, e como vêem, em seu 



  

imaginário, o processo de transformação da paisagem, sobretudo  pela ação da 

PETROBRAS. 

 

A opção por utilizar uma metodologia qualitativa está relacionada à necessidade 

de levantamentos de dados de difícil mensuração e, por isso, os depoimentos de história de 

vida trouxeram as informações de caráter mais subjetivo e individual. Trata-se de valorizar 

a vivência do narrador, o que ele presenciou ao longo do tempo e a familiariedade de 

captar, em sua percepção, os laços que o ligam à paisagem. 

 

As entrevistas seguiram um roteiro de assuntos, todos versando sobre temas que 

dizem respeito à atuação da empresa no município. As perguntas referiram-se à forma 

como era Carmópolis nos anos 1960; o que mais marcou com a chegada da PETROBRAS 

no Município; o que aconteceu com as famílias que tiveram suas terras desapropriadas; 

qual o local de nascimento ou de procedência dos entrevistados e qual a renda e a faixa 

etária dos moradores entrevistados4. (Anexos 1 e 2).  

 

Neste estudo, a principal meta a ser alcançada esteve centrada nos 

levantamentos das impressões e da percepção dos habitantes de Carmópolis em relação à 

empresa. As perguntas foram diversas. Entre elas se encontram as relacionadas à cidade 

como um todo e às lembranças de Carmópolis/Aguada nos anos 1960; o que mais marcou 

com a chegada da PETROBRAS (aspectos positivos e negativos) e como esses aspectos 

influem ou influenciam o cotidiano das pessoas. 

 

Outras questões referiram-se à configuração espacial produzida pelas ações 

dessa empresa no município de Carmópolis, bem como em que medida a população local 

apreende as implicações desse processo e se insere na realidade espacial, tomando como 

referência a imagem produzida pelo principal agente econômico na área. 

 

                                                 
4 Foram aplicados dois questionários: um com pessoas naturais ou não, as quais foram testemunhas da 
chegada da PETROBRAS, e outro com pessoas residentes que não testemunharam a chegada dessa empresa 
no município.   



  

A relevância deste trabalho consolida-se por apresentar uma utilidade teórica e 

prática, contribuindo para a inserção da percepção ambiental como campo analítico na 

elaboração de uma metodologia capaz de apreender os impactos na organização espacial, 

observados pela comunidade, posto que eles podem tornar-se elementos de pressão social a 

serem utilizados pela comunidade, bem como identificar problemas e apontar respostas, ou 

soluções, numa perspectiva de sustentabilidade em diferentes dimensões.  

 

As questões que nortearam a construção desta dissertação foram definidas 

mediante a hipótese de que a PETROBRAS foi o principal agente econômico responsável 

pela transformação da paisagem de Carmópolis. Os questionamentos iniciais foram os 

seguintes: Como a população residente percebe e valoriza a atuação da PETROBRAS? 

Quais influências a PETROBRAS exerce sobre o cotidiano do carmopolitano? De que 

forma a população percebe e dá valor aos diversos aspectos da paisagem que a cerca? 

 

Diante de tais procedimentos, bem como dos questionamentos levantados e 

guiados pelos fundamentos que dão legitimidade às categorias paisagem e lugar, enquanto 

conhecimento ou matriz teórica da Geografia, pretendeu-se responder às indagações que 

surgiram a partir da verificação da problemática em torno do desenvolvimento local de 

Carmópolis.  

1.1. CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA DE CARMÓPOLIS 
 

 

A figura 1 mostra a localização de Carmópolis no Estado de Sergipe. O 

município ocupa uma área de 47km², sendo delimitado pelas seguintes coordenadas 

geográficas: latitude de 10° 37´ 21” S a 10° 42´46” S e longitude de 36° 53´22” W a 

37°01’50” W. 
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A sede do município pertence, segundo o IBGE, à região do Baixo Cotinguiba e 

limita-se ao Norte com o município de Japaratuba, ao Sul com Santo Amaro das Brotas e 

General Maynard, a Leste com Pirambu e a Oeste com Rosário do Catete. Trata-se de uma 

pequena localidade (figuras 2-3) que está assentada no maior campo produtor terrestre de 

petróleo de Sergipe e do Brasil.  

 



  

 

 
             Figura -2: Paisagem da área urbana de Carmópolis – set. 2005 
 

 

 
             Figura 3:  Imagem aérea do município de Carmópolis mostra a distribuição dos poços de petróleo –          
                              Carmópolis/SE - 2005 

 1.1.1 Dinâmica da paisagem 
 

 



  

As condições geológicas da área constituem um dos fatores favoráveis à 

atividade de extração mineral5. Esse fato se deve à localização do município, que se 

encontra na Bacia Sedimentar Sergipe/Alagoas, de formação Mesozóica e constituída por 

terrenos do Pleistocênico e do período Quartenário da era Cenozóica. Abrange uma área 

que está contida na antiga Reserva Nacional, onde vários tipos de minérios e rochas de 

interesse econômico já foram prospectados, a exemplo do calcário, do salgema, do cloreto 

de potássio, do cloreto de magnésio do petróleo e do gás natural.  

 

Associadas a essa formação geológica, encontram-se também formas de relevo 

características da paisagem local correspondentes a ondulações de subsolo calcário e a 

solos de massapé, bem como a tabuleiros costeiros do Grupo Barreiras, compostos por 

sedimentos argilo-arenosos nos quais se desenvolvem solos Podzólicos vermelho-amarelos 

(figura 4). De modo geral, as formas de relevos não ultrapassam os 200 metros de altitude. 

Morfologicamente, essa bacia sedimentar compreende uma área de relevos dissecados em 

colinas, cristas e interflúvios tabulares do Grupo Barreiras e do Tabuleiro Costeiro, 

acentuando-se a ocorrência de superfícies tabulares à medida que se afasta do pré-

cambriano e aparecem as estruturas sedimentares compostas de calcário, argila e arenitos, 

em direção ao litoral. 

 
         Figura- 4: Corte vertical de uma área do solo Podzólico – Bairro S. Bárbara – nov. - 2005  

                                                 
5 UFS/SEPLAN. Atlas de Sergipe-Aracaju, 1979. 



  

O clima predominante nessa localidade é do tipo quente e sub-úmido, com 

temperaturas médias anuais em torno de 25° C e precipitações médias anuais de 1 200 mm, 

concentradas nos meses de abril a agosto, com estiagem normal entre setembro a março6.  

 

O município em estudo é drenado pela Bacia do rio Japaratuba (figuras 5 e 6), 

genuinamente sergipana, cujos problemas ambientais, tais como desmatamentos e poluição, 

são anteriores à atividade petrolífera, mas, certamente, merecem maiores cuidados diante 

das ações desenvolvidas pelos agentes econômicos, tendo em vista o desmatamento de suas 

margens, o qual tem provocado assoreamento do vale por erosão das suas vertentes, além 

do derrame de óleo e dos resíduos petrolíferos, causadores de alterações ambientais graves 

nos ecossistemas locais. 

 

 
                 Figura -5: Vista parcial do rio Japaratuba, no Povoado Aguada-Carmópolis/SE – out/ 2005 

 
                                                 
6 UFS/SEPLAN. Atlas de Sergipe, Aracaju, 1979. 



  

               Figura- 6: Rio Siriri, afluente do Japaratuba, no Povoado Aguada - Carmópolis/SE - out.- 2005. 
Em suas condições naturais, o solo de Carmópolis apresenta elevada fertilidade, 

fato comprovado pelo seu aproveitamento por cultivos perenes e de subsistência (mandioca, 

feijão, milho) praticados pela população local. 

 

A tabela 1 revela uma tendência de transformação da paisagem natural de 

Carmópolis com destaque para o aumento da área de pastagens em diminuição da lavoura. 

Essa ação foi priorizada pelos agentes transformadores que contribuíram para o forte 

impacto na natureza primitiva. Esta pesquisa revelou a priori que tal impacto foi 

ocasionado pelo avanço de duas atividades econômicas no município: as agroindústrias da 

cana-de-açúcar associada à pecuária, o cultivo do coco-da-baía, e a atividade de extração 

mineral. Em menor escala acrescenta-se o cultivo das lavouras de subsistência (mandioca, 

milho e feijão) o qual também contribuiu nesse processo. Com isso, a vegetação original foi 

dizimada em quase toda a sua totalidade. 

 
 

Tabela  1: Carmópolis - Utilização das Terras (ha) – 1980 – 1996 

 
 

LOCAL 
 

 
TOTAL (1) 

 
LAVOURAS 

 
PASTAGENS 

 
MATAS E 

FLORESTAS 

  
TERRAS EM 
DESCANSO² 

 
SERGIPE 
ANO 1980 

 
1.585.196 

 
203. 042 

 
1. 125  518 

 
223  804 

 
32  832 

 
CARMÓPOLIS 

ANO 

 
TOTAL (1) 

 
LAVOURAS 

 
PASTAGENS 

 
MATAS E 

FLORESTAS 

 
TERRAS EM 
DESCANSO² 

1980 4.061      943 2.653 164 103 

1985 3.726     987 2.479 124 101 

1996 5.309 1.187 3.741   31  25 

Fonte: Censo Agropecuário do Brasil: IBGE – 1980 – 1985 - 1996 
(1) Área total dos estabelecimentos, inclusive terras improdutivas  
(2) Terras em descanso, inclusive terras produtivas não utilizadas. 
Adaptado por: Maria José dos Santos – 2005 
 
 

 

Em decorrência desse processo de transformação da paisagem através das 

atividades que foram implementadas na área, observou-se que existem atualmente apenas 

manchas de uma mata secundária que protege o solo, pois a ação antrópica na área reduziu 

não só as matas como também o desenvolvimento dos cultivos de subsistência (figura 7). 



  

 
                  Figura 7: Cultivo da mandioca para a subsistência, Carmópolis. Essa área é restrita  
                               a uma  pequena localidade próximo à sede do município – nov. - 2005. 
 
 
 

Em referência aos estabelecimentos ocupados por lavouras, em Sergipe 

apresenta-se uma concentração de pequenos proprietários. Entretanto, em Carmópolis, as 

áreas ocupadas encontram-se direcionadas para as pastagens associadas ao cultivo do coco-

da-baía. Esses estabelecimentos possuem mais de 100 ha e estão nas mãos dos detentores 

da posse das terras carmopolitanas, enquanto que a lavoura de subsistência foi reduzida a 

pequenos lotes em que é plantada principalmente a mandioca. 

 

Dentre os estabelecimento com mais de 100ha, destaca-se a Oiteirinhos, que 

ocupa terras dos municípios de Carmópolis e Japaratuba e que a PETROBRAS adquire 142 

ha7.  

 

Esse município, semelhante aos demais municípios sergipanos, apresenta 

elevada concentração de terra, com índice de GINI 0,914, conforme afirmou Fontes (1998, 

p. 372). Esse fato também pode ser observado através da figura 8, que caracteriza a 

paisagem natural carmopolitana revelando que essa paisagem foi modificada para ser 

introduzida uma outra atividade, que se revelou priorística para os detentores da terra.  

 

                                                 
67Ler FILHO, José de Oliveira. PETROBRAS EM SERGIPE: Uma história de parceiros e sucesso (de 1963 a 
2003). A fazenda Oiteirinhos pertence a Carmópolis e a Japaratuba-SE.   



  

 
                  Figura-8: Paisagem natural modificada pelo cultivo do coco-da-baía -  2000 
 
  

Constata-se também que o solo de Carmópolis, antes de elevada fertilidade 

natural, é propício para cultivos perenes, principalmente coco-da-baia e também para 

pastagens. Hoje essa área encontra-se ameaçada de degradação, pois as enormes manchas 

de matas secundárias indicam o avanço do processo de desmatamento da vegetação natural, 

que protegia o solo de erosão das águas pluviais pela agravante ação dos agentes culturais.  

 

 Antes eram os canaviais e as pastagens que marcavam a paisagem carmopolitana e 

dificultavam o desenvolvimento dos cultivos de subsistência. Hoje os cavalos de pau para a 

retirada do petróleo e seus subprodutos, o coco-da-baía e a pastagem, influenciam na 

transformação da paisagem desse município.  

 

 

1.1.2 Dinâmica da População   
 

O estudo da população, do ponto de vista geográfico, no mínimo, deve abranger  

importantes dimensões: o crescimento e a mobilidade espacial, ou seja, os movimentos 

migratórios. Apresentaram-se a seguir dados gerais sobre o crescimento e a origem da 

população. Com relação ao crescimento populacional, constatou-se que, em relação a 

outros municípios do campo petrolífero, Carmópolis apresenta um dos menores índices de 

população absoluta, cerca de 10.000 habitantes. Também em relação à região do 

Cotinguiba, Carmópolis possui apenas população superior à de Rosário do Catete e General 



  

Maynard. Durante os últimos 40 anos, houve um expressivo aumento entre as décadas de 

1980 e 1990, conforme levantamentos feitos pelo IBGE. 

 

Tabela- 2: Carmópolis: População Residente - 1970 – 2000 

 

POPULAÇÃO RESIDENTE 

TAXA DE 

CRESCIMENTO  % 

 

ANOS 

 

TOTAL 

 

URBANA 

 

RURAL 
 

 
1970 

 
4.037 

 
2.388 

 
1.649 

- 

 
1980 

 
4.460 

 
3.065 

 
1.395 

 
1,00 

 
1991 

 
6.782 

 
5.361 

 
1.421 

 
3,88 

 
1996 

 
7.795 

 
6.451 

 
1.344 

 
2,82 

 
2000 

 
9. 352 

 
7.606 

 
1.746 

 
2,30 

Fonte: IBGE – Censos Demográficos, 1970 – 2000. 

 

A tabela 2 revela também que houve um crescimento demográfico contínuo da 

população urbana, fato que se deve principalmente ao aumento de empresas instaladas na 

área (cerca de 35 firmas e 40 contratos)8, oferecendo serviços não só para as pessoas desse 

município como também às procedentes de cidades próximas. Essa inserção de firmas 

provocou uma maior mobilidade da população. Os residentes não-naturais afirmaram, em 

entrevistas, que a busca por melhores condições de vida, através da possibilidade de 

encontrar emprego, foi o principal fator da migração.  

 

Conforme o último Censo Demográfico do IBGE (2000), residem em 

Carmópolis 9.352 pessoas. Desse total, 8.277 são provenientes de cidades do Estado de 

Sergipe as quais correspondem a 89%; e de outros estados são 1075, que equivalem a 11% 

do total dos residentes. Os estados que mais contribuíram com essa mobilidade foram: 

Bahia, Alagoas e Pernambuco. Fica evidente que a influência da PETROBRAS no 

município e o aporte de empresas instaladas principalmente a partir dos anos 1990 atraíram 

essas pessoas, o que é tratado com mais detalhes no capítulo 4. Assim, fica evidente que, 

conforme as respostas dos residentes, naturais ou não de Carmópolis, eles têm objetivos 

                                                 
8 PETROBRAS, 2006 



  

comuns, sonhos e expectativas sobre a PETROBRAS, para os quais “se não fosse a 

PETROBRAS o que seria de Carmópolis e de seus filhos”? 

2. A TRANSFORMAÇÃO DA PAISAGEM DE CARMÓPOLIS 

 
2.1. A Paisagem como fonte testemunhal  

 

As referências mais antigas sobre Carmópolis remontam o ano de 1690, quando 

os colonos liderados por Cristóvão de Barros iniciaram as primeiras tentativas de conquista 

do território sergipano, que, na época, se encontrava sob o domínio dos índios tupinambás. 

 

Depois de exterminar várias nações de indígenas, doa ao filho, Antônio 
Cardoso de Barros, boa parte das terras do norte de Sergipe, entre os rios 
Japaratuba e São Francisco. No fim do período colonial e início do 
império nascia uma povoação denominada Rancho. A aldeia surgiu como 
um ponto de parada de feirantes que ali se aglomeravam e passavam em 
comboio para a antiga Mata do Bom Sucesso. Nela existia um quilombo 
formado por escravos que fugiam dos engenhos do Cotinguiba e 
atacavam os viajantes. (Correio de Sergipe, 2003, p.12) 

 
 

A povoação no Sítio do Rancho teve seu nome trocado para Carmo, sendo 

elevada à categoria de Vila através da Lei n° 23, de 26 de outubro de 1884, tendo sido os 

limites fixados somente após 1921, cuja autonomia somente foi concedida pela Lei n° 831, 

de 16 de outubro de 1922. O município então foi instalado em 1° de janeiro de 1923, 

passando à categoria de cidade pela Lei n° 69, de 28 de março de 1938. 

 

Naquela época, José Joaquim Pereira Lobo sancionou uma lei que estabelecia o 

seguinte: “fica criado o Município do Carmo com a mesma denominação, desmembrado de 

Rosário, com 56 km² de área”. E em 31 de dezembro de 1943, por Decreto-Lei n° 377, 

Carmo passou a ser então denominada Carmópolis. 

 

A denominação Carmópolis tem sua origem provavelmente na influência dos 

padres Carmelitas da Missão enviada à comarca de Japaratuba, os quais, segundo consta na 

obra Memória da Capitania de Sergipe, visitaram os rios Japaratuba, Lagartixos e o Siriry. 



  

Todos estes rios desaguavam no mar, quatro léguas abaixo da missão de Nossa Senhora do 

Carmo. 

 

Os Carmelitas chegaram a Sergipe por volta do ano de 1600 e estabeleceram-se 

em São Cristóvão. Mas, provavelmente no ano de 1640 vieram da Bahia outros religiosos 

carmelitas. A partir de 8 de fevereiro de 1700, as missões indígenas do São Francisco foram 

entregues aos Carmelitas descalços de Santa Teresa, ou Terézios de hábitos pardo e copa 

branca. Mesmo depois que entregaram aos Padres Borbons a administração das missões 

indígenas, os carmelitas continuaram com suas fazendas em Santa Isabel, ocupando áreas 

próximas a Pirambu e a Japaratuba. 

 

A presença marcante dos Carmelitas nas terras do antigo Rancho (atual 

Carmópolis) determinou a mudança do topônimo, marcando a relação dos religiosos com a 

história de Carmópolis.  

 

Num ponto mais alto dessas terras foi instalada a Missão do Japaratuba e 
erguida a Igreja de Santana do Massacará. Mas logo depois os religiosos 
transferiram a missão para o Monte do Carmo de Japaratuba, algumas 
léguas mais adiante. Não se sabe ao certo, mas se acredita que a 
transferência se deu por conta de uma epidemia de varíola. Em 1808 a 
população indígena nas terras que formam Carmópolis chegou a 300 
pessoas. A independência econômica e política a Rosário eram grandes. 
Assim, os proprietários do Engenho de Poções, Francisco e José Teles 
Maciel, lutaram contra essa situação e em 19 de fevereiro de 1910 
fundaram o jornal “A Voz do povo”. (Correio de Sergipe, 2003, p. 12) 

 

Ao longo de sua história, o município de Carmópolis passou por um processo de 

transformação conservadora, isto porque, segundo Santos (1986, p.66), “a paisagem guarda 

em si a memória de tempos diferentes que integram com o espaço. Dentro dessa construção 

estão incutidas mudanças que buscam com o tempo a sua superação”. No início, quando 

passou para a categoria de cidade, experimentou um progresso crescente na sua economia 

açucareira e algodoeira, associado à pecuária. Os donos de engenhos iniciavam suas 

atividades com a derrubada da mata, usando largamente a coivara (incêndio) e, em seguida, 

faziam o plantio de cana-de-açúcar.          

 



  

A história desse município é marcada pela economia agroaçucareira, e os 

habitantes do Rancho eram formados por escravos fugitivos de seus senhores. Portanto, 

desde aquela época, a terra era alvo de degradação. Seus habitantes viviam do corte de cana 

e sobreviviam à custa do engenho e dos cultivos de subsistência que eram plantados nas 

terras cedidas pelos donos do engenho Oiteirinhos. Nos arredores dos engenhos, geralmente 

se encontravam as casas dos trabalhadores cortadores de cana que adquiriam terras para 

plantar o feijão, o milho e a mandioca. Como bem expressou Machado, 

 

Esta paisagem resulta da fusão entre componentes naturais e construídos 
como cenário do espaço vivido. As suas particularidades são conhecidas 
por seus moradores, e por quem a experiência por meio de um contorno 
direto e construído pode alcançar a compreensão dela. Pode-se considerar 
na percepção dos moradores como uma informação de grande importância 
no estudo da interação entre homem e paisagem, pois é inegável que há 
uma profunda diferença entre um cenário descrito e estudado e um 
cenário experienciado e vivido. É a familiaridade em relação a tudo o que 
existe na paisagem que lhe confere um significado especial; onde os 
habitantes vivem, se movimentam e se relacionam entre si e com a 
paisagem. (MACHADO,1996,p.99) 

 
 

                  De acordo com as figuras, (9 e 10), existem dois exemplos de transformação da 

paisagem de Carmópolis. A primeira mostra a cidade nos anos 1970 e a segunda, a mesma 

rua no ano de 2005. 

