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

ESTUDO ESPACIAL E FENOMENOLÓGICO DO USO DO SOLO DA 
BACIA DO RIO JORDÃO, PE. BRASIL: UM ENFOQUE 
PAISAGÍSTICO DO ARQUIPÉLAGO DO PINA. 

 
 

Jorge José Araujo da Silva1

Andreas Attila W de Miklós2

 
 

Introdução: 

O tema de trabalho hora apresentado integra-se ao pensamento preliminar que 

fez parte do processo de inserção ao curso de Doutorado em Geografia Física da 

Universidade de São Paulo, sob a linha e projeto de orientação e pesquisa em Paisagem e 

Ambiente. 

Ao abordar as questões relacionadas ao “Estudo Espacial e Fenomenológico do 

Uso do Solo da Bacia do Rio Jordão, Pernambuco Brasil, um Enfoque Paisagístico do 

Arquipëlago do Pina”, pretende-se investigar informações teóricas relacionadas a este tema, 

dados cartográficos referentes a área e, apresentar propostas de uso para este ambiente 

insistentemente degradado pela especulação imobiliária, expansão urbana, e usos 

inadequados, como também, incentivado pelo poder público especulativo. 

A escolha desta área-objeto, surgiu a partir de estudos realizados durante os 

subseqüentes cursos de aperfeiçoamento realizados após a graduação em Geografia. O 

que nos introduziu ao reconhecimento da importância dos manguezais para a regulação da 

vida no planeta e particularmente do homem, da intrínseca relação de dependência da 

população de baixa renda com este ecossistema, da amenização ambiental causada pela 

natureza na porção mais adensada da cidade, da proliferação e manutenção de bancos 

genéticos dos mangues e importância deste ecossistema para a paisagem origem dos 

baixios da cidade do Recife. 

Especificamente o Curso Brasil de formação em pedagogia Waldorf nos 

introduziu ao conhecimento dos estudos antroposóficos para abordar a questão 

fenomenológica no ambiente objeto. Para tanto, pretendemos nos enveredar pela 

bibliografia dos conhecimentos espacial e antroposóficos para assim averiguar a relação 

com os usos no espaço da bacia do rio Jordão ao sul da cidade do Recife. 

O método: 
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O manguezal do rio Jordão é o verdadeiro polígono de amenização ambiental no 

Recife, estes reduzem os impactos e criam conforto térmico e paisagístico. Devido a esta 

relação de co-existência diretamente assentada sobre este ecossistema, canais são 

aterrados, ilhas ocupadas e rios assoreados, constituindo o centro urbano plano da cidade. 

Para que se possa continuar vivendo neste ambiente insalubre, deve-se adequar 

uma melhor qualidade de vida já tão aglomerada e poluída como nos baixios da Cidade. 

Sob estas questões que estamos estudando este tema de tese e que possa ser 

registrado as várias formas de usos e relações de convivência humana e ambiental, que se 

auto denomina “população flutuante” do Pina. 

Contudo, seguimos objetivos para realizar um estudo espacial e fenomenológico 

Goetheano do uso do solo da bacia do Rio Jordão, a partir dos recursos existentes no 

ambiente e do entorno imediato, contemplando os elementos de ordem físico-natural, 

justificando os condicionamentos sócio-econômicos. 

As referências pesquisadas possibilitaram refletir problemas de cunho ambiental 

no Brasil recorrentes do descobrimento, onde enfoca Andrade 1994, quatro momentos 

degradativos espaciais, “destruição da vegetação natural, degradação das águas, destruição 

dos solos e, degradação do homem” presentes na degradação da natureza brasileira e 

conseqüentemente do rio Jordão. 

O estudo do espaço prevê uma análise dos elementos constitutivos geográficos, 

contidos nos estudos do Espaço e Método de Santos (1985), que se caracterizam em 

abordar referencias ao homem, às firmas, instituições, infra-estrutura e meio ecológico que 

juntos há interface produzindo uma totalidade, que pode ser compreendido através do 

produto espacial que é a paisagem, diante dos processos históricos constitui-se as 

territorialidades que por sua vez são constituições humanas, não impedindo em abordar 

questões da formação cósmica do planeta para estudar o humano. 

Para compreender a ocupação espacial dos corpos físico, etérico, e astral, 

existentes hoje na bacia do rio Jordão, é oportuno salientar a formação do planeta Terra 

diante da Cosmovisão. Que segundo Steiner 1998, a evolução física do planeta ocorreu a 

partir de uma entidade cósmica espiritual e, toda relação material com o planeta condensou-

se daquilo que anteriormente estava ligado espiritualmente. 

Imagine que porções da substância espiritual primordial tenham se convertido 

em matéria, sendo o espírito o autêntico diretor e condutor desta evolução à atualidade e 

por sua vez à constituição humana. 
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O homem a serviço do negócio e a natureza seu substrato, questão dialética que 

pode até estar resolvido no entender dos homens, mas na prática a ação das firmas ocorre 

o contrário pois a lógica é outra. 

