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Os Impactos Ambientais no Estado de Pernambuco 
 

Thaïs de Lourdes Correia de Andrade*  
 
 
 O Estado de Pernambuco com uma superfície de 98.307 Km2 constitui uma das 
menores unidades político-administrativas, tanto em termos do Nordeste, como do 
Brasil, correspondendo a 6,4% da área nordestina e 1,2% da superfície brasileira. 
 
 Segundo dados estatísticos da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE, contava este espaço, em 1991, com uma população aproximada de 
7.122.548 habitantes, o que correspondia a 5% da população brasileira. Se por um lado 
é Pernambuco, uma das Unidades da Federação de menor superfície, o mesmo não 
ocorre em relação a sua população absoluta e a sua densidade demográfica, visto ser um 
dos Estados mais populosos, bem como, um dos primeiros colocados quanto à 
densidade demográfica na Federação. 
 
 De configuração geográfica longitudinal estreito no sentido Norte/Sul e, 
alongado no sentido Leste/Oeste, se encontra Pernambuco inteiramente situado dentro 
dos limites da zona Tropical. Em decorrência dessa configuração espacial e do processo 
de povoamento que aqui se efetivou, o espaço pernambucano oferece, do litoral para o 
interior, uma sucessão de diferentes paisagens com os mais variados gêneros de vida, 
sistemas agrários e aspectos urbanos. Daí ser o seu território dividido em três grandes 
regiões geográficas: o Litoral-Mata, o Agreste e o Sertão. 
 
 O Litoral-Mata corresponde à porção mais oriental de Pernambuco, ocupando a 
faixa de terras que se estende da costa Atlântica aos primeiros contrafortes do planalto 
da Borborema. 
 
 Trata-se da região mais dinâmica do Estado, sendo a de maior importância desde 
o século XVI, época em que se iniciou o processo de colonização. Nela está inserida a 
mesorregião Metropolitana do Recife, área de grande concentração populacional, 72% 
do total regional, concentração industrial com o Complexo Industrial Portuário de 
Suape, localizado em Cabo/Ipojuca e distritos industriais em Paulista, Igarassu e 
Jaboatão dos Guararapes; além de uma intensa concentração e diversificação das 
atividades de comércio e serviços. 
 
 Possuindo uma superfície de 11.472 Km2 e uma população de 4.049.375 
habitantes, o que representa 12% da área e 57% do contingente populacional do Estado, 
pode o Litoral-Mata, excluindo o sub-espaço da Região Metropolitana do Recife ser 
visto como uma unidade geográfica caracterizada por uma exploração econômica bem 
definida, a da cana de açúcar. 
 
 Apesar disso, a distribuição espacial dessa cultura apresenta características 
diferentes na região, se compararmos a porção norte, a Mata Seca, com a porção Sul 
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que corresponde à chamada Mata Úmida. Essa diversidade de aspectos é explicada 
pelas condições climáticas, tipos de solos, vegetação e, também, pela ocupação humana. 
 
 Observa-se que a Mata Meridional (Mata Úmida) é a área onde ocorreu, de 
forma bastante significativa, a expansão e o domínio da agroindústria sucro-alcoleira do 
Estado, pouco cedendo espaço a outro tipo de ocupação. Ao norte, na Mata Setentrional 
também conhecida como Mata Seca apesar de haver um domínio da cana, esta divide 
espaço com uma agricultura diversificada de banana, mandioca, pastagens e, até mesmo 
com a pecuária. 
 
 A cana de açúcar introduzida no século XVI encontrou nessa porção do espaço 
pernambucano, face às condições climáticas e edáficas reinantes, um habitat favorável a 
sua expansão. 
 
 Na faixa litorânea regional, as praias e os tabuleiros estão ocupados com 
extensos plantios de coqueiros. 
 
 Após a Litoral-Mata, caminhando em direção ao interior, ao Oeste de 
Pernambucano, atinge-se o Agreste, região de transição entre o Litoral-Mata e o Sertão. 
 