 
                          Figura- 9: Paisagem urbana de Carmópolis/SE- rua da areia nos anos 1970 –  
                                           cedida pelo Sr. Laerte Sobral 

 

Para Leite (1994), uma paisagem é formada: 

pela combinação entre elementos novos e velhos, externos e internos. 
Essa combinação, altamente dinâmica, que se dá em cada lugar segundo 
uma determinada lógica particular de organização, pressupõe um 
confronto e, muitas vezes, um conflito entre externo e interno, novo e 



  

velho. A aceitação desse confronto ou conflito é condição de procura da 
exatidão. (LEITE, 1994, p.70)  
 

 
                           Figura 10: Paisagem urbana de Carmópolis-SE, - antiga rua da Areia – 2005 

2.2. O VALOR E O SIGNIFICADO DA PAISAGEM 
 

       

Bley (1996, p.135) afirma que a natureza dos valores é muito complexa e sua 

classificação é extremam ente controvertida. Dessa forma, sobre o valor da paisagem é possível 

adotar o princípio axiológico de que os valores não são o que eles valem e, portanto, todas as 

paisagens, em todos os seus pontos de vista, têm valor. Dessa maneira é possível estabelecer uma 

classificação de valores estéticos e utilitários atribuídos à paisagem de Carmópolis e, derivados 

deles, os valores atribuídos enquanto paisagem vivida.  

 

 
Figura 11: Engenho Oiteirinhos, importante pólo do sistema canavieiro de Carmópolis em 1960. 

                               (Cedida pelo Sr. Carlos Fontes). 
 
 



  

O valor que o engenho Oiteirinhos representa para os carmopolitanos ultrapassa 

o limite das aparências e possibilita a reconstrução dos processos e dos agentes que atuaram 

na construção do espaço geográfico do município. Assim, a paisagem de Carmópolis do 

passado traz as marcas ou evidências testemunhais significativas para o entendimento da 

construção desse espaço no presente. Portanto, segundo Bley (1996, p.138), “é melhor 

recriar o passado do que inventar o futuro”. Não se quer afirmar com isso que a paisagem 

seja vista como um monumento fossilizado, mas, pelo contrário, como um exemplo vivo de 

organização espacial, racional, revalorizando o passado, que deve estar sempre presente 

como valor cultural. Como afirmara Dubos (1981, p.16), “a manipulação da natureza é uma 

necessidade da natureza humana”. Dessa forma, a paisagem, à medida que é vivida e 

apropriada, representa a maneira como as pessoas enxergam seu lugar e o valorizam. 

Assim, não se pode afirmar se é a paisagem que faz o nosso cotidiano ou se é o nosso 

cotidiano que faz a paisagem.  

Neste estudo, considerou-se o relacionamento direto entre cotidiano e percepção 

espacial dos cidadãos sobre a paisagem, com a intenção de analisar a influência da  

PETROBRAS na paisagem vivida, percebida e valorizada pelos moradores residentes em 

Carmópolis, trabalhadores da cidade, dentre outros indivíduos. 

 

Os referenciais da população sobre a paisagem vivenciada contribuem para 

explicar como as interferências observadas reorganizam-se nas formas, nos sentidos de 

convivência e na percepção da realidade. Nesse sentido, Paul Valey apud Leite (1994, p.69) 

sugere um meio termo: “É preciso ser leve como os pássaros e não como a pena, nem todos 

os problemas ocasionados numa localidade estão inseridos na realidade do mundo”. E Leite 

(1994) recomenda o distanciamento e a crítica ao objeto de análise.  

 

Tal como Perseu, sustentada na leveza do vento e das nuvens e utilizando 
a visão indireta a imagem captada pelo espelho para combater o terror de 
ser petrificado, podemos utilizar as imagens indiretas, o distanciamento 
da paisagem e a visão crítica que esse distanciamento nos permite, para 
combater o terror de perpertuarmos a paisagem como monumento, como 
estátua de si mesma. A procura de outra ótica, de outros métodos de 
conhecimento da realidade, é uma forma de ancorar-se na leveza que o 
desenvolvimento tecnológico propicia para dar espaço ao novo. (LEITE, 
1994, p.69) 

 

 



  

Neste estudo, o olhar lançado sobre as paisagens, tal como D. Almira afirmou 

em seu depoimento, ao dizer ¨além de amar de paixão, construir minha família, os filhos 

estão casados nessa cidade e trabalham todos aqui”,“É uma cidade pacata, mas é boa de 

se viver”, revela uma relação afetiva com o espaço vivido.  

 

Essa associação de valores do visível registra a construção da paisagem através 

daqueles que a vivenciam, constroem-na e participam dessa transformação por meio de 

sentimentos e construções de valores. Desse modo, assim como outros protagonistas da 

construção do espaço geográfico, a PETROBRAS participa dos valores contidos nas formas 

visíveis do lugar. 

 

 

 

2.3 NATUREZA, PAISAGEM E LUGAR: DISCUTINDO AS INTER-

RELAÇÕES 
 

 

A palavra paisagem deriva do latim pagus, que significa país, com o sentido 

de lugar ou espaço territorial. Assim, dela derivam as diferentes formas: paysage 

(francês) e paesaggio (italiano). A língua germânica, por exemplo, colaborou com a 

palavra original land, com o significado de Landschaft (alemão), landscape (inglês) e 

landschap (holandês)9. 

 

Ao final do século XV, aparece uma segunda acepção do termo paisagem 

dentro da linguagem dos cultivadores das artes pictorescas, que apresentavam a 

paisagem não como uma descrição, mas como resultado da representação positiva de 

uma combinação de objetos materiais. Essas relações privilegiam o homem no seu meio, 

dando ênfase à subjetividade e às formas de se expressar de maneiras diferentes, segundo 

o tempo e as áreas culturais10. 

 

                                                 
9 Ver Passos M.M. Biogeografia e Paisagem, Maringá (1988, p.27-52) 
10 Ver também Passos 



  

A arte dos jardins representou - e representa - o mais constante e 
universal meio de expressão paisagística, havendo uma abertura maior 
do tema no fim do século XIX, em que a poesia parnasiana passa a 
fazer dela tema exclusivo. Nesse sentido, pode-se afirmar que o termo 
paisagem ganha força na literatura através dos romances de aventuras 
e regionalistas. (PASSOS, 1988, p. 36-38) 

 

A paisagem é considerada uma categoria de fundamental importância para a 

ciência geográfica, particularmente por estar presente ao longo da trajetória do 

pensamento geográfico, mesmo antes da sistematização geográfica como ciência (séc. 

XIX). No período das grandes navegações, os cronistas tinham o papel de descrever os 

lugares – paisagens - com o intuito de um conhecimento das potencialidades econômicas 

a serem exploradas. A geografia tradicional (1850-1950) apresentava com base 

metodológica o método positivista, que se desenvolve a partir da observação e descrição 

da paisagem. 

 

A partir do século XIX, o vocábulo paisagem passa a ser profundamente 

utilizado na Geografia e, em geral, como um conjunto de formas e de elementos, em 

função de sua forma e magnitude. Esse conceito foi introduzido na Geografia por A. 

HOMMEYEREM, mediante a terminologia alemã Landshaft. A concepção vai-se 

ampliando graças à sua própria análise e aos conceitos de heterogeneidade, 

homogeneidade, complexidade e globalidade, conduzindo os cientistas e naturalistas a 

uma reflexão cada vez mais profunda acerca da estrutura e organização da superfície 

terrestre. Já a definição de natureza adotada por HUMBOLDT e RATZEL, a paisagem é 

de cunho naturalista e o ponto de partida para suas pesquisas está perfeitamente 

adaptada ao conceito de paisagem integrada: “a natureza é o que cresce e se desenvolve 

perpetuamente, o que só vive por uma mudança contínua de formas e de movimento 

interior”. (PASSOS, 1988, p.31) 

 

Enquanto no Ocidente as diferentes correntes geográficas interessavam-se 

pelo estudo da paisagem através de uma ruptura epistemológica, na ex-URSS, sua 

valorização inscreveu-se numa evolução lógica e progressiva, sendo concebida como um 

uso meramente pedagógico e considerada como uma disciplina literária, de abordagem 

descritiva. Essa categoria não era vista como um objeto de pesquisa em si e por si mesmo. 

Seu reconhecimento ocorre com a Geografia Física, tendo como seu principal autor 



  

Dokovtchaev, para o qual “o solo é resultado da interação dos elementos da paisagem, 

isto é, do complicado sistema de interações do complexo natural: a rocha-mãe, o relevo, 

as águas, o calor e os organismos”. (PASSOS, 1988, p.34-35) 

 

No final dos anos 1960, dois acontecimentos importantes contribuíram para 

elevar esse estudo na escola Siberiana: o estudo relacionado aos complexos naturais e 

outro referente às concepções sistêmicas, cujo principal teórico foi V.B.SOCHAVA. Uma 

importante questão exposta por ele foi a diferença entre paisagem, meio e natureza. 

Segundo esse mesmo autor, “meio é onde vive o homem e se define em função dele; 

natureza é aquilo que nada tem a ver com o homem; logo, a paisagem engloba o todo”. 

(apud PASSOS) 

 

No Ocidente, as maiores contribuições sobre esse estudo foram as dos 

geógrafos anglo-saxônicos baseados nas visões naturalistas de geógrafos alemães. 

Todavia, essas concepções foram fundamentais para o desenvolvimento desse 

conhecimento. Na escola francesa, foi liderado esse estudo por Vidal de La Blache – 

inserem-se nessa análise os gêneros de vida – paisagem - fisionômica. Por outro lado, os 

geógrafos que se dedicavam a essa linha consideravam-se divorciados da geografia 

regional.  

 
Na abordagem vidalina, o estudo da paisagem repousa sobre um quadro 
rigoroso à base de análises históricas, de referências geográficas e 
climáticas, de pesquisas pessoais sobre os relevos, enfim, sobre 
pesquisas e cálculos estatísticos. A fotografia e, sobretudo, a 
familiaridade com os mapas e com a cartografia multiplicam as 
referências à paisagem e diversificam as escalas de percepção e o 
ângulo de visão. Trata-se, pois, de uma descrição enriquecida, quase de 
uma descrição pseudo-paisagística. É um monumental quadro 
geográfico, homogêneo, exaustivo, rico de observações e de uma 
excessiva apresentação literária. A descrição das regiões geográficas 
sustentava-se, sobretudo, na aparência das coisas, deixando na sombra 
as infra-estruturas e seus funcionamentos. (PASSOS, 1988, p. 52) 

 

Para Defontaines e Cholley, a paisagem é um indício, um suporte, devendo 

ser tomada e apreendida globalmente, e não segundo os diversos pontos de vista setoriais, 

pois ela, em essencial, possui um sentido e significado concretos: 



  

 

Uma porção do espaço perceptível a um observador onde se inscreve 
uma combinação de fatos visíveis e de ações das quais, num dado 
momento, só percebemos o resultado global. A essas colocações, Tricart 
acrescenta: ‘Uma paisagem começa mais ou menos nitidamente em um 
lugar e termina num outro; sua extensão pode ser cartografada; uma 
unidade territorial; sob certo ponto é também uma paisagem’. 
(MACHADO, 1983, p.37) 
 

Enfim, não se entenderia o desenvolvimento do conhecimento sobre a 

paisagem fora dos problemas relacionados ao meio ambiente, à organização dos recursos 

naturais e à proteção da natureza, os quais colocam a questão das relações entre o 

indivíduo, a sociedade e o ambiente.  

 

O estudo sobre a paisagem está ligado à história da geografia francesa, e uma 

renovação da pesquisa encontra-se na interface da sociedade natureza. Portanto, 

compreende-se que ela se articula através de outras tentativas de análises como: 

pesquisas sobre o meio ambiente e estudos de impactos, espaços vividos e/ou percebidos, 

noções de territórios e de país. 

 

A Geografia Cultural (1941) difundida por SAUER valoriza a cultura 

material e a não-material e crenças religiosas que eram expressas na paisagem com uma 

aproximação da Geografia com a Antropologia e a História. Contudo, em meados da 

década de 1960 a Geografia da percepção – comportamento – ganha fôlego, no sentido 

de que está subjulgada à Geografia Quantitativa ou Pragmática,  que busca, a partir da 

corrente fenomenológica, uma nova base para a ciência humanista desenvolvida por 

Husserl (matemático), que, apesar das críticas direcionadas a essa concepção, vem de 

cunho positivo. Segundo Lencione (1999), encontra-se exatamente no ponto que ela 

anula a separação entre objeto e sujeito imposto pela visão pragmática advinda do 

neopositivismo, pois parte da intencionalidade da consciência - que para HURSSEL é a 

essência da fenomenologia o pesquisador parte do desejo na vontade do querer da 

intenção da pesquisa.   

 

Nesse estudo sobre a paisagem vinculava-se o método das percepções 

ambientais, a partir da valorização e exploração dos lugares. E isso teve início nos anos 



  

1960 e sedimentou-se ao longo dos anos 1980. Muitos estudiosos, geógrafos ou não-

geógrafos, começaram a buscar uma nova epistemologia sobre esse tema. Conforme 

Cosgrove, a paisagem sempre esteve intimamente ligada à Geografia Humana: 

 

Com a cultura, com a idéia de formas visíveis sobre a superfície da terra e 
com a sua composição, a paisagem, de fato, é uma ‘maneira de ver’, uma 
maneira de compor e harmonizar o mundo externo em uma ‘cena’, em 
uma unidade visual. A palavra surgiu no Renascimento para indicar uma 
nova relação entre os seres humanos e seu ambiente. Ao mesmo tempo, a 
cartografia, a astronomia, a arquitetura, os levantamentos terrestres, a 
pintura e muitas outras artes e ciências estavam sendo revolucionadas pela 
aplicação de regras, formas matemáticas e geométricas derivadas de 
Euclides. Acreditava-se que tais regras devolveriam às artes a ciência, a 
sua perfeição clássica. (COSGROVE, 1998, p.98) 

  

 

Por isso, é freqüente na opinião pública, assim como na imprensa, confundir 

paisagem com natureza. Mas natureza não é paisagem. De um lado, a natureza existe em si, 

enquanto que a paisagem existe somente em relação ao homem, à medida que este a 

percebe e a elabora historicamente. Por outro lado, a natureza é uma extensão sem nome, 

enquanto que a paisagem está ligada a um lugar e é personalizada por ele. Passos (1988) e 

Corrêa (1986) acrescentam que: “o homem e a natureza, ao longo da história, passam de 

uma adaptação humana a uma ação modeladora, pela qual o homem, com sua cultura, cria 

uma paisagem e um gênero de vida”. Já Santos (1998, p.89) afirma que a “relação do 

homem com o seu entorno está sempre se renovando e, assim, o homem modifica a 

paisagem e, dessa forma, a sua ação sobre a terra modifica a área geográfica e cria impactos 

que tanto podem ser naturais como humanos”.  

 

Tais autores abordam as relações entre o homem e a natureza de forma 

localizada e apontam a importância desta para a população. É por meio dessa relação que 

será possível compreender a história dos lugares, ou seja, as relações sociais, carregadas de 

novos valores, tanto do ponto de vista de cada um em relação às mudanças da paisagem, 

como também de um valor embutido individualmente, que pode ser analisado na 

perspectiva de um valor de julgamento, conforme a visão Collot (1986):  

 

Sobre as questões mais polêmicas no julgamento de valores para 
filósofos são a do valor relativo e absoluto, e a da hierarquia do valor. 



  

Transpondo essas sugestões para o nosso tema, podemos colocar 
indagações, como: por exemplo, uma bela paisagem pode ser sacrificada, 
sendo considerada um valor relativo, em favor de um elemento de 
desenvolvimento econômico, um valor absoluto? Na hierarquia, o que 
tem mais valor, a área industrial ou a beleza da paisagem?. (COLLOT, 
1986, p.213) 
 
 

Nesse sentido, a identidade e a percepção espacial se relacionam e se constroem 

mutuamente, pois há uma interação com o visual. A percepção é construída a partir do 

visual, do cheiro e através dos sentidos. Assim, segundo Collot (1986, p.211), “não se pode 

falar de paisagem a não ser a partir de sua percepção. Na percepção, o sujeito não se limita 

a receber passivamente os dados sensoriais, mas os organiza para lhes dar um sentido”. Ela 

é percebida e, portanto, é construída e é simbólica. 

 
Chateaubriand, citado por Bley, escreveu que: A paisagem, ‘n´est creé 
que por le soleil; c’est la lumière qui fait’. De fato, a paisagem não existe 
sem a luz. Mas, por que o artista decide pintar certos aspectos da realidade 
e não outros? Tuan coloca essa questão e responde que a atração do artista 
está baseada na ‘justaposição da escuridão e da claridade, aconchego e 
grandioso, do íntimo e do público’. (BLEY, 1996, p. 135) 

 

A sensação que os carmopolitanos têm no tocante ao lugar é de prazer pelos 

valores nele contidos. Dentro desse exercício do pensar, faz-se necessário reconhecer as 

mudanças ocasionadas na área. E é através de laços afetivos entre os elementos que a 

mudança adquirirá um novo valor. É interessante reavaliar as palavras de Tuan (1995): 

 
Para fortalecer nosso sentido do eu, o passado precisa ser resgatado e 
tornado acessível. Existem vários motivos para escorar as deterioradas 
paisagens do passado. Ex. quais os objetos que melhor nos retratam? O 
relógio de parede e a baixela de prata de herança? ‘Um livro em nossa 
própria biblioteca’, disse o escritor com o pseudônimo de Aristides, ‘o 
livro é como um tijolo no edifício de nosso ser, carregando lembranças, 
um pequeno pedaço de nossa história intelectual pessoal, existem tantas 
associações que é impossível separá-las. (TUAN, 1995, p. 207)  
 

 

Para quem vivencia a paisagem, existe uma preferência mais intuitiva pela 

paisagem vivida. Sendo assim, as interações entre o homem e o ambiente dependerão do 

humor das circunstâncias, do tempo, da iluminação, da hora do dia, se vista de um veículo 

ou a pé, parado ou em movimento, de escolhas deliberadas ou idas acidentais. Lowenthal 

(1982) afirma que: 



  

 

Finalmente os propósitos do admirador ajudam a determinar como eles 
gostam do que vêem, isto é, lugares podem ser olhados como locais para 
empreendimentos como lindos cenários. Na verdade, a admiração das 
paisagens depende muito mais de nossas interações físicas com ela do que 
o consumo estético possa explicar. Portanto, a satisfação estética é apenas 
um dos muitos prazeres proporcionados pela paisagem, porque estas 
ligações têm também outras raízes, que precisam ser identificadas e 
analisadas.  (LOWENTHAL, 1982, p, 56)  

 
 

No que se refere às atitudes humanas com a área que as liga ao lugar, faz-se 

necessário lembrar que na paisagem pode estar escrita sua história, seus hábitos, os 

costumes e a cultura de um povo. Tudo faz parte do cotidiano, e essas relações são de 

grande importância para a construção da cidadania, que reflete, por intermédio da ação 

humana, na paisagem. 

 

Nessa perspectiva, pode-se compreender, com base em relatos, como ocorreu a 

apropriação desses espaços.  