A Geografia e as referências teóricas aplicadas à área de estudo: 

A área em questão está sofrendo degradação ambiental por causa da expansão 

do uso indiscriminado de viveiros de peixe e camarão em detrimento do mangue que no 

ambiente vive. Para viabilizar e implementar esta prática foi instalado próximo dos 

manguezais uma fábrica para beneficiar o pescado, que oferta o produto ao mercado 

nacional e internacional. 

Os estudos realizados na área proposta de tese, estão relacionados com a série 

de desenvolvimento urbano e meio-ambiente (proteção das áreas estuarinas) desenvolvida 

pela Fundação de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife-FIDEM, em 1978, 

que apresenta o mapeamento dos estuários de Pernambuco, destacando o arquipélago do 

Pina no estuário do rio Capibaribe e que muito contribuirá com as leis e mapeamento neste 

âmbito comparativo para este trabalho. 

O Plano Estadual de Recurso Hídrico 1997 e o Perfil Fisiográfico das Bacias 

Hidrográficas do Estado de Pernambuco 1980, são subsídio cartográfico e bibliográfico, que 

apresentam estudos e subsidiam cientificamente os usos a nível de bacias hidrográficas, 

abarcando a área desta pesquisa. 

Destaca-se também a monografia do curso de especialização em cartografia 

aplicada ao geoprocessamento do departamento de Engenharia Cartográfica da UFPE, de 

Alves 1993, intitulada “Áreas Estuarinas do Estado de Pernambuco”. Incluindo o Arquipélago 

do Pina sendo integrante da oitava área estuarina do Rio Capibaribe, citado como 

“elementos importantes de estudo da Ilha de São Simão, a Rádio Goniométrica da Marinha 

na Ilha das Cabras” e a Ilha de Deus. O que caracteriza o baixo rio Jordão como área 

estuarina, manguezal do Pina, ou ainda, denominado como o arquipélago do Pina formado 

pelas ilhas supra citadas. 

O referido arquipélago foi georeferenciado e geoprocessado cartograficamente 

na monografia de especialização em manguezais realizado na UFRPE 1993, na monografia 

realizada na UFPE 1995 e pela dissertação de mestrado de Silva 2001 defendida na USP. 

Trabalhos que apresentaram digitalização de fotografias aéreas através do sistema ERDAS, 

compararam com imagem de satélite LANDSAT, para automaticamente passarem de 

imagens vetoriais à raster. Assim, obtevemos mapas da evolução do uso do solo dos 

mangues do Pina, caracterizando um uso discriminatório e degradador do manguezal, o que 

reduziu 50% em cinqüenta anos de quinhentos hectare para duzentos e cinqüenta hectare. 
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O uso humano do manguezal da bacia do rio Jordão, é uma prática que se 

remonta ao período do descobrimento, onde o colonizador substituía a vegetação nativa 

pela monocultura do coqueiral no leste e da cana-de-açúcar no oeste do curso do rio 

Jordão, atividades atualmente substituídas pela especulação imobiliária pressionada 

principalmente pela valorização da praia de Boa Viagem. 

Muito já foi degradado e nos remete ao uso racional do manguezal no estuário 

do rio Jordão, principalmente pelo poder amenizador ambiental dos aglomerados bairros do 

Pina, Boa Viagem, Imbiribeira, Jordão e Ibura, constitutivos da Zona sul do Recife, RPA-6 

(Região Político Administrativa). Nos remetendo a atividades com propostas 

conservacionistas e até preservacionistas. 

Preservação ambiental, relacionadas e adequadas ao manejo do uso deste 

ecossistema, conforme se encontra apresentado no Guia Ilustrado do Manguezal Brasileiro 

Por, F. 1998. Onde destaca que “um bom manejo deve manter o intercâmbio de águas nos 

estuários”. Manutenção da natureza que se não for enfrentada com afinco, ampliará cada 

vez mais a cisão entre homem natureza, onde complementa Guattari 1995, ”tratar-se de 

conjurar o crescimento antrópico da subjetividade dominante”. 

Os estuários que são ambientes geograficamente delimitados integrantes da 

natureza limítrofe entre o oceano e o continente, requerem observação espacial que 

precedem ao conhecimento no âmbito do pensamento da ciência geográfica, como 

questões abordadas por Moraes 1986, que indaga, “o espaço apresenta-se como base da 

vida social, e sua organização como reflexo da atividade econômica” que em geral é a 

principal fonte da degradação ambiental. 

O problema ambiental no Brasil recorre desde o descobrimento, onde enfoca 

Andrade 1994, quatro momentos degradativos espaciais, “destruição da vegetação natural, 

degradação das águas, destruição dos solos e, degradação do homem” que a degradação 

da natureza brasileira e conseqüentemente do estuário do rio Jordão ocorreu substituindo os 

elementos do ambiente pelos elementos sociais, substancialmente degradadores. 