 Ocupando o topo e a porção oriental do planalto da Borborema, esta região 
possui uma superfície de 23.934 Km2, o que corresponde a 25% do território 
pernambucano, abrigando um contingente populacional da ordem de 1.817.968 
habitantes, ou seja, 26% da população do Estado. 
 
 Em função da sua localização, o Agreste possui trechos com características 
físicas e sócio-econômicas que o assemelham ora a uma, ora a outra, daquelas regiões 
que lhe servem de limite. 
 
 A diversificação climática associada ao relevo movimentado, representado pela 
Borborema, contribuem para a existência, nessa porção do espaço estadual, de duas sub-
regiões bastante individualizadas e distintas: os Brejos e a Caatinga. 
 
 Os Brejos correspondem aos trechos mais úmidos do Agreste. Estão geralmente 
situados nas encostas e topo das serras que formam o planalto, a altitudes que variam 
dos 300 aos 1.000 metros, expostos aos ventos úmidos que vêm do Atlântico, os Alíseos 
de Sudeste. 
 
 Estas áreas são ocupadas por uma atividade policultora, representada pela 
fruticultura, horticultura, lavouras de subsistência e cana de açúcar. 
 
 Ao lado dos Brejos, a caatinga é a outra face do Agreste, correspondendo aos 
trechos sub-úmidos e semi-áridos situados nas encostas Oeste e Noroeste da 
Borborema, localizados a sotavento. Nos locais onde os solos adquirem uma maior 
espessura e a umidade é um pouco elevada, desenvolve-se a atividade pecuária, ora de 
corte, ora de leite e a agricultura de subsistência ao lado da cultura do algodão herbáceo. 
Esta última cultura vem perdendo sua importância no Estado. 
 
 O Agreste apresenta um certo dinamismo industrial representado ora por 
unidades fabris de grande porte e com elevada tecnologia, ora por um número 
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considerável de pequenas unidades domésticas de transformação e por um expressivo 
artesanato. 
 
 O Sertão com uma superfície de 62.911 Km2, ocupa todo o Oeste 
pernambucano, correspondendo a quase 70% do território estadual, onde vivem cerca 
de 1.255.205 habitantes. 
 
 A ocupação humana nesta área fez com que amplos trechos da cobertura vegetal 
natural, a caatinga, fosse devastada e substituída pelas atividades pecuárias e agrícola, a 
exemplo de lavouras de subsistência e culturas de algodão arbóreo e herbáceo. Nas 
áreas úmidas a exemplo das chamadas “serras frescas” se desenvolve uma atividade 
policultora, representada pela fruticultura e pela horticultura. 
 
 Necessário se faz mencionar a atividade econômica que vem sendo realizada na 
região sertaneja, com o emprego de vultosos recursos e tecnologia moderna. Graças ao 
uso da irrigação, amplos espaços vêm sendo incorporados ao processo produtivo 
regional. Exemplo disso são os grandes projetos agrícolas realizados na mesorregião do 
São Francisco, tornando aquele espaço um verdadeiro “oásis” no Estado de 
Pernambucano. Aí são cultivadas frutas, a exemplo da uva, manga, acerola, melancia, 
etc. e hortaliças que são diretamente colocadas no mercado externo, via Porto de Suape, 
localizado na Região Metropolitana do Recife. 
 
 A atuação do homem como produtor e consumidor nesses espaços geo-sócio-
econômicos de Pernambuco tem se realizado de forma muito preocupante, face uma 
série de problemas ecológicos que vêm sendo identificados. 
 
 Na verdade, em função do processo de povoamento que aqui se efetivou e da 
organização econômica do nosso território, quando áreas eram devastadas e 
incorporadas ao processo produtivo estadual, Pernambuco vem enfrentando uma série 
de impactos ambientais. Esta situação se agravou com o crescimento econômico uma 
vez que este ocorreu sem demonstrar um maior comprometimento com as questões 
relacionadas ao gerenciamento do meio natural e com o social. 
  