 

Moro aqui desde que nasci. Quando era pequena o município era mais 
calmo visto que não tinha carros. A luz era de lampião que ascendia à 
noite. Não tinha televisão, só um rádio a bateria e era do esposo de 
Erotildes por onde todos ouviam as noticias. Não tinha escola, estudava 
numa residência, o nome das professoras da época eram Marinete, D. 
Cotinha e D. Jalva. Só depois de muito tempo apareceram as primeiras 
escolas Rurais, uma delas, ficava próxima à prefeitura, hoje o local 
pertence ao Sr. Barretinho. No local onde hoje é o mercado existia um 
canavial e um lago denominado ‘Lagoa das Cobras’, e no Colégio José 
Sampaio, chamava-se ‘Caridade’; na biblioteca existia o mercado e 
vendia-se farinha e feijão, esses produtos eram na maioria da cidade e 
áreas vizinhas e o meio de transporte da época era o cavalo ou a pé. O 
‘Diogo’, onde a gente tomava banho, era considerado um centro turístico, 
um verdadeiro ‘Oásis’ e pertencia ao dono da fazenda. Existiam muitas 
casas de farinhas; cisternas denominada de ‘Gordura’ e ‘Dorna’ que era 
uma fonte de lavar roupa e beber água; e o ‘Aloque’ que ficava próximo 
à fazenda Oiteirinhos. (Zaide, 71 anos-2005)  

 

Nesse depoimento, constatam-se as mudanças que ocorreram no local, e que a 

memória reproduz juízos de valor e se expressa através dos significados das formas e das 

relações que mudam com o tempo e com o ambiente, mudando a paisagem. 

 



  

As pessoas que acompanharam as mudanças são testemunhas vivas e não 

estranham a nova realidade que se formou; ao contrário daqueles que visitam a cidade ou os 

que retornam depois de muito tempo longe dela. Segundo Dardel (1952, p.41), “a paisagem 

vivida é construída pela dimensão do real e do imaginário, imprimindo marcas entre a 

racionalidade, a afetividade e origina complexos sistemas simbólicos”. Nessa perspectiva, 

as discussões sobre paisagem têm indicado um caminho de pesquisa da relação e interação 

entre o homem e o meio em que este vive ressaltando-se o componente afetivo do lugar 

para a população.  

 

Mas quais são nossos laços afetivos com a paisagem? Como as pessoas 

percebem as paisagens e como essa percepção pode ser apreendida? Para o teórico Whyte 

(1977), citado por Machado (1983, p.37), acredita-se que, através da percepção ambiental, 

existem várias sugestões que condicionam a realizar todos os métodos e técnicas que 

forneçam uma avaliação da paisagem, envolvendo três aspectos fundamentais:  

 

Os elementos visuais da paisagem que de alguma maneira influenciam as 
respostas das pessoas em relação a uma determinada área; os elementos 
visuais significantes que podem ser isolados e identificados no campo ou 
em fotografias; a relação entre os elementos da paisagem e seus valores 
percebidos que pode ser influenciada culturalmente, sendo relevante para 
determinados grupos, tais como de: moradores, usuários, público em 
geral. (MACHADO, 1983, p.37) 

 

 

Segundo Collot (1986, p. 211), exatamente por não permitir "ver tudo" é que a 

paisagem se constitui numa totalidade coerente. Torna-se importante salientar que a 

paisagem não existe por si mesma, senão enquanto corpos de idéias ligadas a uma visão 

ontológica daquilo que se enxerga e para o qual é dirigido este estudo.  

 

Para analisar o espaço carmopolitano dentro dessa ótica, faz-se mister entender 

as forças produtivas e sua incontestável relação com o processo de humanização do homem 

em seu meio. Nesse sentido, é preciso observar e buscar explicações, ou seja: é necessário 

saber o porquê de algumas paisagens permanecerem e outras serem modificadas, isto é, 

quais os elementos do passado e quais os do presente que nelas convivem e podem ser 



  

compreendidos mediante a análise do processo de produção e de organização do espaço 

geográfico. 

 

No estudo para explicar a transformação da paisagem existem muitas 

contribuições, dentre as quais podem ser citados estudos conceituais desenvolvidos por 

Ab’Saber (1977). Para ele é possível dizer que 

 

A paisagem é sempre uma herança, em todo o sentido da palavra: herança 
de processos fisiográficos e biológicos e patrimônio coletivo dos povos 
que historicamente as herdam como território de atuação de suas 
comunidades. Mais do que simples espaços territoriais, os povos herdam 
paisagens e ecologia, pelas quais certamente são responsáveis, mas todos 
têm uma parcela de responsabilidade permanente de uma herança única 
que é a paisagem terrestre. (AB’SABER 1977, p.70) 

 
 
Há em torno dessa discussão muitas divergências de opiniões que são 

percebidas, chamando-nos a atenção para a sua compreensão, cujo termo está longe de uma 

definição concreta. Nessa análise, verifica-se ser viável interpretar a paisagem através de 

quatro pontos fundamentais devidamente explicitados: 

      

 
Fonte: Maria José dos Santos - 2005 

 

Portanto, sobre essa categoria de análise, seus processos e dinâmicas, devem-se 

levar em consideração a visão do geógrafo Milton Santos sobre o que seja paisagem, ou 

seja, o registro das tensões, sucessos e fracassos da história de uma sociedade. Para esse 

autor, “nela encontramos todas as marcas da evolução histórica de um povo, sendo 

denominada de tempos desiguais”. E nesse entender acredita-se que: 

FORMAS 
VISÍVEIS 

 
INDIVÍDUOS 

 

                                                                                                          
PROCESSOS 

 
INTERAÇÕES 

 



  

 

Por ela passa todo filtro de tempo e por isso através dela se pode (re)ler o 
mundo. Tal qual é o arquivo documental de uma cidade ou o ‘wincherter’ 
dos computadores potentes, mas com a vantagem de ser a consciência 
confrontada de um povo materializada na forma extensiva de sua própria 
corporeidade social. Paisagem e semiologia. Memória materializada 
como corpo geográfico; daí visível, da história humana, a paisagem é 
uma fala do mundo com homem por meio da linguagem simbólica, 
própria a todo o consciente coletivo. É o próprio mundo dos significados-
significantes, expostos como fenomenologia do arranjo das localizações. 
A inesgotável semiologia de uma sociedade historicamente delimitada, 
‘esfigie cultural’ guardando em si, à espera de que a resgatemos, toda a 
possibilidade da história. (SANTOS apud MOREIRA, 1993, p.50) 

 

Entende-se, então, que as paisagens guardam em si a memória de tempos 

diferentes e, dentro dessa construção, estão incluídas as mudanças que buscam as suas 

superações. Essas combinações de múltiplos fatores obrigam o pesquisador a olhar em 

todas as direções e assim recorrer a todos os teóricos para que estes possam auxiliá-lo em 

suas explicações por entender que é através deste auxílio que a interpretação tornar-se-á 

uma totalidade coerente. Nesse sentido, a área estudada inclui-se no processo de mudanças 

do cotidiano e reflete também em sua paisagem. Conclui-se, dessa maneira, tal como cita 

OLIVEIRA (1996, p.61), que “o conhecimento do mundo físico é tanto perceptivo como 

representativo. Isto porque a percepção com o meio não se dá apenas por meio da visão, 

mas também através do ver e o perceber”. 

 

 

 

 

 

 

 

3 OLHARES SOBRE AS MARCAS DA PETROBRAS  
 



  

Ao considerar a paisagem como uma identidade presente nas ações e nas 

transformações empreendidas sob as formas espacialmente visíveis, o pensamento de 

Cosgrove enfatiza o papel da cultura dominante nessas mudanças impressas na paisagem: 

 

Ao grupo ou classe com poder sobre outros, onde não se limita a um 
grupo executivo ou de governo em particular, mas precisamente ao grupo 
ou classe cuja dominação sobre outros está baseada no controle dos meios 
de vida: terra, capital, matérias-primas e força de trabalho. São eles que 
determinam, de acordo com seus valores, a força de trabalho. São eles que 
determinam, de acordo com seus valores, a força do excedente social 
produzido por toda a comunidade. Esse poder é mantido e reproduzido, 
até um ponto considerável importante, por sua capacidade de projetar e 
comunicar, por quaisquer meios   disponíveis e através de todos os outros 
níveis e divisões sociais, uma imagem do mundo consoante com sua 
própria experiência e ter imagem aceita como reflexo na verdadeira 
ideologia. (COSGROVE, 1998, p.111) 

 
 

Antes de tudo, torna-se necessário descrever, ainda que sucintamente, uma 

breve retrospectiva histórica acerca dos registros de prospecção de petróleo no Brasil11. 

Inicialmente, tem-se que a existência de interesses estrangeiros e nacionais, nesse entrelace 

em torno da extração do petróleo, relegou a sustentabilidade ambiental das paisagens 

subordinando-as apenas ou tão-somente a interesses estritamente econômicos.  

 

A existência do petróleo em solo brasileiro conduziu à criação de leis que 

estabeleceram alguns preceitos básicos acerca da preservação das riquezas naturais do 

território, uma vez que não existia, até então, a garantia legal da exploração do solo e do 

subsolo enquanto interesse e produtividade da nação. Nesse espírito nacionalista, das 

primeiras décadas do século XX, em torno de um quadro conturbado por pressões e 

interesses internacionais pelo qual passou a saga do petróleo, a nação brasileira não pode 

esquecer a luta do escritor Monteiro Lobato12, imortal não só como escritor, mas também 

enquanto defensor da exploração do petróleo por empresas nacionais, chegando até a 

publicar, com grande sucesso, uma obra denominada O Escândalo do Petróleo, na qual ele 

teceu acusações genéricas ao governo brasileiro e aos interesses do capital estrangeiro.  

                                                 
 
11 PETROBRAS- 50 anos – sonho realizado e novos desafios, 1953 – 2003. Revista PETROBRAS. A grande virada n° 96, jan. 2004, 
p.34.   
12 LOBATO, Monteiro. O Escândalo do Petróleo. São Paulo: Companhia Ed. Nacional, 1936./ MENEZES,Victor. Petroleiros entre o 
Público e o Privado. Dissertação de Mestrado em Sociologia:Rio de Janeiro,2002.  
 



  

Nessa fase conturbada, o então presidente Getúlio Vargas implantou um modelo 

de intervenção estatal e de industrialização orientada. A partir desse momento, o petróleo 

assumiu ares de “questão nacional” e, desde então, o Estado passou a ser responsável pelo 

pioneirismo da exploração do petróleo no Brasil, e vários relatos de descobertas desse 

minério por trabalhadores foram escritos. Um deles merece destaque, como o da Agência 

Brasileira de Notícias, que faz um relato na região de Lobato. Segundo Martinho Jr.(1989, 

p.234),  

 

Foi localizado, a cerca de 3 km da capital, um manancial de petróleo pelo 
engenheiro Manuel Inácio Bastos e o Sr. Oscar Salvador Cordeiro. 
Acompanhados de uma turma de trabalhadores, fizeram aqueles técnicos 
pesquisas nas referidas minas, retirando regular quantidade de petróleo 
bruto. Foram obrigados, no entanto, a paralisar o serviço, devido a fortes 
desprendimentos de gases, que iam intoxicando o engenheiro e alguns 
trabalhadores. 

 

O texto revela um drama que acompanha os petroleiros até a atualidade: o risco 

de problemas para a saúde e para o meio ambiente. Nos primeiros tempos de retirada de 

petróleo, o serviço já enfrentava problemas em função do desprendimento de gases tóxicos. 

E sobre as descobertas de petróleo, há vários relatos, um dos quais foi registrado pelo 

repórter Fernando Humsel, do Jornal da Tarde. 

 
Numa manhã receberam a noticia para ir a Lobato. Naquele tempo não 
havia acesso rodoviário, e o meio de transporte teria que ser o trem - 
ronceiro e esfumaçante.  Partindo da velha Estação, encontramos o 
Lobato ‘fervilhanete’, inclusive com a presença de alguns moradores das 
redondezas. (A tarde, edição de 29 -11- 2001-Ba.)  
 

 
 Quem foram esses operários de Lobato, como também de Carmópolis e região, que 

virão a fazer surgir o petróleo? Qual foi a imagem que essas pessoas tiveram dessa atividade? São 

perguntas a que a história não respondeu. Portanto, pretende-se responder, através deste trabalho, a 

alguns questionamentos sobre essa atividade na área. 

 
  

O fato é que a PETROBRAS foi criada em 1951 através de uma luta patriótica 

que mobilizou centenas de pessoas. Nas décadas de 1960 e 1970, por exemplo, a empresa 

tinha por meta a industrialização local com bens de capital sob o princípio da eficiência 

econômica e o surgimento da indústria petroquímica paralelamente à internacionalização de 



  

suas atividades. Sendo assim, para que houvesse ações que facilitassem a expansão da 

indústria do petróleo foi necessário direcionar os investimentos em uma nova estratégia de 

aprendizado, fase que ficou conhecida como a década do “aprender fazendo”. Nesse 

contexto, a empresa teve como meta prioritária formar e especializar seu corpo técnico, 

com o intuito de atender às exigências da nascente indústria do Petróleo. Com a exigência 

de auto-suficiência dos derivados do petróleo, a procura desse minério por todo o território 

brasileiro acelerou-se e foi assim que se consolidou sua descoberta nas terras sergipanas, 

vindo a mudar o rumo e as expectativas de dias melhores para as populações, sobretudo os 

habitantes de Carmópolis.  

 

A referência nostálgica aos anos 1960, quando da descoberta do petróleo nas 

terras de Carmópolis, é marcada por registros e depoimentos sobre fracassos e 

oportunidades perdidas. A esses registros misturam-se alegrias, tristezas, sonhos e 

desilusões. É nesse contexto que, no dizer de Santos (1985), a paisagem é composta de 

formas visíveis duráveis.  

 
 
Face à localidade das formas, a construção da paisagem converte-se em legado 
aos tempos futuros. Por isso, as transformações da sociedade sãos em certa 
medida, limitadas e dirigidas pelas formas preexistentes. Na história, primitiva 
havia poucas formas criadas pelo homem, sendo bastante reduzidas com um 
sentido de permanência ou de maior impacto. O espaço assemelha-se à tela 
proverbial esperando pela tinta da história humana. Neste aspecto, as alternativas 
eram infinitas. Entretanto, cada objeto permanece na paisagem, cada campo 
cultivado, cada caminho aberto poço de mina ou represa, constitui uma 
objetivação concreta de uma sociedade e de seus termos de existência. As 
gerações vindouras não podem deixar de levar em conta essas formas. As cidades 
e as redes de transportes dos tempos modernos testemunham tal herança, que se 
impõe no centro do futuro. Algumas decisões perpassam o campo do provir, 
outras demandam. (SANTOS, 1985, p. 83) 

 

A demanda por recursos naturais tem-se tornado uma prioridade crescente. 

Contudo, a prioridade deve ser também em relação às estratégias da extração dos recursos 

necessários ao crescimento econômico das sociedades, o qual tem movido a vida no 

planeta. Dessa forma, é conveniente afirmar que é uma resultante de legados ou de forças 

atuais ou do passado, muito embora, como nos lembra Raffestin (1977), a paisagem é  

 

Aquilo que se vê como a casa do homem e que pode, também, gerar 
sensações e emoções. Sua descrição é adjetivada e se restringe às formas e 
funções, ficando circunscrita ao plano do visto. Dessa forma, ela 



  

dissimula sempre uma territorialidade, isto é, a possibilidade de formação 
de um território. (MENEZES, 1996, p.175) 

 

Assim, a paisagem se mostra como uma fotografia revelando verdades e 

desvendando nuances do passado. O reconhecimento dessas mudanças está acompanhado 

de angústias que buscam os caminhos pretendidos e os procedimentos adotados, com o 

intuito de recuperar a identidade moldada no espaço modificado, substituído. Reitera-se, 

portanto, neste estudo o objetivo geral de revelar essa transformação passando pela 

compreensão sob a percepção das pessoas do lugar e da representação dos agentes 

responsáveis pela maioria das ações ali desenvolvidas.  

 

As mudanças que ocorreram na paisagem natural do Brasil, por exemplo, foram 

priorizando a exploração do subsolo e contribuindo para a ruptura dos princípios da 

sustentabilidade ambiental. Cabe, no entanto, questionar o sentido dessas mudanças e suas 

conseqüências para a população diretamente afetada.  

 

 
                Figura 12: Derrame de petróleo no riacho Porções, afluente do Japaratuba – Carmópolis/SE. - 

2000. 
 
 

Constata-se, pois, que essas mudanças trouxeram implicações nas vivências e 

se deram do lado de dentro dos muros. Muitas vezes são notados os efeitos, mas 

raramente são fatores que afligem o cotidiano de um determinado grupo, principalmente 

quando impregnados por relações autoritárias, ora reconhecidas como tais, ora 

camufladas, escondidas, sutis, imperceptíveis. Todavia, basta dar a palavra aos homens e 



  

uma das conseqüências imediatas será o relato, na forma de queixas, sobre o nível de 

vida, problemas relacionados às responsabilidades fiscais, enfim, atitudes relacionadas 

às questões sociais.  

 
A paisagem geográfica simbolicamente apropriada e reproduzida 
desempenha um papel geopolítico para a atividade mineradora e que a 
preocupação com a valorização da área torna-se por excelência um palco 
de atribuições e valores onde PETROBRAS e paisagem formam um par 
dialético, quando cada um é a negação do outro, mas cada um depende do 
outro para seu desenvolvimento. As duas partes são medidas pelo que 
significam. Os recursos minerais como o retorno à natureza, e a paisagem 
como lócus ideal da reprodução da atividade enquanto pólo de 
crescimento para a localidade.(SOUZA, 2003, p.12) 

 

O espaço sergipano sofreu impactos surpreendentes a partir de 1960 com a 

descoberta do petróleo, produto mineral muito cobiçado no mundo inteiro e que se tornou 

um dos maiores empreendimentos da PETROBRAS em Sergipe, sobretudo a partir de 

1963, quando foi perfurado em Carmópolis o primeiro poço de petróleo de maior 

importância da região do Vale do Cotinguiba. 

 

 

A figura 13 visualiza o 

primeiro poço de 

petróleo do campo de 

Carmópolis 

descoberto em 1963 e 

localiza-se nas Mercês 

de Baixo 

(Oiteirinhos/Carmópol

is-SE). Tem mais de 

40 anos. Extraem-se 

desse poço: óleo e gás 

natural. Para a 

PETROBRAS, a 

extração  desses 

minérios nesse poço é 

economicamente viável. 

 
 
Figura 13: CP1- 1° poço de petróleo. Localizado nas Mercês de Baixo – 

 



  

                  Oiteirinhos / Carmópolis - SE – dez/2005 -  
 

A chegada da empresa a Carmópolis na década de 1960 alterou o modo de vida 

das comunidades locais. O tempo passou a ser ditado pelo relógio mundial da economia do 

petróleo, tudo graças ao progresso técnico. A PETROBRAS passou a atuar não somente no 

município de Carmópolis, mas também em todos os municípios que fazem parte do campo 

petrolífero sergipano. Uma área que engloba os seguintes municípios: Japaratuba, Rosário 

do Catete, General Maynard, Santo Amaro das Brotas e Maruim. Nesse processo de 

expansão da atividade petrolífera, a paisagem do campo, sobretudo, o carmopolitano foi aos 

poucos se reestruturando através da atuação da empresa, que, com a introdução dos 

equipamentos de perfurações do petróleo conhecidos como cavalo-de-pau, contribui com a 

nova visibilidade na área de atuação. 

 

 

A tabela 3 mostra a curva descendente da produção de óleo e gás neste século. 

Já na figura 14, a paisagem do campo petrolífero estampa a ausência de cultivos e 

vegetação e as “manchas” dos poços de extração. 

 

Tabela 3: Produção Média de óleo e gás em Sergipe (Campo de Carmópolis) 
 

PRODUÇÃO 
 

PRODUTO/ABO 
 

2000 
 

2001 
 

2002 
 

2003 
 

2004 
 
Óleo + condensado em m³ /d 

1284,7 944,6 734,2 574,3 518,4 
 
Gás em mm³/d 

622,9 546,6 535,7 486,5 375,2 
Fonte: FILHO.J.O.- 2004 



  

 
        Figura-14: Paisagem modificada pela extração do petróleo pela PETROBRAS – Carmópolis-SE, 2005 
 
 

 

O desenvolvimento desse setor mineral em Sergipe, com a descoberta do 

petróleo e gás natural, produzidos no Estado, é proveniente de campos situados em terra e 

na plataforma continental, essa Estatal foi apontada como o 60° produtor desse minério no 

país.   Produz cerca de 50.000 barris/dia e 6.000 000 m³ de gás natural. O maior volume de 

petróleo extraído ocorreu nos anos 1970 com a transferência da sede localizada em Maceió 

para Aracaju.13 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

A PETROBRAS é a 12ª companhia de petróleo do mundo e integra o pequeno 

grupo de empresas que produzem cerca de dois milhões de barris de óleo e gás por dia. Esta 

Estatal entrou no século XXI renovando-se e passando a ser conhecida como a Companhia 

internacional de energia. 

 

A infra-estrutura erguida em torno dessa empresa move uma produção de 

matéria-prima e dos produtos industrializados em todo o país e já se espalha pela América 

do Sul. Esse sistema de controle e prevenção possibilitou forte progresso nos indicadores de 

segurança no trabalho e proteção ao meio ambiente. De acordo com essas informações, 

                                                 
13 PETROBRAS E SERGIPE: Uma história de parcerias e sucesso (de 1963 a 2003)-(FILHO, José de 
Oliveira/2004- UFS 
 



  

convém destacar a crise de 1973, a que deu impulso para as novas descobertas de jazidas 

que contribuem para o aumento da industrialização e para o crescimento demográfico. 

 

 

3.1. AS MARCAS NA PAISAGEM CARMOPOLITANA 
 

As intervenções e as transformações significativas da paisagem brasileira 
tiveram início com a instalação da produção açucareira, no final do século 
XVI. Nos locais onde o cultivo da cana ocorria de forma intensa, as 
transformações de maior monta não ultrapassavam os limites definidos 
pelas  áreas de instalação, engenho e canaviais. Nesse período, as 
unidades produtoras, grandes extensões de terras cultivadas, organizações 
anexas. Cada unidade, isoladamente, era um sistema completo de 
produção, e sua distribuição pelo território dependia da qualidade dos 
solos, da disponibilidade de água e da possibilidade de transporte até o 
litoral. (LEITE, 1994, p.80) 

 

 

A paisagem de Carmópolis alterou-se desde a época em que nessa área se 

plantava a monocultura da cana-de-açúcar. Esta provavelmente se intensificou a partir da 

chegada da PETROBRAS ao município, através da instalação de poços, terminais e outras 

infra-estruturas vinculadas à exploração do "ouro negro". Essas transformações 

ocasionaram no solo desprovido da cobertura vegetal o processo erosivo, os aterros, a 

poluição e as conseqüências na dinâmica ambiental local, os quais foram visíveis. Afinal, o 

homem é uma construção histórica com suas representações e são os co-autores dos 

diversos problemas que ocasionam perdas totais na paisagem.  

 

O desenvolvimento desse setor extrativo-mineral fez Carmópolis tornar-se 

conhecido no Brasil e no mundo, em decorrência da descoberta de petróleo e do gás natural 

extraídos de seu subsolo. Segundo Pitte (1986, p. 23-24), “a paisagem é uma realidade 

cultural, pois ela não é somente resultado do trabalho humano, mas também objeto de 

observação e de consumo".  

 

No campo de Carmópolis, existem cerca de 1.600 poços produtores de gás, óleo 

e outros resíduos. Nessa extração petrolífera são produzidos cerca de 25.000 barris/dia. Os 

locais mais explorados são as fazendas Santa Bárbara, Panelas, Mercês, Oiteirinhos I e II e 



  

Jericó. Nessas áreas, além do óleo, é extraída também água e gás natural14. Na exploração, 

esse campo realiza estudos geológicos dos mais avançados nessa atividade, utilizam-se de 

sônicos digitais e o processamento de dados sísmicos.  

 

 
                 Figura 15: UPGN – Unidade de Processamento de Gás Natural-Carmópolis-SE,- maio – 2000. 
 

Esse campo tem como característica investimento em projetos de recuperação 

avançada de petróleo, a exemplo da injeção de vapor de re-injeção de água produzida. 

Contribui sobremaneira com as demais Unidades da PETROBRAS, nas pesquisas de 

recuperação avançada de petróleo. Um exemplo disso é a injeção de polímeros, projeto no 

qual foram trabalhados o experimento para o aumento da produção e as reservas de campos 

de petróleo.  

 
                      Figura 16: Estação de Injeção de Vapor IV-Carmópolis – SE, 2005 

 

                                                 
14 A unidade de Processamento de gás Natural, localiza-se próximo a área urbana de Carmópolis-Se 



  

Esse fato fica mais visível na figura 17, na qual consta um total de 11 

instalações petrolíferas, representadas por sub-estações, estações coletoras, de tratamento 

de água, unidade de processamento de gás natural, estação de injeção a vapor, entre outras, 

das quais, apenas a sede da empresa e a unidade de processamento de gás natural estão 

localizadas na zona urbana e as demais em torno da zona rural do município de 

Carmópolis-SE. 

 

 
         Figura 17: Mapa de localização das Instalações petrolíferas em Carmópolis- SE, 200515 

  

      São mais de 40 anos de extração de petróleo e encontra-se em operação na área 

de Carmópolis um número razoável de poços que são responsáveis por quase 25% da 

produção da unidade e possui uma reserva de 147.000.000 milhões de barris de óleo. 

 

A descoberta do Campo de Produção de Carmópolis mudou o rumo de vida do 

povo sergipano, pois trouxe perspectivas de dias melhores, as quais já foram superadas pela 

busca de novos desafios. Assim, pode-se constatar, através de relatos dos seus moradores, 

que é preciso repensar as contribuições adversas que a PETROBRAS ocasionou e ocasiona 

no município, haja vista que, como bem afirmou Leite, a paisagem tem 

  

O papel de revelar a falsificação do descompasso entre as relações sociais 
que a produzem e a imagem que é apresentada, abrindo, através da 
percepção, caminhos para mudanças desejadas. E na visão do teórico 
Holzer  (1992), esse espaço é entendido como o ‘espaço vivido, uma 

                                                 
15 Essa figura foi digitalizada pela PETROBRAS – Aracaju- 2005 



  

experiência contínua, egocêntrica e social, um espaço de movimento e um 
espaço-tempo vivido...(que)...se refere ao afetivo, ao mágico, ao 
imaginário’. (LEITE, 1994, p. 291) 
 
 

Dentre as relações sociais expressas em certas formas visíveis do lugar, 

encontra-se o desejo (ou expectativa) de dias melhores, visto que o intuito da empresa é 

gerar e produzir riquezas. Pressupõe-se, portanto, que a instalação dessa empresa na região 

proporcionou a abertura de novos caminhos graças à valorização desse produto no mercado 

mundial. Fica então esclarecida essa análise sobre a organização do espaço que é entendida 

como delimitação da área, que engloba paisagens vividas e com ações positivas e negativas. 

Algumas dessas ações são heranças do passado; outras, de um tempo presente em busca do 

futuro. Dessa forma, conforme afirmou Leite (1994), 

                                                                                                                                                           
Uma região pode ser entendida como a organização do espaço decorrente 
da divisão social do trabalho: Uma paisagem, como a região são, assim, 
entendidas espaciais que dependem da história econômica, cultural e 
ideológica de cada sociedade e, se compreendidas como portadoras de 
funções sociais, não são produtos, mas processos de conferir ao espaço 
significados ideológicos ou finalidades sociais com base nos padrões 
econômicos, políticos e culturais vigentes. (LEITE, 1994, p.30) 

 

Disso decorre o entendimento de que as paisagens não são fixas ou imóveis; 

elas se encontram em constantes transformações, pois  

 
Cada vez que há mudanças na sociedade são percebidas nas relações 
sociais, econômicas e políticas. E cada tempo registra diferentes 
momentos do desenvolvimento de uma sociedade e passa a ser analisada 
através das atividades econômicas promovidas pelas comunidades em 
tempos determinados pela sociedade sendo a base para atender as 
necessidades de uma nova estrutura social. (SANTOS, 1984, p.16) 
 

O ingresso de uma empresa de extração mineral na região do Baixo Cotinguiba 

foi essencial para o desenvolvimento regional; e este fato pode ser constatado através da 

geração de emprego, pois, conforme levantamento feito na PETROBRAS, a presença dessa 

estatal é muito importante naquela região. Em Carmópolis há uma predominância de 35 

firmas instaladas e 40 contratos que absorvem um número considerável de mão-de-obra, 

indiretamente totalizando 3.000 pessoas, sendo que 2.500 são empregadas nas empresas 

terceirizadas e 500 são do quadro da própria empresa16. Além disso, a PETROBRAS 
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contribuiu e tem contribuído, decisivamente, para o crescimento da cidade, colaborando 

com as ações e os investimentos em infra-estrutura, possibilitando melhorias significativas 

na qualidade de vida dos moradores. 

 

Um dos fatores que também contribuem para tais realizações diz respeito à 

modificação da lei que rege as atividades petrolíferas no país. Os donos de terras passaram 

a receber, do petróleo, impostos denominados de royalties. 

 

      Em 2003, o governo de Sergipe recebeu mais de R$ 32 milhões em royalties de 

petróleo e gás natural, com uma média mensal superior a R$ 4,6 milhões os municípios de 

Aracaju, Pirambu, Japaratuba e Carmópolis foram os mais beneficiados nesse ano17.  

 

TABELA  – 04: Evolução da arrecadação de Royalties em dólar – Carmópolis – SE (1993-2003) 

 

PERÍODO 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2000 2001 

 

2002 2003 

 

CARMÓPOlLI

 

196,721 

 

86.920 

 

566.851 

 

603.712 

 

545.191 

 

1.288.242 

 

1.135.057 

 

897.945 

 

1.324.67

 

4.658.1

Fonte: Site da ANP/ Gerência Participações Governamentais da PETROBRAS – (2004) 
         Adaptado: por Maria José dos Santos 
 

Os royalties pagos pela PETROBRAS favorecem a melhoria sócio-espacial em 

vários aspectos da cidade. Não há dúvidas sobre sua contribuição, que é valorosa, tanto 

para o município quanto para o estado de Sergipe e o país. Entretanto, conforme afirmaram 

alguns dos entrevistados, a empresa deveria contribuir com a comunidade como um todo, 

principalmente nos aspectos sociais, tendo em vista que ainda não representa o desabrochar 

das aptidões. Para eles, tal avanço se voltou em favor de benefícios de alguns com o 

sacrifício de outros. Nesse sentido, para que haja lógica na distribuição dos bens faz-se 

necessário proporcionar qualificação profissional, investir mais na cidade, cobrar dos 

administradores responsabilidades sociais, investir na saúde pública e na educação e, 

principalmente, qualificar a mão-de-obra local. 

 

Quanto às demais atividades desenvolvidas pela PETROBRAS, observa-se que 

nos últimos anos essa estatal contribuiu em atividades culturais através de convênios 
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firmados com órgãos públicos e a iniciativa privada, com a proposta de beneficiar a 

sociedade.  

 

Os investimentos da PETROBRAS em melhoria na infra-estrutura da cidade 

têm colaborado para um novo visual paisagístico e fazem parte de sua responsabilidade 

empresarial, já que a companhia tem como meta desenvolver ações que visem ao benefício 

de todas as comunidades, envolvidas ou não no seu campo de atuação. Em Carmópolis, os 

investimentos empregados estão assim estabelecidos: 

 

Quadro 2: Investimentos da PETROBRAS no Município 

 

SANEAMENTO 

 

SÓCIO-AMBIENTAL 

 

SÓCIO-CULTURAL 

 
  Terraplanagem e Pavimentação 
da Escola de 1º Grau Profa.  

Adília de Aguiar; 
 
 Terraplanagem da área do 
complexo comercial do trevo; 

 
Terraplanagem do Eco-Clube; 
 
 Pavimentação da Estrada que dá 
acesso ao Conj. Valadares; 

 
 Pavimentação da estrada do 
acesso ao Monte Carmelo; 

 
 Iluminação da Imagem de 
Nossa Senhora do Carmo; 

 
Construção do Balneário de 
Carmópolis; 
 
 Construção do anel viário 

 
  ROYALTIES 
 

 
Liberação da área de capitação 
de água doce do Diogo; 

 
Construção da rede de energia do 
Convento dos Carmelitas; 

 
Liberação de áreas agricultáveis 
em comodato; 

 
Reforma e ampliação da 
Farmácia Viva; 

 
Reurbanização do Monte 
Carmelo; 

 
Sistema Agroflorestal; 
 
Plantação da mata ciliar; 
 
Palestras direcionadas ao meio 
ambiente, entre outras; 

 
 ROYALTIES 

 
Projeto Nova Consciência; 
 
 Contribuição na festa de Nossa Sra. 
do Carmo; 

 
 Selo comemorativo dos 40 anos; 
 
Contribuição nas escolas públicas no 
município; 

 
 Projeto menor aprendiz; 
 
Construção do Centro PETROBRAS 
de Desenvolvimento Humano 
Sustentável; 

 
Construção do prédio do Conselho 
Tutelar; 

 
 Geração de emprego; 
Cursos para os trabalhadores; 
 
 ROYALTIES 

Fonte: PETROBRAS – set / 2005 -  Adaptação: Maria José dos Santos, 2005 

A PETROBRAS investiu diretamente nos setores de saneamento na melhoria dos aspectos sócio-ambiental e sócio-
cultural no município de Carmópolis, sobretudo em obras que, como afirma Milton Santos, definem a contemporaneidade numa nova 
estrutura social, e, como assevera Correia e Leite, uma inter-relação específica. 

 

Os royalties constituem a contribuição indireta, uma vez que a aplicação desses recursos repassados pela PETROBRAS 
é de responsabilidade dos governos estadual e municipal e, dessa maneira, foi exposta nas três colunas do quadro 2.  

 



  

No entanto, através de vários levantamentos e de denúncias enfocando as responsabilidades dos administradores para 
com a aplicação correta dos royalties18, por volta dos anos 1990, surgiu um projeto social denominado Educação: Uma Nova 
Consciência, voltado para a melhoria da educação, sendo desenvolvido por técnicos da própria PETROBRAS, cujo objetivo é despertar 
nos educadores os valores humanos, a partir dos novos pilares da Educação definidos pela UNESCO para o século XXI. Eis então o 
slogan desse projeto: 

 

  

    Figura 18: Slogan – Educação: Uma Nova Consciência. 

 

Outro exemplo de iniciativa empreendedora é a criação do Centro 

PETROBRAS de Desenvolvimento Sustentável. Esta obra visa à educação de crianças e 

jovens e à conscientização da família e comunidade sobre temas relativos à cidadania, bem 

como o desenvolvimento de projetos de qualificação profissional e de geração de emprego 

e renda, promovendo as transformações sociais e a redução da exclusão social, almejando, 

principalmente, disseminar a educação ambiental, apoiando projetos em parcerias com 

órgãos governamentais e outras instituições sobre temas relativos ao meio ambiente. 

O Centro PETROBRAS de Desenvolvimento Humano Sustentável é um 

empreendimento social a ser desenvolvido pela Unidade de Negócios de Exploração & 

Produção em Sergipe e Alagoas, no município de Carmópolis-SE. “Foi incentivado por  

uma técnica da empresa e uma agente da comunidade”. Está sendo construído num local 

praticamente desativado que pertencia à Prefeitura de Carmópolis. Esse imóvel foi cedido à 

PETROBRAS pela prefeitura através da Lei n0 688/2002, com um prazo estipulado de 1 

ano para que a obra de recuperação do imóvel fosse realizada. Esse centro deve vincular o 

direito do cidadão a ser participante da cidadania e, por esse motivo, foi assinado um termo 

de compromisso entre essa Companhia e a Prefeitura Municipal de Carmópolis. O Centro 

tem como meta principal promover a transformação social das comunidades do Vale do 

Cotinguiba, especialmente dessa cidade, através do desenvolvimento do capital social, 

desenvolvendo os valores e a percepção dos direitos individuais e coletivos.     

 

                                                 
18 Pela lei dos royalties, esse imposto é obrigatoriamente aplicado em investimentos, não podendo ser gasto 
em custeio. 



  

 

 
                       Figura: 19- antigo prédio do Eco-Clube – Centro de Desenvolvimento Sustentável – 2003 
 
 
 

 
                      Figura: 20 – Prédio do Eco-Clube reformado pelo Centro PETROBRAS de  

                                          Desenvolvimento Sustentável – out-2005 

Esse centro conta com 2 salas de aula amplas, laboratório de informática, sala de 

leitura, biblioteca, jardim interno, sala de música, oficina de costura, auditório, cozinha-

escola, refeitório, consultórios médico e odontológico, instalações sanitárias, 2 salas para 

oficinas profissionalizantes, salão de exposição, quadra esportiva, além de duas salas para 

administração. 

 

A valorização da paisagem vivida relaciona-se nitidamente a partir das soluções 

de problemas que possam atender às necessidades básicas da população. Contudo, esta ação 

em prol de um objetivo comum, espera-se que ela seja balizada pelo trabalho, pela 

confiança e pelo respeito aos cidadãos. 

 



  

Exemplos mostram que a PETROBRAS vem contribuindo com o crescimento 

de Carmópolis por meio de ações voltadas para a prática da responsabilidade social, a 

preservação do meio ambiente e o respeito à vida, o que é demonstrado com a implantação 

do projeto de reflorestamento, baseado em modelos agroflorestais, que combinam 

agricultura e reflorestamento, no qual uma atividade convive ao lado da outra, apoiando-a 

mutuamente. Participam desse projeto, implantado na Fazenda Oiterinhos (Japaratuba), 12 

agricultores, trabalhando em 2 lotes-escola. Outra meta da empresa é a distribuição de 

terras através do sistema de comodato. Seu objetivo principal é desenvolver a agricultura 

familiar e o reflorestamento da área. Constatou-se, porém, que poucos usuários 

contribuíram com tal  finalidade, fazendo-a muito mais com a criação do gado e plantio de 

capim. 

 

Finalmente, pode-se perceber que, conforme a percepção ambiental dos 

carmopolitanos, o “cidadão não é apenas aquele que reside na cidade, mas aquele que 

assume a responsabilidade de valorizar e de administrar os destinos da cidade e dos 

interesses públicos” (OLIVEIRA, 1996, p.77). Assim, a cidadania é também conseqüência 

da percepção ambiental informacional através de cuja observação são reveladas as práticas 

dos agentes locais sob a paisagem e a existência ou não de interesses coletivos.  

 

 

 

 

 

 

4. PAISAGEM E LUGAR: MEMÓRIA E PERCEPÇÃO DOS 

MORADORES DE CARMÓPOLIS.        
 

Os morros e as planícies, por sua beleza na paisagem, contribuem com a 

segunda maior e melhor explanação sobre a estética das paisagens vivenciadas19, conforme 

                                                 
19 Em relação à estética da cidade sobre a transformação da paisagem, a primeira explanação refere-se aos 
poços de petróleo.  



  

o olhar do povo carmopolitano sob as formas de curta e longa duração contidas no espaço 

visível, percebido e observado.   

 

A atribuição de belo ou de feio tende a desaparecer à medida que se vivencia a 

paisagem, passando a contemplá-la na beleza das formas e das cores. Essa beleza, porém, 

não decorre, necessariamente, de um espaço eminentemente natural de grande qualidade e 

de excepcional valor, mas também de ambientes produzidos culturalmente.    

 

Em termos amplos, são úteis os objetos que permitem dar satisfação às 
necessidades do homem. Assim, a utilidade será maior ou menor quanto 
maior ou menor for a necessidade que ela puder satisfazer. Os 
economistas regulam a utilidade pelo que ela custa e não pela 
necessidade que satisfaz. A utilidade é, geralmente, encarada por eles sob 
um ângulo meramente quantitativo. (BLEY, 1996, p. 136)  

 

 

Dentre as principais ações que marcaram a organização do espaço 

carmopolitano, a infra-estrutura foi a mais impressa na paisagem, que se transformou e se 

organizou, adquirindo formas e obtendo uma nova estética. 



  

 
Figura 21: Antiga sede da PETROBRAS em Carmópolis-1988:           Figura 22: Sede da PETROBRAS em Carmópolis  - out/ 2005 
                  Filho J.O.de .2004 

4.1. Perfil da população entrevistada residente em Carmópolis 

 

A maior parte das pessoas com até 40 anos de residência nesse município tem 

uma percepção e uma expectativa de transformação do espaço de Carmópolis, centrada na 

PETROBRAS, vendo-a como sinônimo de desenvolvimento. É uma influência que 

perpassa para a região e adentra os territórios mais longínquos do país, notadamente 

daqueles carmopolitanos que foram embora e que têm essa Estatal como principal motivo 

pelo qual hoje retornam a sua cidade.  