 Assim, quando se pretende identificar impactos ambientais no Estado, deve-se 
considerar aqueles relacionados com a destruição da vegetação natural, com o uso 
irracional dos solos, com a poluição dos cursos d’água e com a baixa qualidade de vida 
de grande parte de sua população. 
 
 De ocupação recente, Pernambuco teve sua vegetação natural, a Mata Atlântica, 
destruída desde o início da exploração de seu espaço, a princípio com o pau-brasil e, 
posteriormente cedendo lugar à ocupação dos solos pela cana de açúcar, pelos engenhos 
e usinas. O surgimento de vilas e cidades, o crescimento populacional foram todos fatos 
que também contribuíram de forma decisiva para a destruição das paisagens naturais de 
Pernambuco. 
 
 Este desflorestamento foi realizado com grande intensidade não apenas na região 
do Litoral-Mata mas também no Agreste e no Sertão, quando os brejos e as caatingas 
foram também atingidos. Merece destaque também a destruição das matas de restingas e 
dos mangues; na região do Litoral, esta última área considerada como “berçário” de 
uma grande quantidade de espécies que têm na alternância da água doce com a salgada, 
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o seu habitat natural. Tudo isso foi devastado em nome de um pseudo 
“desenvolvimento” econômico. 
 
 Um segundo aspecto é o do impacto do processo de utilização dos solos sobre os 
mesmos. A exploração agrícola vem sendo feita muitas vezes sem levar em conta 
estudos pedológicos e técnicas racionais de manejo de solos. 
 
 A atividade agrícola feita em linhas de maior declive, com culturas enfileiradas 
umas ao lado das outras, dão origem a caminhos naturais para o escoamento pluvial e ao 
transporte de sedimentos soltos para as porções mais baixas. Desse modo, se procede à 
destruição mecânica dos solos e ao transporte dos mesmos muitas vezes para as várzeas, 
contribuindo para o assoreamento dos rios. 
 
 A irrigação ao lado da utilização de insumos agrícolas os mais variados vem 
sendo realizada em grande escala, tanto nas margens do rio São Francisco ou de outros 
rios estaduais, como também à juzante de grandes açudes do DNOCS. Embora seja uma 
das alternativas mais promissoras para a área, ela necessita ser estudada, adotando-se 
critérios para o controle do uso da água, a fim de evitar o desperdício de um recurso 
escasso, ou as consequências do excesso de água no solo em alguns pontos e o processo 
da salinização, em áreas em que os solos são ricos em sais minerais de fácil dissolução. 
 
 Outro problema sério é o da mecanização introduzida em áreas de encostas 
menos íngremes - da ordem de 20° de inclinação - e em locais de solos pouco 
profundos. Nem sempre a substituição da enxada ou do arado à tração animal pelo trator 
indica uma evolução, uma modernização racional. 
 
 Merece referência também a má distribuição da propriedade da terra, o problema 
fundiário, de vez que ela leva à pobreza e à miséria que é um dos mais sérios problemas 
ecológicos, de vez que com a miséria vem a fome, a vulnerabilidade da população às 
endemias e epidemias, o baixo nível educacional, a queda dos padrões sanitários, etc. 
 
 A expansão horizontal de culturas em áreas ecologicamente pouco favoráveis às 
mesmas, faz desaparecer a produção agrícola de alimentos - a pequena produção - e 
campos de pastoreio. Isto provoca, naturalmente, a absorção de pequenas e médias 
propriedades, transformando em proletários rurais numerosos pequenos produtores. 
 