 

A imagem positiva dessa empresa não se limita apenas às pessoas que residem 

no município, nem nas cidades que fazem parte do Vale do Cotinguiba, nem na 

microrregião do Baixo São Francisco, mas também perpassa para outras regiões, para além 



  

do Nordeste. Essa afirmativa decorre da procedência dos entrevistados. Essas pessoas 

tiveram e têm como objetivos comuns a procura de emprego e a busca de melhores 

condições de vida.  

 

Mais de um quarto dos entrevistados são testemunhas da chegada da empresa ao 

município, por isso forneceram dados esclarecedores sobre a presença da PETROBRAS 

como um dos mais atuantes agentes econômicos. Assim, não se limitaram, entretanto, a 

registrar o ano em que esse agente chegou ao município, e fornecendo outros elementos 

reveladores da transformação ocorrida nesse período, destacando como Carmópolis era nos 

anos 1960, opinando sobre as melhorias que ocorreram na cidade a partir da chegada da 

empresa àquela localidade. 

 

Contradizendo as expectativas iniciais desta pesquisa, os cidadãos com idade 

adulta ou avançada (entre 41 e 60 anos) não tinham maior entendimento sobre o assunto, ou 

seja, não souberam descrever ou narrar com detalhes a influência da PETROBRAS na 

Organização do Espaço de Carmópolis. Os adultos jovens (entre 21 e 40 anos) igualmente 

revelaram um posicionamento contrário ao esperado, pois, apesar da pouca idade, 

mostraram maior capacidade de percepção da empresa. Esses dois grupos populacionais 

foram os mais representativos da pesquisa, conforme Gráfico 1. 

 

 

GRÁFICO 1: faixa etária dos entrevistados 

0 5 10 15 20 25

16 a 20

21 a 30

31 a 40

41 a 50

51 a 60

61 a 70

70 a +

Não informaram

% 
 

                        Fonte: Pesquisa de campo, out/2005. 
 



  

Quanto à renda, a maioria dos entrevistados recebem entre um a dois salários 

mínimos. Em particular, a parcela das pessoas com 50 anos ou mais é formada, em geral, 

por aposentados. No entanto, observou-se que existem pessoas com salários mais elevados 

em comparação aos demais, decorrente da função que desempenham e do local de trabalho. 

Entre funções diversas destacam-se: as dos encarregados de firmas; micro-empresários; 

aposentados; políticos e diretores de escolas. Em compensação, outros entrevistados 

recebem remuneração bem mais baixa devido à reduzida qualificação profissional e ao 

baixo nível de estudo ou grau de escolaridade. 

 

GRÁFICO 2: Renda dos entrevistados  
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                     Fonte: Pesquisa de campo, out/2005 
 

Em relação à procedência dos entrevistados, a maioria destes vieram de outros 

municípios de Sergipe, mas também de vários estados do Brasil. Sobre isso, constatou-se 

que independentemente do local de procedência, foram impulsionados pela disponibilidade 

do trabalho. As empresas instaladas no município atraem os jovens e, de algum modo, 

possibilitam a fixação no lugar, embora alguns se decepcionem quanto ao desejo de 

trabalhar e construir famílias, motivados pela busca de um futuro melhor, de emprego e 

vida saudável. A expectativa de um futuro digno com emprego e vida saudável é frustrada 

para aqueles que permaneceram com baixos salários.  

 

Nos anos 1960, muitos carmopolitanos deslocaram-se para a região Sudeste, 

principalmente São Paulo, à procura de empregos. O movimento migratório para o Sudeste 

foi generalizado em Sergipe e no Nordeste. Porém, no caso específico de Carmópolis, 

identifica-se que, segundo os entrevistados, com a chegada da PETROBRAS, muitos postos 



  

de trabalho no setor primário foram extintos e, para a empresa, eles não eram qualificados. 

Depois de aposentados, ou mesmo devido ao desemprego na metrópole nacional, essas 

pessoas voltaram à terra natal, deixando de receber salários melhores em relação ao que 

recebiam antes, na ativa, ou em relação aos carmopolitanos, que ficaram na época de sua 

emigração. Embora o salário fosse insuficiente para uma sobrevivência digna em São 

Paulo, parte dos que ali permaneceram somente voltou diante das condições extremamente 

adversas. Positivamente, retornaram com a família às suas origens para encontrar a 

liberdade, os amigos, participar dos folguedos e reconstruir sua história de vida. Seus 

filhos, por sua vez, que não são filhos da terra, convivem com esse novo cotidiano; 

empregaram-se nas firmas e esperam alcançar um futuro mais promissor do que o de seus 

pais.  

 

O gráfico 3 mostra essa realidade, pois 45% dos entrevistados são naturais de 

Carmópolis e aproximadamente 20% são de outros Estados. Os nascidos em outros 

municípios de Sergipe, 36%, são naturais predominantemente da região da Cotinguiba – 

Japaratuba, Capela, General Maynard, Santo Amaro das Brotas, Maruim e Rosário do 

Catete.  

 

GRÁFICO 3: Naturalidade dos entrevistados  
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                          Fonte: Pesquisa de Campo, out/2005 

A figura 23 evidencia a origem dos entrevistados por município de Sergipe. 

Afora a região do Cotinguiba, destacam-se os nascidos em Aracaju, no município de 

Lagarto Baixo São Francisco. A quantidade de nascidos nessas localidades foi pouco 

expressiva, e em outros estados destacam-se os naturais da Bahia, Alagoas e Pernambuco, 



  

sendo ainda menor a parcela daqueles provenientes do Sudeste brasileiro (São Paulo, Rio 

de Janeiro e Minas Gerais). 
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ESTADO DE SERGIPE
NATURALIDADE DOS ENTEVISTADOS RESIDENTES EM CARMÓPOLIS
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Fonte: Trabalho de Campo, 2005
Adaptado por: Maria José 
Digitalização: Hunaldo Lima
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     Pesquisa de campo realizada por Maria José dos Santos out/2005   

 

 

 

Já com base no mapa da figura 24, elaborado através dos dados do último censo 

demográfico do IBGE (Censo 2000), é possível apreender que a maioria dos residentes são 



  

provenientes da região Nordeste, sobretudo de Alagoas, Bahia, Pernambuco e do interior do 

estado de Sergipe, ficando nítido também que sua origem não se restringe apenas à Região 

Nordeste. 
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Quanto ao tempo de residência dos moradores, observou-se que 45% deles 

nasceram, criaram-se e sempre residiram em Carmópolis (conforme gráfico 4). Isto revela a 



  

existência das relações afetivas com o lugar, havendo pessoas que preferem viver no 

município a aventurarem-se em outros Estados e regiões distantes, principalmente                                               

o Sudeste, onde está localizada a cidade de São Paulo, que hoje, não oferece expectativas 

de dias melhores e não absorve, como antes, mão-de-obra desqualificada. Nota-se também 

uma relativa tolerância desses entrevistados a respeito de continuarem vivendo na cidade 

onde nasceram, seja pelas expectativas de dias melhores e rentáveis para si ou pelo 

emprego dos filhos. Dos entrevistados, apenas 13% estão há menos de cinco anos ou entre 

mais de seis a dez anos de residência. 

 

GRÁFICO 4: Tempo de residência dos entrevistados 
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                Fonte: Pesquisa de campo, out - 2005. 
 
 
 
4.2. Modos e Condições de Vida da População  
  

Os depoimentos dos entrevistados mais idosos deixaram claro que as condições 

de vida do carmopolitano nos anos 1960 eram difíceis e quase sem expectativas. Não lhes 

restavam esperanças e sonhos de dias melhores, salvo quando mudavam para outro lugar. A 

paisagem marcante caracterizava-se pela cana-de-açúcar, pastagens e cultivos de 

subsistência, com destaque para o cultivo da mandioca, feijão, milho e batata. A área ao 

redor da cidade era cercada por matas naturais e “existiam muitas flores no caminho”, 

conforme relatou a Sra. Joselita (55 anos).  



  

A principal atividade econômica, o corte da cana-de-açúcar, era um trabalho 

pesado, fazendo-se de sol a sol. Homens e mulheres morriam cedo. Eles, pelas mortes 

violentas; elas, por acumularem trabalho em casas de farinha, na pesca, na fabricação de 

esteiras e esteirões, complementando a renda familiar, além do trabalho doméstico e da 

educação dos filhos. Entretanto, a maternidade precoce e freqüente, aliada à falta de 

assistência médica, era o principal fator da mortalidade feminina. Se o dinheiro não dava, 

tirava-se do quintal a banana, a manga, a jaca, e criavam animais, e dos brejos repletos de 

mata ciliar, eram retirados o peixe e o camarão para o sustento das famílias.  

 

 
           Figura- 25: Carmópolis: Rua da Areia em 1960, (foto cedida pelo Sr. Laerte Sobral).                                                             

 
         

 
              Figura 26: Carmópolis: antiga rua da Areia  em - 2005 



  

                         A infra-estrutura da cidade era de péssima qualidade; não contava com rede de 

esgotos nem calçamento, e a maioria das casas eram feitas de palha e taipa. Só havia duas 

ruas: a Coruba e a da Areia.  A pobreza era geral. As doenças logo vinham e ceifavam a 

vida de muitos. 

 

A iluminação da cidade possuía por fonte energética o óleo, e boa parte da 

população utilizava a lenha para uso doméstico. A cidade tinha uma paisagem que a 

caracterizava como feia, atrasada e pacata, principalmente considerando a capital como 

referência. O analfabetismo era geral, e a população sobrevivia do trabalho restrito e 

especialmente na fazenda Oiterinhos. Raríssimas pessoas exerciam outra atividade que não 

fosse o corte da cana. Segundo uma das entrevistadas,  

 

havia certo privilégio de alguns moradores, principalmente aqueles que 
trabalhavam direto na usina, na parte administrativa, que por este motivo, 
obtinham melhores remunerações e incentivo aos estudos. Nessa época 
existia na fazenda uma cooperativa, médico, escola. O dono da fazenda 
residia na Casa grande e na parte baixa encontravam-se várias casas de 
pequeno porte onde os empregados do corte de cana residiam. A fazenda 
Oiteirinhos abrangia uma grande área e dividia-se em vários blocos ex: 
Jericó, (Mercê de baixo e de cima), Santana, Macambira, Porções. A 
paisagem natural era rica em espécies, e o cultivo de subsistência 
embelezava a paisagem. Entre as espécies raras encontrava-se a 
Amendoeira. (Donatila 60 anos) 
 
 

Poucos entrevistados têm conhecimento de que pelo menos de três a cinco anos 

antes da constatação do petróleo na área de Carmópolis, a PETROBRAS já atuava no 

município. Assim, por volta de 1958 a 1960 já se realizavam trabalhos de prospecção. Na 

época, já havia desmatamento acentuado e temiam-se as desapropriações para efeito das 

instalações petrolíferas, conforme depoimento de Domingos Ramos (65 anos): 

  

A PETROBRAS não destruiu tanto as matas, porque a maior parte já 
tinha sido destruída pelos fazendeiros. O meu pai tinha um canavial nas 
Mercês de Baixo e fez uma promessa para o Sr. São José, para que a 
PETROBRAS não passasse pelo canavial que ele fazia uma homenagem, 
e na época a PETROBRAS não passou pelo canavial e então o pai pagou 
a promessa com um “cheio”20 e foi assim: ‘Está com 25 anos / vejo o 
petróleo jorrar / lá na fazenda/Mercês/ dentro do canaviá/ ou deixa 

                                                 
20 Cheio é um termo correspondente aos versos cantados pelos Bacamarteiros – grupo folclórico do 
município.   



  

jorrar’. A PETROBRAS passou pelas terras dois anos depois e já tinha 
mandioca no local. Um dia o  rapaz da PETROBRAS veio e levou meu 
pai para o escritório e pagou 40 contos. Foi muito dinheiro (Pesquisa 
direta, 2005). 

Apesar de esse depoimento ser favorável a essa empresa, outros questionaram a 

falta de critério para essas desapropriações. A percepção dos pequenos proprietários é de 

que a empresa invadia a área, desmatava-a, instalava cavalo-de-pau pagando qualquer 

“merreca” aos proprietários. Em compensação, outros residentes e, principalmente, os 

donos das fazendas foram mais beneficiados.  

 

Dessa forma, a realidade se revela contraditória: enquanto uns defendem a 

empresa, supondo respeito aos cidadãos por ocasião do pagamento das terras, outros 

divergem argüindo que ela não adotou critérios sérios nas indenizações.21 

  

Os entrevistados observaram como fatos mais marcantes: “o petróleo jorrava e 

subia nas alturas”; “as perfurações que aconteciam aqui e ali”; “tudo era lindo e novidade”; 

“a influência masculina sobre as moças da cidade”; “a PETROBRAS revolucionou não 

apenas a economia local, mas também a estadual e do país”; “ela introduziu a indústria do 

petróleo”; “a cidade ganhou um outro aspecto: movimentos de carros; abertura de estradas, 

melhorou a cidade; gerou empregos e deu chance a muitas pessoas do município”; “atraiu a 

visita de dois presidentes da república: Castelo Branco e Costa e Silva”. E, conforme o Sr. 

Arnaldo (55 anos) que prestava serviço à empresa: “o serviço era pesado, ganhava-se  

pouco, além  disso a ocupação pela PETROBRAS era melhor do que a do engenho, pois o 

trabalho no corte da cana causava muitos acidentes, muita gente ficava mutilada e 

ninguém se responsabilizava”. 

 

Dos depoimentos anteriores, observa-se que a PETROBRAS marcou a história e 

o espaço local, pois gerou conflitos por desestruturar a relação do homem com a terra, que 

era determinada pela visão de natureza, fonte inesgotável e de recursos a serem explorados 

para o consumo humano, a qual está relacionada com o ambiente e, por outro lado, com as 

esperanças e expectativas. Alguns viram questões morais na mudança de relações entre 

                                                 
21 Em entrevista na Empresa para esclarecer esses fatos foi explicitado que hoje existe um controle da Empresa. Não sabe informar com 
clareza visto que naquela época o Brasil era administrado pelo  regime militar. Contudo, acredita que não houve privilégio, mas sim era 
de acordo com o tamanho da propriedade. Hoje essas indenizações são realizadas por intermédio de tabelas de cultura própria, reajustadas 
anualmente por  engenheiros e técnicos.  
 



  

homens e mulheres introduzidas com a chegada dessas pessoas. Poucos demonstraram ter 

uma visão mais ampla sobre a influência da empresa, o que transcende o lugar. Contudo, 

também havia uma parcela diminuta que se mostrou mais realista, pois conseguiu captar 

aspectos positivos e negativos, muitas vezes controversos; entretanto, bastante realistas 

sobre a transformação do espaço.  

A visibilidade política que o lugar assumira com a chegada da empresa foi 

identificada pela presença dos presidentes da República do país. Finalmente, vê-se no 

comparativo das relações de produção entre a indústria (petrolífera) e a agricultura (cana-

de-açúcar) o quanto as relações capitalistas (assalariadas) são apreciadas pelos 

trabalhadores, por lhes proporcionarem salário mínimo, segurança e assistência, além de 

regular a jornada de trabalho. 

 

Em seus relatos, os residentes de Carmópolis abordaram sobre o modo de vida e 

as atividades desenvolvidas na época; todas elas ligadas à terra e que fizeram com que esses 

homens amassem cada vez mais o lugar onde nasceram. Havia um pouco de saudosismo ao 

compararem o período anterior à chegada da PETROBRAS com a situação atual, pois 

“dormiam ao ar livre”; “a vida era saudável”; “os rios eram limpos e pegava-se peixe de 

bacia”; “tudo era barato”; “havia muitas festas, sem violência e sem maldades”; “ninguém 

passava fome, não havia roubo”.  

 

Percebe-se ainda que a urbanização provocada em grande parte pelos serviços 

oriundos das atividades da PETROBRAS, com todas as suas implicações, entre os anos 

1960 e 1980, foi  muito responsável pelas mudanças no modo de vida e conseqüência da 

instalação daquela empresa na localidade. 

 

Contudo, a maioria demonstrou ter preferência pela situação atual, apesar de a 

cidade, naquela época, ser mais agradável e sem violência e paisagem bem mais natural. Os 

níveis de exploração eram maiores e com poucas oportunidades de sobrevivência, além do 

fato de as desigualdades sociais entre pobres e ricos serem muito mais acentuadas.  

 

Observa-se, assim, que os residentes não apreciam a paisagem do mesmo modo; 

não a percebem da mesma maneira; recorrem ao real de diferentes perspectivas e critérios, 



  

destacando diversas vantagens, sonhos, aspirações, mantendo diferentes sentimentos e 

afetividade em relação à paisagem. Pode-se concordar, portanto, com o pensamento de 

Tuan (1986, p.3) quando diz que: “As pessoas tendem a entender o canto do mundo no qual 

habitam como o único favorável e os seus costumes e hábitos como a quintessência 

humana”. Assim sendo, nessa consciência em relação aos aspectos positivos e negativos, o 

que está distante de seu lugar vivido tem pouco ou nenhum valor.  

 

No tocante ao número de pessoas que trabalham indiretamente na 

PETROBRAS, num universo de 140 entrevistados, constatou-se que 5% destes têm em sua 

família 3 pessoas que estavam empregadas; 25%, 2 a 3 pessoas e 30%, uma pessoa. 

Constata-se, porém, nesta análise, que cerca de 60% trabalham indiretamente nos empregos 

oferecidos pelas empresas instaladas no município, sendo que nenhum emprego direto foi 

registrado pela população entrevistada. Desses 140, 42% não têm empregos relacionados 

direta ou indiretamente à Empresa. Embora estes dados revelem a não absorção da mão-de-

obra direta                                     

do carmopolitano, o número de empregos indiretos é bastante significativo para essa 

localidade. Portanto, a importância dessa empresa para o município é comprovada através 

da fala de um dos moradores: “Se a PETROBRAS  for embora, para as pessoas que vivem à 

custa dos empregos oferecidos por essa empresa  vai ser difícil”. 

 

 

GRÁFICO 5: Pessoas da família que trabalham direta e indiretamente na PETROBRAS 
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                    Fonte: pesquisa de campo, outubro de 2005 



  

 

A PERTROBRAS, juntamente com as empresas agregadas, consegue 

proporcionar uma relativa estabilidade aos carmopolitanos, pois mantém a mão-de-obra 

local por um período superior de 10 a 20 anos, considerando-se que nos últimos anos ela 

empregou cerca de 10% dos entrevistados. Isto é o que se pode concluir do gráfico 6 em 

relação ao tempo no emprego. 

 

Observa-se que 12% dos entrevistados trabalham há mais de 20 anos, o que 

demonstra estabilidade, sobretudo se forem considerados os 14,5% que são empregados 

entre 11 a 20 anos. 

Todavia, a dinâmica do trabalho, quer pela renovação quer pela assertiva de 

novos postos de trabalhos, é visível na identificação da mão-de-obra nas demais classes 

temporárias, de menos de 1 ano a 10 anos, que perfazem 33,9% dos entrevistados. 

 

GRÁFICO 6: Tempo de trabalho dos membros da família empregados na PETROBRAS 
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                     Fonte: pesquisa de campo outubro de 2005 
 

 

Essa empresa trouxe a oportunidade do primeiro emprego para um considerável 

número de pessoas. Entretanto, a maior parte dos entrevistados exerciam outra atividade 

antes de ingressarem nessa companhia. Eram atividades ligadas ao poder público ou ao 

comércio local estabelecido e ambulante, como também em outros vínculos quando 



  

residiam em seus estados de origem. Os que afirmaram não trabalhar nesses serviços 

ligados à Indústria do petróleo são aposentados, funcionários públicos ou empresários.  

 

O Gráfico 7 demonstra que 77% afirmaram, sobretudo, que a PETROBRAS  faz 

parte do cotidiano do cidadão carmopolitano, e quase todos os entrevistados reconheceram 

que houve uma melhoria no município e nas condições de vida da população, 

proporcionada pela empresa. Haveria então uma gama de contribuições para o comércio 

local, na geração de renda e empregos, aumento de impostos, educação, enquanto que 10% 

dos entrevistados apontam mudanças apenas parciais, desde que não empregou pessoas de 

sua família; todos são funcionários públicos. Há também os que têm uma visão mais crítica, 

pois 11% admitem que nem melhorou nem piorou, pois a empresa deveria contribuir mais 

com a cidade e acrescentam: “a presença da PETROBRAS, há tantos anos em Carmópolis, 

deveria torná-la uma cidade-modelo”. Nesses relatos, os entrevistados avaliaram a 

arrecadação financeira do município e observaram as perdas ambientais irreversíveis. E 2% 

concluíram que a empresa, em vez de construir, destrói, tendo em vista a permanência do 

desemprego e da pobreza na realidade do município.  

 

GRÁFICO 7: Mudanças no município, decorrentes da PETROBRAS  
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               Fonte: pesquisa de campo; outubro de 2005 
 

 

Analisando a mudança na vida pessoal dos residentes, decorrentes da 

PETROBRAS, (gráfico 8) cerca de 48% dos entrevistados afirmaram ter ocorrido uma 



  

mudança, positiva em sua qualidade de vida, por influência da empresa, e apontam que o 

crescimento da cidade foi favorecida com essa mudança valorizando-a no comércio e no 

dia-a-dia, em virtude da atuação freqüente da empresa e das possíveis benfeitorias que vêm 

ocorrendo na área. Trinta e um por cento afirmaram que não melhoraram porque não 

dependem dela para nada, dentre outras insatisfações. E, 17% definiram que nem 

melhoraram nem pioraram por estarem desempregados e sem perspectivas de encontrar 

emprego na área; e apenas 4% acreditam ter piorado em parte, pois essa Companhia deveria 

ter investido na qualificação profissional.  

 

Dessa forma, pode-se constatar, através dos gráficos 7 e 8, que a PETROBRAS, 

presente nessa localidade, foi a propulsora na melhoria do município, contribuiu para os 

benefícios da população como geração de emprego, na infra-estrutura, arrecadação de 

impostos para os cofres públicos, e é impulsionadora do crescimento da cidade. Contudo, 

os residentes apontaram que essa empresa não incentivou a qualificação profissional e nem 

facilitou a mão-de-obra local para que essas pudessem ser absorvidas nas empresas 

instaladas nesse município. 

 

GRÁFICO 8: Mudanças na vida pessoal, decorrentes da PETROBRAS  
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                       Fonte: pesquisa de campo, out-2005 
 

Portanto, sabe-se que a PETROBRAS não exerce influência somente nessa 

cidade e nas áreas vizinhas; ela também participa com a contribuição dos recursos 



  

econômicos através de impostos pagos a todas as áreas sob as extrações de petróleo. Esse 

imposto, que é denominado royalties22, vem sendo pago desde 1953, através da lei n° 2004, 

a mesma que criou a PETROBRAS. Mas a partir de 1977, instituiu-se uma nova lei do 

petróleo, que compensou financeiramente os municípios produtores desse minério. Em 

agosto de 1998, a compensação financeira que era de 5% passou para 10%, recurso 

repassado pelo Tesouro Nacional para os Estados e municípios.  

 

Quanto à questão que se refere aos royalties pagos ao município, das 140 

pessoas entrevistadas, 68% declararam saber da existência dos impostos arrecadados com a 

extração do petróleo; 30% não sabem, e apenas 2% ouviu falar sobre a existência desses 

impostos, apesar de não terem idéia de como esses recursos são aplicados em benefício da 

população, tal como foi observado por um dos entrevistados.” Não, não é passado para nós 

onde e como são empregadas essas verbas”.  

 

                 Nem todos aqueles que declararam saber da utilização dos royalties sabem como 

estes são utilizados. Os que sabem vêem tudo que ocorre na cidade como resultado da 

aplicação desses impostos, e responderam afirmativamente servir para os seguintes fins:  

 
 
“tudo que é construído no município: obras de saneamentos; construções 
e urbanização; beneficia moradias, escolas, infra-estrutura da cidade; e 
em quase todas as obras realizadas. Dos que responderam que ouviu 
falar declarou que antigamente esse imposto era denominado de “D. 
Cotinha” (Pedro, 50 anos) 
 
 

Há uma unidade de percepção sobre as contribuições da empresa para com o 

município. Entre as mudanças observadas estão: o aumento de empregos, a arrecadação dos 

impostos e a melhoria da infra-estrutura da cidade. Outros evidenciaram uma maior 

preocupação da empresa com o meio ambiente a partir de 1990. Conclui-se assim que: “a 

paisagem do mundo é unificada somente pela lógica e ótica humanas, pela luz e cor do 

artífice, pelo arranjo decorativo e pelas idéias do bom, da verdade e da beleza”. 

(LOWENTAL, 1982, p. 141) 

 

 
                                                 
22 SEBRAE, Lei dos royalties - 2006 



  

4.3. INFLUÊNCIA DA PETROBRAS NA ORGANIZAÇÃO DO 

ESPAÇO DE CARMÓPOLIS  
 

 

A avaliação das condições de vida e do grau de satisfação na área urbana de 

Carmópolis, sobretudo a avaliação da percepção de serviços e equipamentos importantes 

para eles e, por conseguinte, marcantes na paisagem, iniciou-se com a solicitação de 

marcação de conceitos de ruim a ótimo em vários itens, com a possibilidade de 

complementação. É o que mostram os quadros 3 e 4 para a zona urbana e o quadro 5 para a 

zona rural, referentes à pesquisa realizada em fazendas e aglomerados.  

 

O quadro 3 mostra que os carmopolitanos estão satisfeitos com os serviços e 

equipamentos existentes na área urbana, pois a maioria das respostas indicam a qualificação 

de bom com 857 respostas do total de 2.060 (correspondendo a 41,6% do total de 

respostas), com destaque para transporte interurbano, energia/luz, praça, escola de ensino 

médio e fundamental, posto de saúde e limpeza das ruas. 

 

O conceito ótimo obteve mais de 30% para transporte interurbano, 

pavimentação das ruas e energia/luz. Todavia, para a população, a qualidade do transporte 

interurbano destaca-se dentre todos, mostrando que a facilidade de deslocamento é o 

principal fato do presente e, portanto, o que mais mudou com relação ao passado. Por outro 

lado, ao observar os serviços e equipamentos qualificados com o adjetivo “bom”, pode-se 

afirmar que os entrevistados privilegiaram os equipamentos e serviços de infra-estrutura 

social, demarcando os ganhos acrescidos na paisagem urbana com escolas, creches, posto 

de saúde, dentre outros. 

 

A despeito das melhorias, permanece como ruim o abastecimento de água 

(34%), embora 33% tenham afirmado que o serviço é bom. O que chamou a atenção foi a 

insatisfação quanto à qualidade ruim de serviços de lazer e recreação (praças de esporte e 

clube recreativo), numa demonstração clara de que a cidade cresceu com e para o trabalho 

decorrente das atividades da PETROBRAS, secundarizando o tempo de lazer e recreação.  

 



  

Afora essas observações com equipamentos e serviços explicitados no 

questionário, alguns entrevistados acrescentaram outros. Nesses depoimentos permanece o 

predomínio de qualificações ótima e boa para serviços de infra-estrutura social, tais como 

Conselho Tutelar, Escola Profissionalizante, emissora de rádio; e como ruim e médio, área 

de lazer e recreação, a exemplo de campo de futebol e parque da Mangueira, acrescidos da 

falta de segurança nas ruas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO 3: Avaliação dos serviços e equipamentos da área urbana 

 
AVALIAÇÃO DOS ENTREVISTADOS 

SERVIÇOS E 
EQUIPAMENTOS                                              

CONCEITOS N/existem Ruim Médio Bom Ótimo Total 
Transporte interurbano 01 06 15 44 34 100 
Hospital   30 32 31 08 101 
Coleta de lixo nas casas  05 21 52 22 100 
Bar   20 32 30 10  92 
Supermercado 01 06 30 53 10  99 
Pavimentação das ruas  11 12 50 30 103 
Água   34 20 33 13 100 
Creche   06 30 48 08  92 
Restaurante   13 31 48 08 100 
Mercadinho   07 45 39 09 100 
Energia /luz  08 06 52 34 100 
Praça  01 15 16 42 22  96 
Praça de esporte 47 21 16 13 03 103 
Hotel  16 42 27 14 01 100 
Escola de ensino médio  15 34 40 11 100 
Posto de saúde  04 29 55 12 100 
Limpezas de ruas  05 13 62 20 100 
Clube recreativo 74 12 07 05 02 100 
Pousada  20 31 25 22 01  99 



  

E. de E. Fundamental  14 27 45 12  98 
TOTAL 160 305 468 857 271 2.060 

OUTROS 

SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS 
                                                                 
CONCEI TOS 

 
RUIM 

 
MÉDIO BOM 

 
   ÓTIMO 

 
TOTAL 

Conselho tutelar   01 02 03 
Escola profissionalizante   02 04 06 
Posto GNC   01 01 
BIBLIOTECA   01 01 
Convento dos Carmelitas   02 01 03 
Rádio Ouro-Negro   02 02 
Fábricas   01  01 
Rodoviária    02  02 
Parque da Mangueira  03 03 01 07 
B. do Brasil e Banese   01  01 
Cemitério    01  01 
Clube dos Idosos  01  01 
Segurança das ruas 04   04 
Mercado  01   01 
Campo de futebol 02   02 
TOTAL       07       06      15      14 42 
Fonte: pesquisa de campo out/2005 

 

Na percepção espacial dos entrevistados, certos aspectos impressos nas formas 

visíveis são atribuídos à ação da PETROBRAS. Para os moradores, a infra-estrutura da 

cidade é superior à das demais cidades do campo petrolífero, e para alguns a empresa é a 

verdadeira “mãe de Carmópolis” devido ao fato de ter colocado Sergipe em destaque nos 

cenários nacional e mundial. Outros comparam a importância dessa empresa para 

Carmópolis à do Cristo Redentor para o Rio de Janeiro, embora um dos residentes 

acrescente certa diferença ao se reportar ao poema de Gonçalves Dias: “Minha terra tem 

palmeira/ onde canta o sabiá,/ as aves que aqui gorjeiam/ não gorjeiam como lá”. Dessa 

maneira, conforme bem afirmou Cosgrove, é preciso frisar que 

 

a paisagem lembra-nos que a Geografia está em toda parte, que é uma 
fonte constante de beleza e feiúra, de acertos e erros, de alegrias e 
sofrimentos, tanto quanto é de ganho e perda. Cabe à população 
interpretar esses significados presentes nas paisagens com todos os seus 
mistérios que falam muito sobre nós e do mundo que compartilhamos. 
(COSGROVE, 1987, p.10) 

 
 
 



  

A influência da PETROBRAS é reconhecida em pelo menos 18 itens da 

realidade municipal, dentre os quais se destaca a educação citada pelas Escolas de Ensino 

Médio e Fundamental, confirmando o depoimento dos moradores (gráficos 7 e 8). Daí se 

percebe o quanto a população confunde responsabilidades públicas e privadas, exarcebando 

a real importância dessa empresa na paisagem carmopolitana quando se sabe, por exemplo, 

que a escola não é de responsabilidade da empresa, mas dos poderes públicos municipal e 

estadual, cabendo à PETROBRAS contribuir e não executar ações desses e de outros 

segumentos. (Quadro 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO 4:  Influência da PETROBRAS na oferta de equipamentos e serviços 

 SERVIÇOS E  EQUIPAMENTOS 
 

                                       CONCEITOS 

 
RUIM 

 
REGULAR 

 
BOM 

 
ÓTIMO 

 
TOTAL 

Transporte 04 11 12 06 33 
Pavimentação 03 16 33 19 71 
Restaurante 05 20 27 07 59 
Energia/luz 03 06 13 05 26 
Bar 09 13 12 04 38 
Supermercado 02 12 13 01 27 
Coleta de lixo 02 05  09 04 20 
Hotel 14 10 11 - 35 
E.E.Médio  06 10 13 05 34 
E.E.Fundamental  07 07 14 03 32 
Posto de saúde    01 04 07 02 14 
Limpeza 02 08 03 13 
Pousada 10 09 07 - 26 
Hospital 12 05 03 02 22 



  

Creche  03 02 05 01  11 
Mercadinho 04 11 10 02  27 
Praça  05 09 16 04  34 
Praça de esporte    08        04     03 -     15 
Total    97 157   218       68   537 

OUTROS 
Biblioteca  01   01 
Monte Carmelo  - 02 01 03 
E. Profissionalizante  03  03 02 08 
Rádio ouro Negro  01 - - 01 
Total 04 05 03 12 
Fonte: pesquisa de campo, out – 2005 

 

Quanto ao que existe na zona rural, o local mais bem servido é o povoado 

Aguada, cujos atributos e valores ressaltados são: os transportes; a coleta-de-lixo; os bares; 

a pavimentação das ruas; os mercadinhos; as praças; o posto de saúde e o clube recreativo.  

 

Nesses itens, conforme o quadro 5, percebe-se que há uma predominância das 

respostas dos residentes no item bom, pois das 271 respostas, 123 (equivalentes a 45,4% 

dos entrevistados) afirmaram que a infra-estrutura e o social são bem visualizados e os 

definem como sendo de boa qualidade. Enquanto outros atribuem como regulares o 

transporte, supermercado e bares. Quanto ao clube recreativo e à segurança, estes são uma 

responsabilidade pública. Contudo, afirmaram que o único lugar de recreação do município 

é o Porto de Aguada. Nota-se, portanto, que os residentes de Aguada vêem o local onde 

moram como de boa aparência e de melhor qualidade de vida. Sendo assim, pode-se 

afirmar, conforme OLIVERIA (1999), que  

 

(...) minha cidade tem alma, sim. Ora alegre e zoadenta como pássaros e 
crianças. Ora mediativa como velhos que prevêem a morte próxima. Ora 
produtiva, com o fulgor da pós-adolescência ou da experiência de 
quarentões, maduros, que não se permitem erros primários. (...) Está na 
manhã de sol radiante ou densa, nublada, de chuvas. Está nas noites 
enluaradas. Está entranhados nas decisões dos políticos, certos ou errados. 
Está na vontade do povo quando escolhe o seu governante e a confia seu 
futuro. Está no sorriso sem dentes de crianças e velhos. Mas, acima de 
tudo, a alma de minha cidade está emoldurada na esperança e na certeza 
de que tudo vai mudar. (OLIVEIRA, 1999, p.2) 

 



  

QUADRO 5: Avaliação dos serviços e equipamentos do povoado Aguada 

SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS 4- ruim 3- médio 2- bom 1-ótimo Total 

Transporte - 9 9 4 22 

Coleta de lixo - 9 10 5 24 
Bar     2 9    10 3     24 

Pavimentação - 3 13 6  22 
Água 4 2 12 5    23 
Mercadinho 2 9  7 3  21 
Energia/luz 2 5 12 4  23 
Praça 2 6 12 4  24 
Posto de saúde 2 6 11 4     23 

Limpeza de ruas - 7 12 5   24 

Clube recreativo 9 5  3 2    18 

E.E.Fundamental 4 5  9 2   20 

Total 27 74    123 47       

Outros 
Segurança 2      2 

Porto de aguada  1 2    3 

Delegacia   1    1 

Total 02 01 03     06 

Fonte: pesquisa de campo, out/ 2005 

 

Quanto aos aspectos negativos por eles relatados sobre a influência da empresa 

na (re)construção do espaço geográfico de Carmópolis, conforme registros e fala dos 

entrevistados, os maiores problemas estão relacionados aos impactos ambientais; falta de 

segurança no trabalho; pelo fato de a empresa não contribuir com o fim do desemprego; a 

exploração de mão-de-obra; o pouco investimento feito na cidade; a não cobrança de uma 

melhor atuação do poder público municipal e estadual; o não investimento, de forma 

efetiva, na educação do município; a politicagem dentro da empresa; a não qualificação 

dos trabalhadores locais; a negação de oportunidades de trabalho e de geração de renda; 

além de fatos relativos à destruição da natureza. Esses são os aspectos mais visíveis e 

percebidos por aqueles que apontaram os aspectos negativos mais facilmente apreendidos 

pelo olhar e vivência espacial, tal qual um dos desabafos mais lúcidos: 

 

Sem dúvida alguma, a presença da PETROBRAS é um divisor de águas. 
Lamento o fato de dessa grande empresa não ter escrito uma história 



  

mais humana e que tivesse como protagonista o povo de Carmópolis. 
Para o Sr. Elieleno, 41 anos, a PETROBRAS apagou a história do 
município, roubou sua identidade;  essa empresa de grande porte cria a 
ilusão de que todos são beneficiados.(Diego, 17 anos). 
 
 

Mas quando instigados a falar sobre aspectos relativos à identidade local, 

sobretudo a respeito da valorização da cultura do município, os moradores responderam 

que tudo agora se resume ao petróleo. Será que a cultura foi sepultada? Seria uma forma 

inadequada de interpretar o verdadeiro papel da empresa? Ou o correto seria admitir que, se 

a empresa atua em todo o território carmopolitano, logo, deveria promover e interagir com 

a cultura local? 

 

Quanto aos problemas ambientais, alguns dos entrevistados responsabilizam o 

poder público por eles, notadamente por não fiscalizarem o destino dos resíduos 

provenientes das fábricas de sabão e leite de coco e o próprio lixo doméstico, o que mais 

contribui, no presente, com os problemas ambientais existentes nessa localidade. Contudo, 

verificou-se que todos os agentes econômicos envolvidos no processo produtivo local têm 

sua parcela de responsabilidade, principalmente o poder público, a PETROBRAS e os 

residentes. Os problemas de saúde - respiratórios, alérgicos, dentre outros – descritos pelos 

moradores,  decorrentes da poluição e do aumento do calor na cidade, bem como do 

aumento da pobreza no município, tornam evidente e necessária não somente a 

redistribuição da renda como também a busca de alternativas viáveis para amenizar os 

problemas sócio-ambientais da localidade. 

 

 



  

                  Figura 27: Fábrica de sabão de coco, Carmópolis, out/2005. 

 

Além das questões relativas à saúde do povo carmopolitano, a prostituição, o 

desemprego e a pobreza em meio à riqueza oriunda do petróleo foram colocados como 

aspectos negativos e reforçados por manifestações do tipo: a empresa é uma mãe que não 

cuida dos filhos; trouxe riqueza apenas para a cidade; só visa a lucros; despreza os filhos 

da terra; contribui com a poluição e fortalece o fim da identidade do município.  

 

O que se observa nesses depoimentos é, em parte, uma visão paternalista e ao 

mesmo tempo a visão de excluídos, que, ao não participarem da “economia do petróleo” 

decorrente da implantação da PETROBRAS, colocam-se como filhos da terra desprezados. 

 

Na questão temática referente às mudanças que mais tocaram a percepção dos 

moradores, em relação ao cotidiano dos residentes, diante da influência marcante da 

empresa nesses últimos anos, dentre os serviços e equipamentos criados pela 

PETROBRAS, um dos mais importantes foi a criação de uma Escola Profissionalizante, 

citada por 28% dos entrevistados. Essa escola foi construída com recursos da própria 

empresa, sendo de sua responsabilidade toda a obra. Coube à prefeitura apenas ceder a área 

para a construção do prédio. Essa escola tem por objetivo desenvolver vários cursos 

profissionalizantes, dentre eles: informática, música, oficina de costura, cozinha-escola e 

outras oficinas profissionalizantes. Em seguida, citaram as melhorias na infra-estrutura 

urbana, o projeto Educação: Uma Nova Consciência, a preocupação com o meio ambiente e 

a construção do Conselho Tutelar, havendo, portanto, o reconhecimento das mudanças 

estruturais ocorridas graças à contribuição da empresa. Ademais, a geração de empregos 

também foi citada em uma demonstração clara de que as mudanças estruturais foram mais 

importantes em relação a serviços e equipamentos. Como afirmara Machado, 

 

A paisagem e o lugar não estão apenas ao alcance do olhar, mas, 
principalmente, à disposição de todo o corpo. Sua percepção supõe não 
somente a visão de elementos singulares que, por algum motivo, 
destacam-se no conjunto, mas a interação da experiência individual. É 
dessa forma que a pessoa vivencia a paisagem e apreende seu conteúdo 
subjetivo e afetivamente. Os significados do mundo-vivido não são 
absolutamente óbvios e não se apresentam por si mesmos: têm de ser 
descobertos. Quando isso ocorre deixa de haver um profundo vínculo com 



  

a paisagem e o lugar, e, como conseqüência, ela se torna simplesmente o 
cenário de fundo (...). (MACHADO, 1996, p. 107)  

 

 

GRÁFICO 9: Serviços e equipamentos existentes em decorrência da PETROBRAS em % 
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        Fonte: pesquisa de campo, out./2005 

 

 

No que tange aos problemas ambientais em torno da extração do petróleo, 

entende-se que a mineração pode trazer benefícios e ganhos econômicos, mas é preciso 

encontrar alternativas para minimizar as alterações no meio ambiente, desde que estas 

sejam acompanhadas e regidas por medidas ambientalistas que promovam a 

sustentabilidade dos ecossistemas, o respeito à natureza e a preservação da cultura local. 