 É muito comum proprietários mais ricos conseguirem empréstimos subsidiados 
nos bancos oficiais e passarem a cultivar pastagens - muitas de gramíneas africanas - 
que substituem as pastagens naturais, ampliando a capacidade de lotação de seus 
campos. Com esta expansão, eles dispensam a força de trabalho representada pelos Sem 
Terras, que recebiam anualmente pequenos lotes para cultivar milho, feijão, no período 
chuvoso e devolviam a terra, após a colheita, com o restolho das culturas que se 
constituía em alimentação suplementar para o gado. A gramínea cultivada provoca o 
desemprego e a expulsão de grandes contingentes de arrendatários e parceiros que 
cultivavam terra alheia. 
 
 Costume dos mais danosos ao meio ambiente é o de se lançar aos rios, dejetos 
domésticos a resíduos industriais. Os rios se tornam com o tempo, verdadeiros canais de 
esgoto que transportam até a foz ou até certos pontos do seu curso, materiais pútridos e 
ofensivos à saúde pública. 
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 Na maior parte do espaço pernambucano se observa que os esgotos domésticos 
são lançados direta ou indiretamente nos rios, infectando as águas que a juzante vão ter 
uso industrial ou mesmo doméstico. 
 
 Além dos resíduos domésticos, existem os resíduos industriais. Estes materiais 
são altamente poluidores, sobretudo os de indústrias que usam, em larga escala, 
produtos químicos, como é o caso dos cortumes, das indústrias têxteis, etc. Produtos 
que lançados aos rios provocam modificações químicas nas águas e eliminam várias 
espécies da fauna ictiológica, quebrando o ciclo biológico e favorecendo o crescimento 
de espécies daninhas.    
 
 Um dos casos mais evidentes em Pernambuco, na região do Litoral-Mata é o da 
agroindústria canavieira que lança aos rios resíduos de tipos os mais variados. Assim, 
durante a safra, a cana de açúcar, antes de ser levada à moenda, é lavada afim de que se 
liberte da grande quantidade de pó e de areia que estão ligados ao colmo. Estes detritos 
são levados pela própria água de lavagem para o rio que se localiza nas proximidades 
das mesmas. Além destes detritos, os rios são poluídos também com as águas da 
lavagem das fábricas, feitas periodicamente. Contudo, o resíduo que provoca maior 
dano é representado pelo vinhoto das destilarias de álcool, devido ao seu elevado 
volume e a sua composição química. O vinhoto, lançado nos rios, sobretudo no estio 
quando o volume d’água é menor, provoca uma série de fermentações e de oxigenação 
da água que destrói a fauna ictiológica e permite a proliferação de espécies que são 
predadoras dos peixes. Daí a disseminação, em alta escala, na área canavieira de 
moléstias como a esquitossomose que se constitui uma verdadeira praga. 
 
 Contudo, os problemas ecológicos não advém apenas dos fatores já citados; um 
dos mais sérios problemas ambientais do nosso Estado é a pobreza, a miséria que aflige 
parte considerável da população pernambucana. A concentração fundiária, a 
modernização tecnológica, etc, são as grandes responsáveis pela transformação de 
numerosos pequenos produtores em proletários rurais e pela expulsão destes do campo; 
esta população se dirige para os centros urbanos, se marginalizando, se prostituindo e 
contribuindo para a proliferação de favelas. 
 
 Os dados estatísticos revelam um forte processo de evasão da população no meio 
rural e, em contra partida, um acelerado crescimento urbano. Esse processo vai 
condicionar um tipo de urbanização caracterizado por uma crescente pobreza da 
população e por uma carência de infra-estrutura urbana, como: instalações sanitárias, 
esgotos, tratamentos de dejetos humanos, habitações, educação, serviços de saúde, etc. 
 
 Não se pode esquecer que Pernambuco é uma área, no momento, de sérios 
problemas sociais, infestado pelo cólera, pela diarréia infantil, pelo sarampo, pela 
desnutrição, pela fome e por uma série de tipos de verminose. 
 
 Finalizando este estudo, aproveito para chamar atenção de como o sistema de 
apropriação e exploração dos recursos no espaço pernambucano provoca uma série de 
problemas ecológicos que contribuem para a queda da qualidade de vida da população. 
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