Assim, de acordo com LEITE (1994),  

 
A paisagem é composta de formas visíveis, duráveis, que lhe conferem 
certa estabilidade temporal e pela trama parcialmente invisível da 
estrutura social. Se, de um lado, as formas visíveis da paisagem podem 
dirigir as transformações sociais ou limitar as alternativas de organização 
do território, de outro lado, as modificações da estrutura social criam 
sempre novas necessidades, sugerem novas formas e redefinem os valores 
da paisagem visível. (LEITE, 1994, p. 51) 
 
 



  

Nesse sentido, mediante a fala de Sr. José, “ontem era tudo lindo, hoje só restam 

poucas manchas aqui e ali”, ao referir-se à vegetação nativa. Todavia, ainda restam 

esperanças, conforme Filho: 

 

O período atual da história humana, que coincide com a passagem do 
milênio, testemunha vários fenômenos e processos relevantes para a 
humanidade. Entre elas, um dos mais significantes tem sido a difusão de 
uma nova maneira de encarar e de valorizar o ambiente no qual vivemos. 
(FILHO, 1996, p. 139) 
 
 
 
 

4.4. Aspectos Mais Importantes Na Paisagem De Carmópolis, 

Segundo a Percepção Dos Residentes 
 

 

Reconhece-se aqui que são muitos os atributos de importância significativa e 

com significados diversos na leitura da paisagem que, como tal, se relaciona com a vida 

cotidiana da população e que se destaca por seu valor estético, ainda que haja o predomínio 

das relações de identificação e de afetividade, tal qual se vê nos poemas de Fernando 

Pessoa, poeta português que registrou a cidade de Morreto através dos relatos de sua 

família, em poemas e fotografias. 

 

Atravessa esta paisagem o meu sonho dum porto infinito (...) 
E a sombra de uma nau mais antiga que o porto passa 
Entre o meu sonho só porto e o meu ver esta paisagem 
E chega ao pé de mim, entra por mim dentro, 
E passa para o outro lado da minha alma... (Fernando Pessoa. Poema 15) 
 
 

Os carmopolitanos encontram-se rodeados de objetos naturais e culturais, tais 

como os rios, a vegetação, o relevo, a planície, mas também por objetos ou formas culturais 

criadas ao longo do tempo. São elementos que, na maioria das vezes, trazem uma mistura 

de prazer e de tristeza em relação ao passado e à história de vida de seus moradores; são 

elementos constituintes das paisagens. Como afirmaram Gold & Burgens, citados por Bley, 

“todos buscamos um meio que satisfaça nossas necessidades básicas”:                                                                               

 
 



  

Abrigo no qual vivemos e morremos; locais que nos propiciam prazer; 
lugares que marcaram nosso passado e aos quais está ligado nosso futuro. 
Os indivíduos, não importa sua posição ou papel social, exigem possuir e 
criar suas próprias paisagens; nesses verbos encontra-se o verdadeiro 
significado do valor das paisagens. Os autores questionam que tenham 
ocorrido proteção de paisagens que são parcelas de herança nacional, mas 
quem protege ou  preserva as paisagens que são pano de fundo da vida 
cotidiana? Respondem que a preocupação com paisagens ditas comuns só 
aparece quando elas são ameaçadas de mudança. (BLEY, 1982, p.127). 

 
 

Assim, para que a paisagem de Carmópolis seja valorizada, como cenário da 

vida cotidiana, os seus usuários devem ter o senso de criar e de possuir suas próprias 

paisagens, tal qual o pensamento de Burgess & Gold, citados por Bley (1996, p.137). Para 

eles, criar significa dotar a paisagem vivida de um significado pessoal, e possuir quer dizer 

abrigar e oferecer segurança e proteção. 

 

Constatou-se ainda que parte dos entrevistados sentem uma profunda afeição 

pelo município e descreve-o enfatizando os lugares vivenciados na infância e na juventude, 

da seguinte maneira: “O verde supera o artificial; as ruas são limpas e têm árvores;” “a 

paisagem de Aguada [que sofre menor influência direta da PETROBRAS] é o coração de 

Carmópolis”; “a natureza  transmite ar puro; existe uma dinâmica entre o natural e o 

cultural”;” existem montanhas”; “do Monte Carmelo vejo o oceano”; “da cidade temos  

uma vista agradável”; ela “é um verdadeiro  cartão-postal”. 

 

Esses foram os aspectos que mais chamaram a atenção dos entrevistados, 

aspectos esses que se relacionam com o que se pode chamar ou definir como paisagem 

estética. São depoimentos referentes à emoção e à razão. Mas há de reconhecer-se para 

além da estética, que, como bem disse Bley (1996, p.135), “o belo está no homem e ocorre 

quando a imaginação se harmoniza com o entendimento”. 

 

Do ponto de vista dos entrevistados e em decorrência do valor, da atração e das 

marcas que foram impressas nos valores estéticos da cidade, percebem-se mais os poços de 

petróleo do que os cavalos de pau.  



  

 
                Figura 28: cavalo-de-pau – PETROBRAS - Carmópolis-SE, 2005 

 

 

Daí decorre que a primeira natureza, os morros e planícies ainda dão noção de 

beleza à paisagem observada e vivenciada. No entanto, a noção de beleza tende a 

desaparecer no cotidiano, produzido pela paisagem cultural, embora seja inquestionável por 

constituir um espaço natural de grande qualidade e excepcional valor. Tal como afirmou 

Bley: “ São úteis os objetos que permitem dá satisfação às necessidades do homem. Assim 

a utilidade será maior ou menor quando maior ou menor for a necessidade que ela puder 

satisfazer. Os economistas regulam a utilidade pelo que ela custa e não pela necessidade 

que satisfaz (...)”. (BLEY, 1996, p.135) 

 

Os valores qualitativos e quantitativos vivenciados foi o de uso e não o de troca; 

afinal, os valores atribuídos à paisagem não foram definidos em termos mercadológicos, 

mas estéticos. Os entrevistados atribuíram valor do visível e declararam usufruí-lo, em 

especial da natureza, tal qual se pode concluir das declarações a seguir: 

 
 
Existe uma dinâmica entre o natural e o artificial, tudo é lindo (Maria do 
Carmo); A dinâmica preserva a natureza (Donatila); tudo na cidade é 
lindo, é um cartão-postal (Manuel); A paisagem onde moro não há outra 
igual, pois, ao acordar ouço ainda o som dos pássaros e as árvores, em 
certa estação florescem (Conceição). 

 

Embora os atributos da primeira natureza já se encontrem bastante modificados 

pela ação humana, tais como os rios, a vegetação, eles ainda se apresentam com um valor 

inestimável. É o que se pode extrair de alguns dos depoimentos: 



  

 
A paisagem é linda, atraente e boa de divertir (José); a cidade é limpa, a 
paisagem é bonita (Almira); tudo da paisagem do município é bonito, 
essa mistura de PETROBRAS com a natureza ficou interessante. A cidade 
é bonita limpa, organizada e há presença da natureza (Gilvan). 

 
 

Isso é evidenciado num importante e evidente momento que ocorre nessa cidade 

no dia da festa de sua padroeira.  Esse encontro é realizado no ponto mais alto do 

município, denominado Monte Carmelo. No topo deste Monte foi erguida uma imagem de 

Nossa Senhora do Carmo (considerada uma das maiores do mundo), com 20 metros de 

altura, a qual está sempre de braços abertos como que abençoando todo o vale.  

 

O trecho percorrido tem uma extensão de quase 3 quilômetros. As pessoas 

fazem a peregrinação pela escadaria com aproximadamente 400 degraus. No percurso a 

carro, pode-se observar um belo cenário de bambuzeiros, o convento dos carmelitas e do 

alto, a bela paisagem da cidade e da área do campo petrolífero. Ao lado da estátua encontra-

se também a Rádio Ouro Negro FM, as torres de celulares, um belo espaço para o lazer, um 

helioporto e restaurante de comidas típicas.  

 

 
             Figura.29: Imagem de N. S. do Carmo, no Monte Carmelo- Carmópolis/SE- nov.- 2005 

 

Essas mudanças apreciadas e valorizadas não se fazem somente a partir da 

estátua, mas também, sobretudo, por proporcionar um importante evento religioso e 



  

turístico para o município. Essa imagem age sobre o espectador, que lhe atribui significados 

e sensações diferentes da paisagem.  

 

Os visitantes não valorizam a paisagem como recurso econômico, mas a 

apreciam no seu aspecto estético. Embora os administradores ainda estejam tentando 

despertar o interesse para aproveitar as potencialidades do lugar em prol do turismo local, o 

espaço esteticamente visível deve ser tratado como recurso e bem cultural, com importância 

crescente para o desenvolvimento do município. 

 

Para que haja essa finalidade turística, é necessário dotar o ambiente de infra-

estrutura adequada ao atendimento às demandas dos setores de alimentação, hotelarias, 

artesanato local e produção cultural associada aos principais produtos da cidade (derivados 

do coco, artesanato, mandioca, frutas, etc.). Nesse sentido, Bley (1996) propõe que:  

 
 
É na fruição do valor utilitário que as esferas técnico-político-
administrativas do Estado e do Município devem atuar com maior urgência 
para delimitar o uso racional da paisagem em função dos interesses da 
comunidade; interesses esses identificados a partir de ampla coleta de 
opiniões dos usuários, que devem ter poder na definição do planejamento e 
controle da paisagem valorizada, evitando, assim, o divórcio que se instala 
entre a resignação do usuário e o planejamento. (BLEY, 1996, p.137) 

 

 

Essa infra-estrutura adequada para a realização de vários eventos (Monte 

Carmelo), foi fruto não somente do poder público mas também, sobretudo, dos convênios 

realizados com a PETROBRAS,  como foi citado no quadro 2 do capítulo 3, os quais se 

referem aos investimentos dessa empresa no município. 

 

Dessa forma, pode-se afirmar que essas mudanças em escalas múltiplas em uma 

localidade são provocadas por atitudes adversas e encontram-se fora do controle dos 

habitantes. Constata-se, porém, inicialmente, que essas transformações promovem um 

impacto social, mas em seguida observa-se que essas pessoas percebem de forma natural 

esse novo contexto cultural e ambiental do município, demonstrando uma forte afeição pelo 

lugar onde vivem. Quanto a isso, verifica-se o que afirmaram alguns moradores:  

 



  

Sinto-me bem na cidade e não há dinheiro no mundo que me faça vender 
a minha casa (Sr. Bié). Amo a cidade porque ela retrata toda uma história 
de vida, principalmente da infância (Sr. Carlinhos). Tem lugar mais 
bonito do que esse? Atrás da minha casa encontra-se a jaqueira mais 
velha do município  e crio galinhas (Sra. Joana, 80 anos). 
 
 

As ações da PETROBRAS contribuíram para a transformação da paisagem a 

partir de atividades decorrentes da extração do petróleo e estabeleceram um novo arranjo e 

desenho. A paisagem de Carmópolis, assim, pode ser vista sob a ótica da estética objetiva e 

subjetiva. Na objetiva, as fotos permitiram a observação e o registro dos objetos que são 

testemunhos dessa estética; e no subjetivo os levantamentos dos entrevistados sobre o que 

eles definem como importantes na paisagem. 

 

É importante ressaltar que o processo de mudanças sociais não se dá de forma 

isolada, mas ocorre em vários lugares e está impregnado de cultura e de atitudes coerentes, 

criadas e mantidas por laços de afetividades e sentimentos comuns. Tuan (1986, p.171) 

acrescenta: “a cidade é um arquivo de lembranças afetivas e de realizações esplêndidas que 

inspiram o presente; o lugar é permanente e por isso tranqüiliza o homem, que vê fraqueza 

em si mesmo, chance e movimento em toda parte”. 

 

Na paisagem estética, associada à atividade mineradora, ostentam-se as ações 

relacionadas à infra-estrutura da cidade, à natureza e ao lazer. Conforme o quadro 6, há 

certos equipamentos na cidade postos pela PETROBRAS e outros pelo poder público. 

Dentre os elementos signos de responsabilidade da PERTROBRAS destacam-se: os poços, 

sub-estação, sede (escritório), tanques, dutos e cavalos de pau.  

 

QUADRO 6: Aspectos mais importantes na paisagem 

PREFERÊNCIA DOS ENTREVISTADOS    
ATIVIDADES QUE EXISTEM 

NA PAISAGEM RESIDENTES HÁ 
MAIS DE 40 ANOS 

RESIDENTES HÁ 
MENOS DE 40 ANOS 

 
TOTAL 

 
% 

Poço de petróleo 33 80 113 80,7 
Natureza, morro e planícies. 34 71 105 75,0 
Sub-estação 27 67 104 74,2 
Sede administrativa 21 80 101 72,1 
Tanque de armazenamento 25 61  86 61,4 
Dutos 21 45  66 47,1 
Monte Carmelo 08 37  45 32,1 



  

Balneário e Parque da Mangueira 03 14  17 12,1 
As matas e os coqueiros 02 11  13  9,2 
Cavalo de pau - 09  09  5,4 
Horizonte do M. Carmelo 02 -  02  0,7 

Fonte: pesquisa de trabalho de campo – 2005 

 

Como as colocações foram postas através de questão induzida (questão 20), na 

opção “outro” os residentes identificaram o Balneário, Parque da Mangueira, as matas, os 

coqueiros, o Monte Carmelo, Diogo, entre outros. Esses elementos identificam-se como 

sendo da natureza e do lazer, como contraponto, e, como descrito, muitos depoimentos 

trouxeram à tona a natureza do passado, das lembranças. 

 
         Figura 30: Balneário e Parque da Mangueira – Carmópolis – SE - 2005  (Cedida por Rui  A. Gomes)                                    

 

O quadro 7 complementa a análise dos aspectos mais marcantes da paisagem, 

agrupados nas categorias infra-estrutura, natureza e lazer. Dentre os elementos signos 

inclui-se a infra-estrutura, que foi construída direta ou indiretamente graças á contribuição 

da PETROBRAS, e os de natureza e lazer retratam a diversidade da paisagem. 

 

QUADRO 7: Outros elementos presentes na paisagem 

OUTROS INFRA – ESTRUTURA NATUREZA LAZER 

O cemitério 01   
Rodoviária 02   
Estação coletora 01   
Praça da igreja de Aguada 01   
A cidade em si 01   
Entrada de Carmópolis 01   



  

Porto de Aguada   03 
Diogo  01  
A matinha  02  
A vista da área do hospital  01  
Clube de idosos  01  
A pobreza  01  
Morro do urubu  01  
Fonte: pesquisa de campo em outubro de 2005 

A situação mais extremada de valorização da empresa pode ser vista no 

depoimento do Sr. Francisco (50 anos), ao afirmar que “a entrada do município é linda em 

decorrência do cavalo-de-pau, marco da história no município; deveria ser realizado um 

filme”. 

 

 
      Figura 31: Trevo de acesso a Carmópolis /SE, - 2002  
 

 

4.4.1. A Paisagem do Município e do Entorno da Morada 
 

Apesar de atualmente a paisagem não oferecer valor de uso fácil, com rios 

limpos e essenciais para a pesca com vegetação preservada e de valor inestimável, ela foi-

se transformado ao longo do tempo. Pode-se constatar através dos residentes uma gama de 

distinções de preferência dos usuários em relação ás diferentes paisagens: rural e urbana.  

 



  

De 140 entrevistados (Gráfico 12), a maioria, 57% prefere a paisagem urbana, 

por exercer um bem-estar e por proporcionar ao homem um ambiente saudável e de 

expectativas de dias melhores, 24% preferem a rural por existir nela uma paisagem natural 

preservada e ar puro, e 19% nem gostam da zona rural e nem urbana porque: “não possui 

um atrativo melhor, tal como quadras de esportes, campo de futebol, área de lazer, enfim, 

aspectos relacionados ao lazer”.   

 

Portanto, na percepção da maioria dos residentes entrevistados, a paisagem onde 

moram está retornando à sua forma original. Conforme, BLEY: “atualmente começa a 

exercer atração quando oferece uma natureza relativamente intacta, ar puro e até mesmo o 

silêncio”. (Bley, 1996, p. 135)   

 

GRÁFICO 10: Preferência da paisagem do município de Carmópolis 

0 10 20 30 40 50 60

Gostam da zona urbana

Gostam da zona rural

Não gostam nem da
zona rural /nem urbana

%
 

              Fonte: pesquisa de campo - out /2005 
 
 
Conforme já exposto no quadro 6, alguns aspectos da paisagem carmopolitana 

se tornou marcante como exemplo o Monte Carmelo que pela saliência na planície, e do 

entorno,  possibilita ao visitante, em seu topo, a visão de uma paisagem que agrada, 

marcada por percepções positivas, tal como a maioria confirma na pergunta direta: Gostava 

da paisagem de Carmópolis? 

 

Ela é tão marcante que se repete na questão sobre o entorno de sua casa. A 

maior parte dos entrevistados da zona urbana apreciam a paisagem do entorno de onde 



  

moram por ser: “bem povoada e ainda por ter sido demarcada uma mancha de Mata 

Atlântica no Parque da Mangueira e no Monte Carmelo” apesar da intensa destruição da 

cobertura vegetal durante o processo de transformação da área”; “por ser um lugar fresco 

sem muito barulho, pequeno e calmo, que faz sentir-se bem e conhecer todos que vivem na 

rua”;”referiram-se à qualidade da água, a melhor do mundo (a água da Matinha)”. Os 

que não gostam da paisagem afirmaram não ver nada interessante nela. Muitos chegaram 

até a criticar o poder público por não ter contribuído muito com o social, evitando assim 

problemas no futuro, como os relacionados às drogas e prostituição.   

A preferência pela paisagem do Povoado Aguada em relação à cidade de 

Carmópolis os entrevistados afirmaram que sua preferência é  por ser:  

 

“mais fresca, mais 

calma e mais tranqüila, 

tem a preservação das 

matas; é linda 

enquanto: é o coração 

de Carmópolis. Tem  

árvores nativas, todos 

os moradores 

geralmente,se 

conhecem. E concluem:  

possui ar puro, sem 

poluição, é onde se 

encontram ainda 

árvores de valor inestimável.  

  Figura 32: Povoado Aguada - Carmópolis/SE. 2005, 
                foto cedida por: Rui Acciole Gomes 

 

 

Na percepção dos entrevistados, finalmente se pode constatar que as pessoas 

mais velhas vêem a PETROBRAS como uma empresa impulsionadora de 

desenvolvimento, enquanto que os mais jovens a vêem como esperança de dias melhores. 

Afinal, as pessoas não vivem num mundo de aparência, mas de realidades visíveis, muitas 

 



  

vezes incapazes de  perceberem a subjetividade da paisagem invisível. Conforme Neves 

(2003),  

 

A paisagem cultural nasce de uma paisagem natural transformada, isto é, 
modelada pela ação humana, sua cultura e seus múltiplos significados. 
Nesse sentido, ela possui um papel fundamental, pois ali está a matéria-
prima segundo a qual se modela a paisagem cultural. Temos então a 
paisagem natural como meio, a cultura como agente transformador 
(modelador) e a paisagem cultural como resultado, não final, mas 
contínuo, da ação do homem. (NEVES, 2003, p.16)  

 
 

As expectativas dos entrevistados em relação à PETROBRAS divergem no 

espaço e no tempo. Antes da vinda da empresa à cidade, o ritmo de vida era menos 

acelerado, uma tranqüilidade, mas a partir da sua chegada as preocupações aumentaram em 

decorrência dos movimentos de máquinas e carros, circulando diariamente no município à 

procura do Ouro Negro. Essa ocorrência foi relatada pelo Sr. Manoel. “Veio gente de todo 

lugar, até dos estrangeiros, alguns com o intuito de trabalhar, outros, de morarem na 

cidade”. 

 

Por fim, os relatos sobre a chegada da PETROBRAS ao município, através da 

fala dos antigos moradores, transmitiram uma idéia de Odisséia por revelar mudanças no 

cotidiano das pessoas. Essas mudanças que ocorrem no passado estão vivas hoje no 

imaginário das pessoas que vivenciaram aquele momento de implantação da indústria 

petrolífera nessa localidade. Com base nas idéias de Tuan (1986), as lembranças do passado 

de uma cidade tornam-se presentes quando as pessoas guardam-nas em suas mentes, 

evidenciando que as antigas raízes de uma cidade por muitos conhecida jamais serão 

esquecidas. 

 

Os cidadão mais jovens entrevistados revelaram suas expectativas sobre a 

PETROBRAS, visualizando pontos negativos e positivos na transformação da paisagem 

todos eles estão relacionados aos aspectos sociais, econômicas e ambientais. Esses 

residentes declararam que a empresa interage com o meio ambiente, colaborando em todos 

os aspectos, não só na cidade como também em todo o campo petrolífero, valorizando a 

cidade não somente no estado, no país, mas também por todo o planeta. Declararam 

também que suas relações sociais e políticas com o mundo proporcionam ao município não 



  

apenas ser conhecido lá fora como também existir. Sendo assim, pode-se afirmar que a 

indústria do petróleo tem contribuído para o fortalecimento de Carmópolis e por 

conseqüinte deveria investir na melhoria de vida de sua população.  Como afirma Ferrara 

(1993, p.241), 

 

percepção é informação na mesma medida em que informação gera 
informação: usos e hábitos são signos do lugar informado que só se 
revela à medida que é submetida a uma operação que expõe a lógica da 
sua linguagem”. E Calvino completa: “De uma cidade, não aproveitamos 
as suas sete ou setenta e sete maravilhas, mas a resposta que dá às nossas 
perguntas. Ou as perguntas que nos colocamos para nos obrigar a 
responder, como Tebas na boca da Esfinge”. (CALVINO, 2004, p.44) 
 

Logo, no âmbito das questões postas nesta pesquisa, a PETROBRAS é um signo 

de Carmópolis, geradora de usos e hábitos do espaço que se faz e refaz na dinâmica das 

atividades inerentes à produção de petróleo. 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

O propósito deste estudo sobre a Influência da PETROBRAS na Organização do 

Espaço de Carmópolis foi buscar entender as relações existentes entre o homem no seu 

cotidiano e as transformações ocorridas durante 40 anos na paisagem carmopolitana a partir 

da PETROBRAS.  

  

No início, pretendeu-se encontrar respostas às indagações dos residentes sobre 

essa Estatal e para alcançar esses objetivos lançou-se mãos aos instrumentos metodológicos 

qualitativos e quantitativos no intuito de analisar a paisagem através de instrumentos 

priorísticos como: o olhar dos entrevistados. No entanto, algumas questões visualizadas 

sobre esse agente econômico não serão investigadas em decorrência do recorte estabelecido 

nessa pesquisa. 

  

Contudo, ao aproximar os referenciais teórico-metodológicos, ao objeto de 

estudo pretendeu-se dialogar com temas abrangentes da ciência geográfica que visa analisar 



  

através da corrente fenomenológica, a categoria de investigação a testemunha paisagem 

vivida e valorizada. 

  

Nesse contexto, o diálogo entre os agentes econômicos com o lugar constitui 

um dos principais fundamentos desse processo. O sentido e o significado geográfico das 

categorias lugar ou paisagem vivida, a importância do capital social para o 

desenvolvimento local e o resgate do discurso geográfico e suas principais concepções 

conceituais são algumas das questões que mereceriam um estudo mais aprofundado.    

 

Seria necessário, pois realizar uma ampla pesquisa, muito mais aprofundada, 

acerca dessas indagações que são pertinentes e que demandariam muito mais tempo. Antes 

de tudo, é certo que o lugar, enquanto paisagem vivida, mantém uma forte relação com a 

paisagem. Mas, o que afinal essa palavra significa?  Muitas são as concepções teóricas que 

tentam discutir ou mesmo rediscutir seu verdadeiro significado. Entretanto, este trabalho 

compartilhou com a essência do pensamento do geógrafo Milton Santos (1988, p.71) ao 

afirmar que “a paisagem é materialidade formada por objetos materiais e não-materiais.” 

A categoria lugar foi utilizada como o espaço das relações afetivas e cotidianas, 

a relação do homem com o espaço vivido, é tomada com o intuito de apreender o olhar dos 

moradores de Carmópolis sob a paisagem que os rodeia.  

 

Apesar disso, acredita-se que os objetivos inicialmente propostos foram 

alcançados. Todavia, é certo que mereceriam um maior aprofundamento, já que nas 

ciências humanas nada pode ser dado como acabado, visto que o conhecimento é contínuo. 

Achou-se também necessário pensar, refletir e tentar compreender o homem nesse meio 

com o intuito de buscar respostas às indagações dos residentes sobre a PETROBRAS  e sua 

contribuição para a influência na Organização do Espaço do município.    

 

Constatou-se que a paisagem pode ser entendida como uma identidade presente 

nas ações e transformações de diferentes atores, desde a população do lugar até os 

poderosos agentes econômicos, a exemplo da PETROBRAS. Portanto, os valores do espaço 

visível registram a construção da paisagem através daqueles que a vivenciam, constroem-na 

e participam dessa transformação. Como outros protagonistas da construção do espaço 



  

geográfico, a PETROBRAS participa dos valores contidos nas formas visíveis do e no lugar 

através dos royalties  e com a extração do petróleo, recursos minerais necessários à vida do 

planeta e, em Carmópolis, como agentes de metamorfose do fazer e do ser da paisagem. 

 

Pode-se constatar através deste estudo que a presença dessa empresa foi 

essencial para o crescimento desse município contribuindo com alguns segmentos no setor 

terciário, com a geração de empregos através das empresas instaladas e serviços oferecidos 

pelo comércio local e com a realização, nos últimos anos, de atividades culturais e sociais, 

bem como um modelo de co-gestão administrativa com o poder público local. No entanto, 

por outro lado, é visível o fato de que não foi possível haver uma melhor distribuição das 

riquezas geradas por essa Companhia. 

 

Contudo, observa-se que falta muito a se fazer nas dimensões humana e 

ambiental. Para que a paisagem de Carmópolis possa ser valorizada como cenário da vida 

cotidiana, seus usuários devem ter o senso de criar e precisam implementar alternativas que 

devem estar relacionadas às soluções de problemas ambientais e com a garantia das 

necessidades básicas da população. É certo que Carmópolis cresceu – e muito –. Entretanto, 

questiona-se aqui se de fato houve desenvolvimento econômico sustentável nessa 

localidade. E no tocante a desenvolvimento no sentido de melhorias significativas na 

qualidade de vida da população, há muito a ser feito para que, de fato, haja condições que 

promovam efetivamente a melhoria em suas diferentes dimensões.          

 

Assim, conclui-se que nestes 40 anos de atuação da PETROBRAS em 

Carmópolis, registraram-se aspectos positivos e negativos; alguns se revelaram priorísticos, 

enquanto outros foram indiferentes ao nosso julgamento. Quanto aos aspectos positivos, 

insere-se a geração de emprego, curso voltado para a educação, a exemplo Educação: Uma 

Nova Consciência, construção da Escola Profissionalizante, implementos em infra-

estrutura, e no tocante aos negativos, ficaram nítidos os problemas relacionados à saúde, 

educação, condições de vida e à qualificação profissional.  

 

Contudo, esses residentes, na atualidade, nutrem esperanças nessa Escola 

Profissionalizante, que, em suas perspectivas, trará não só benefícios à geração presente 



  

como aos futuros filhos da terra, uma vez que essa companhia tem por intuito promover 

harmonia e reduzir as desigualdades sociais. É preciso salientar que a riqueza mineral de 

Carmópolis abre caminhos para vários olhares, entre os quais estão as perspectivas de dias 

melhores. 

 

Como resultado desta pesquisa, constatou-se que foi somente a partir dos anos 

1990 que começou a haver uma maior preocupação da PETROBRAS com a preservação do 

meio ambiente e com a melhoria das condições de vida dos carmopolitanos. Tudo isso foi 

fruto de cobranças a partir do amadurecimento da noção de desenvolvimento sustentável, 

diante das Conferências de Estocolmo e da Rio-92, com a criação de certificações para as 

empresas que desenvolvessem ações ecologicamente corretas, trazendo para o ambiente 

empresarial a idéia de responsabilidade sócio-ambiental.            

 

Ademais, é válido ressaltar que se achou igualmente oportuno construir uma 

proposta de desenvolvimento local para o município de Carmópolis, uma vez que se 

verificou a necessidade de uma maior participação dos atores sociais e a falta de um 

espírito associativista, cívico e mais democrático entre os agentes econômicos dessa 

localidade. 

 

Não obstante estar ocorrendo ainda hoje um imenso processo de extrativismo do 

petróleo, que tem contribuído com um maior fluxo de capital para os cofres públicos, deve-

se pensar em novas alternativas para o município, uma vez que se especula sobre a possível 

extinção do minério no solo do campo de Carmópolis.    

 

Encontrar alternativas sustentáveis de crescimento para os lugares e as regiões é 

uma necessidade mister; contudo, não é uma tarefa simples. A atividade mineradora e as 

expectativas dos moradores do lugar tornaram-se uma preocupação, visto que quatro 

décadas fizeram acontecer pouca inovação de ordem social. 

 

No entanto, observa-se que há muito ainda a ser feito que deve estar pautado na 

reflexão sobre a atividade mineradora, que tem por meta desenvolver as localidades de 

onde se extrai esse minério. Por esse motivo, estabeleceu-se uma proposta que visasse 



  

empreender as necessidades básicas da população, com base no “princípio de 

desenvolvimento humano e justiça social, tendo em vista a contemplação das necessidades 

para além da mera subsistência, mas também da liberdade, autonomia, conscientização, 

proteção e sustentabilidade”. (SOUZA,2003, p.157)  

 

No caso específico de Carmópolis, a estratégia partiu da avaliação da percepção 

dos carmopolitanos sobre a influência da PETROBRAS no desenvolvimento local. Convém 

salientar que essa estatal marcou o crescimento do município, desempenhando um 

importante papel e par0ticipação na implantação da infra-estrutura social; entretanto, como 

no modelo da economia da cana-de-açúcar, permanece a geração de riqueza juntamente com 

a pobreza. 

 

Dessa forma, entende-se que é possível promover as condições básicas para que 

se torne possível a formação de cadeias produtivas localizadas com base na cadeia do 

petróleo, que tem como objetivo desenvolver potenciais fornecedores de micro-empresas de 

pequeno porte, com o intuito de beneficiarem-se das oportunidades de negócios a serem 

geradas nas cadeias de petróleo e gás. É possível que dessas atividades possam surgir 

diversas outras com o intuito de proporcionar o beneficiamento e transformação da matéria-

prima até a comercialização de produtos e dos serviços atrelados à introdução de empresas 

diversas, fábricas de beneficiamentos como: reciclagem, resinas, adubo orgânico, gás, etc., 

desenvolvimento do Turismo local e criação de um centro de cultura e promoção de eventos 

voltados para o desenvolvimento de estratégias de marketing, vendas e pesquisas, etc. 

 

Também é igualmente necessário que se crie um ambiente favorável à 

comercialização desses produtos. Para tanto, seria fundamental induzir a criação de 

eventos ou de festas relacionadas a essas atividades, construindo-se assim uma nova 

identidade sociocultural para o município de Carmópolis.                                 

 

Nesses eventos, todos os agentes econômicos se empenhariam para divulgar as 

potencialidades locais e os produtos típicos da localidade. Danças, músicas e cantigas 

relacionadas à cultura e à industrialização de tais produtos seriam promovidas para motivar 

o comércio, estimular a comercialização e, por conseguinte, o consumo. 



  

 

 

FIGURA 33: Alternativa sustentável de desenvolvimento para Carmópolis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

Fonte: Maria José – 2005 

 

Finalmente, acredita-se não só ter contribuído para a compreensão da influência 

da PETROBRAS na organização do espaço de Carmópolis como também para a discussão 

dos conceitos de Paisagem e Lugar, tendo como uma das categorias fundamentais a 

percepção  da população em torno da atuação dessa Estatal na metamorfização da paisagem 

carmopolitana.   
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ANEXOS - 1 
 
QUESTIONÁRIO-1 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

NPGEO- NÚCLEO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 
 

 
PESQUISA: INFLUÊNCIA DA PETROBRAS NA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO DE 
CARMÓPOLIS 
 
NOME___________________________________________________________LOCAL 
DE 
APLICAÇÃO:_____________________________________________________________
__ 
 
NATURALIDADE: 
__________________________________________________________ 
 
1. O que a PETROBRAS representa para você e para sua família ? 
_________________________________________________________________________
__ 
 
2. Há quantos anos mora em Carmópolis? 
    (  ) menos de 1 ano  (  ) 2 a 5 anos  (  ) 6 a 10 anos  ( ) 11 a 20 anos  ( ) + de 20 anos  ( ) nascido no 
município 
 
3. Quantas pessoas da família trabalham direto ou indiretamente na PETROBRAS?  
   a)- (  ) nenhuma  (  ) 1   (  ) 2 a 3    (  ) mais de três 
 
   b)- Há quanto tempo? (se + pessoas com tempos diferentes assinale mais de uma opção) 
 
   (  ) menos de 1 ano  (  ) de 1 a 5 anos  (  ) 6 a 10 anos   (  ) 11 a 20 anos   (  ) + de 20 anos 
 
4. A vinda da PETROBRAS 
    (  ) melhorou o município  ( ) piorou o município  (  ) nem melhorou nem piorou (  ) 
piorou  
 em parte   
Justifique:_________________________________________________________ 
 



  

A vinda da PETROBRAS: 
( ) melhorou sua vida  (  ) melhorou em parte   (  ) piorou sua vida   (  ) piorou em parte 
Justifique: 
_________________________________________________________________ 
 
6)- Se você ( ou alguém de casa) trabalha na PETROBRAS, exercia outra atividade antes?  
( ) sim  (  ) não  Qual? _______________________________________________________ 
 
7)- No seu entender, a PETROBRAS marcou a História do município? (  ) sim    (  ) não 
Comente__________________________________________________________________
__ 
 
8)- poderia citar as mudanças mais marcantes, que lhes tocaram mais? E também precisar 
quando elas 
aconteceram?______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
__ 
9) – Você acha que o dia-a-dia da cidade é influenciada pelas atividades da PETROBRAS? 
(  ) Sim (   ) não 
Comente__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____ 
10)- A cidade/ povoado tem: 
 
1- Ótimo       2- Bom   3- Médio  4- Ruim   5 – não existe 
(  ) transporte interurbano   (  ) pavimentação    (  ) energia / luz         ( ) posto de saúde 
(  ) hospital                          (  ) água                  (  ) praça                     ( ) limpeza de ruas  
(  ) coleta de lixo das casas  (  ) creche              (  ) praça de esporte    ( ) clube recreativo 
(  ) bar                                  (  ) restaurante       (  ) hotel                      ( ) pousada 
(  ) supermercado                (  ) mercadinho      ( ) E. de E médio         ( ) E. de E. 
fundamental   
 
Obs: No caso do questionário na zona rural, especificar e assinar de que é servido. 
 
11- Na questão anterior assinale no espaço lateral com um X os equipamentos que, no seu 
entender, existem por influência direta da PETROBRAS. 
12-a)- Aponte os aspectos positivos desses serviços e equipamentos. 
_________________________________________________________________________
__ 
b)- Aponte os aspectos negativos desses serviços e equipamentos. 
_________________________________________________________________________
__ 
 
13- a) – Aponte os 3 aspectos positivos mais importantes dos serviços e equipamentos que, 
no seu entender, existem por influência da PETROBRAS. 
_________________________________________________________________________
__ 
b)- O que você usufrui (usa) desses serviços e equipamentos ? Quais? 



  

_________________________________________________________________________
__ 
14 – a)- Aponte os 3 aspectos negativos mais importantes dos serviços e equipamentos que, 
no seu entender, existem por influência da PETROBRAS? 
_________________________________________________________________________
__ 
b)- Como esses aspectos negativos prejudicam o seu dia-a-dia? 
_________________________________________________________________________
__ 
15)- Você conhece royalties ? (   ) sim   (   ) não 
 
16) (Se SIM), você conhece alguma obra executada pela PREFEITURA com recursos dos 
royalties? (   ) sim    (   ) não         Quais ( se possível quando) 
_________________________________________________________________________
__ 
17)- Você gosta de Carmópolis ? (Aguada) ? 
(Localidade_____________________________) 
(   ) Sim    (  ) não 
Por quê? __________________________________________________________________ 
18)- Você gosta da paisagem do entorno de sua casa? (  ) sim      (  ) não 
Por  quê? 
___________________________________________________________________ 
19)- Você gosta da paisagem do seu município. ( do interior, rural)   (  ) sim     (  ) não 
Por quê ? 
___________________________________________________________________ 
20)- O que é mais marcante na paisagem para você ? 
a)- poço de PETRÓLEO                  b)- tanque de armazenamento      c) dutos 
d)- administrativa                             e)- sub-estação                             f)- natureza 
g)- outros, 
especificar__________________________________________________________ 
 
COMENTE: 
21)- Qual a sua idade: ____________________ 
22)- Qual a renda da família? ______________ 
23)- Você gostaria de se identificar, de ter o seu nome na pesquisa? _____ 

 
ANEXO 2 
 

 
QUESTIONÁRIO – 2 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

NPGEO-NÚCLEO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 
 

PESQUISA: INFLUÊNCIA DA PETROBRAS NA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO DE 
CARMÓPOLIS 
 



  

NOME:___________________________________________________________________
__ 
 
LOCAL DE 
APLICAÇÃO:_____________________________________________________ 
 
NASCIDO EM: 
___________________________________________DATA___/___/______ 
 
Qual a lembrança de Carmópolis/Aguada no início dos anos 
1960?______________________ 
_________________________________________________________________________
__ 
 
Lembra-se quando a PETROBRAS chegou a esse município? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____ 
 
O que mais lhe marcou com a chegada da PETROBRAS? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____ 
 
4. Para você Carmópolis mudou?  (  )  sim   (   ) não 
 
5 a)- Aponte 3 aspectos positivos que no seu entender existem por influência da 
PETROBRAS. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____ 
 
b)- Você usufrui (usa) desses aspectos (serviços ou equipamentos)? Quais? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____ 
 
6. a)- Aponte 3 aspectos negativos que no seu entender existem por influência da 
PETROBRAS 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____ 
 
b)- Como esses aspectos negativos prejudicam seu dia-a-dia? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____ 
 



  

7. Você acha que as mudanças mais marcantes ocorreram na cidade, na zona rural ou em 
ambas? 
_________________________________________________________________________
__ 
8. Você poderia informar o que aconteceu com as famílias que foram desapropriadas para a 
instalação da PETROBRAS em Carmópolis? (  ) sim   (  ) não 
Comente: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
9. Você conhece royalties ? (  ) sim      (  ) não 
 
10. (Se sim), você conhece alguma abra ou equipamento executado pela PREFEITURA 
com recursos dos royalties?  (   ) sim   (  ) não 
Quais? ( se possível quando) ________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
11. Você gosta de Carmópolis ? (Aguada) ? 
(   ) sim      (  ) não 
Por quê? ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
12. Você gosta da paisagem do entorno de sua casa ? ( localidade___________________) 
(   ) sim    (  ) não 
Por quê? ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
13. Você gosta da paisagem do seu município. ( do interior, rural)   (   ) sim    (   ) não 
Por quê? ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
14. O que é mais marcante na paisagem para você ? 
a) poço de petróleo                  b) tanque de armazenamento          c) dutos 
d) adminisatrativa                   e) sub-estação                                  f) natureza     
g) outros, especificar 
 
COMENTE: 
15)- Qual a sua idade: _______________________________________________________ 
 
16)- Qual a renda da família?__________________________________________________ 
 
17)- Você gostaria de se identificar, de ter o seu nome na 
pesquisa?____________________ 

 

                         