A degradação ambiental encontra-se a nível acelerado e sobre estas questões 

Gralla 1998, coloca que, cada extinção de espécie reduz conseqüentemente a humanidade, 

para tanto percebe-se que estudos relacionados entre população e ambiente vem crescendo 

principalmente relacionados a capacidade de suporte populacional, como observado em 

Hogan 2000, principalmente em relação alimentar, e que na bacia do rio Jordão, apresenta 

uma área de alta densidade populacional que acarreta em desarticulação ecológica. 

A natureza da bacia do rio Jordão encontra-se caracterizada com elementos da 

vegetação higrófita nos morros circundantes do Recife, no município de Jaboatão dos 

 14592 



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

Guararapes até os manguezais na foz do rio principal, apresentando este ecologicamente 

características nativas em relação ao entorno em que se encontra. Por isto sugere-se que 

este estudo apresente atividade alternativa que proponha uso adequado ao ecossistema e 

sociedades em cena, como é o caso do ecoturismo. 

Quanto ao ecoturismo afirma o Bird 1993, que “o turismo da natureza favorece 

ao desenvolvimento auto-sustentável, onde o Nordeste do Brasil é uma Região que pode 

encarar seu futuro por meio de um plano de desenvolvimento sustentável, as oportunidades 

são extremamente interessantes e promissoras. Bem como, Bonald 1995, enfoca que “o 

espaço físico onde se produz o turismo é fundamental ao estudo do turismo como ciência, 

não apenas o aspecto fisiográfico, mas a geografia de mercados, uma geografia dos 

trópicos, dos fluxos e uma geografia de núcleos receptores”. 

Relacionado a estas questões descreve Rodrigues 1997, que um fenômeno 

apresenta áreas de dispersão (emissoras); áreas de deslocamentos e áreas de atração 

(receptoras), é nestas que se produz o espaço turístico ou reformula-se o espaço 

anteriormente ocupado. É aqui também que se dá o consumo do espaço este quanto mais 

ecológico mais valor tem. 

O espaço enquanto consumo é representado como ambiente núcleo receptor, 

que com sua potencialidade ambiental é o elemento de atração de todo produto, local do 

consumo espacial que Santos 1985, aborda como espaço consultivo e espaço produtivo. Os 

usos na bacia em questão ocorre na forma do uso do espaço consultivo que produz danos 

irreversíveis ao ambiente, a proposta dos usos dos manguezais do Pina prevê o ecoturismo 

que apresenta um uso do espaço produtivo adequado à natureza e sociedade. 

O estudo do espaço prevê uma análise dos elementos constitutivos do espaço 

contidos nos estudos do Espaço e Método de Santos 1985, que se caracterizam em abordar 

referencias ao homem, às firmas, instituições, infra-estrutura e meio ecológico que juntos há 

interface produzindo uma totalidade, e pode ser compreendido através do produto espacial 

que é a paisagem. 

Podemos estar de acordo com Hogan 2000, que o ambientalismo está inserido 

na atualidade acadêmica, onde a questão ambiental é um dos novos assuntos que podem 

redefinir o desenvolvimento e, assim, restabelecer o papel da população na sociedade. 

A importância da geografia na formação do ideário da sociedade atual, 

formadora de opinião e implementação de práticas alteradora da ordem natural. É a 

Geografia que coaduna entre a natureza e o homem (corpo e espírito) que apresenta esta 

adequação. 
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Segundo Steiner 2000, dentro de sua espécie o corpo humano é preenchido 

pelos elementos físicos, etérico e astral, dos quais o corpo físico relaciona-se em comum 

com o reino mineral, o corpo etérico com o reino vegetal e o corpo astral com o reino animal, 

completando estes elementos com o Eu que relaciona-se com a espiritualidade superior, 

inerente ao ser humano. 

Diante dos corpos que atuam no homem, é comum considerar o físico como 

mais imperfeito devido a relação direta com os elementos minerais, o que é um erro. A 

relação mineral apresenta o corpo físico mais perfeito em sua espécie, os outros corpos 

atingirão uma perfeição maior no futuro. Mas não tem corpo físico humano que não seja 

composto pelas mesmas forças existentes no reino mineral, a diferença é que este corpo é 

expressão de perfeição estrutural e de sabedoria, Steiner 2000. 

Todavia, uma outra vertente que pretendemos seguir é a que trata de análise 

espacial partindo dos conhecimentos antroposóficos, e nos permite tratar de conhecimentos 

referentes à formação do planeta Terra em suas várias encarnações. O que não nos 

remeterá as questões do mérito da Ciência Oculta de Rodulf Steiner, nem ao período do 

estudo da evolução da humanidade e sim buscando citações da evolução física, etérica e 

astral, a evolução e origem da Terra, enfocando os elementos que lhes concebe o ápice 

atual de seu processo evolutivo. Para assim perceber o grau de usos destes corpos físicos 

(mineral), etérico (vegetal) e astral (animal). Até chegar ao estudo dos usos destes reinos na 

atualidade do espaço da bacia do rio Jordão. 

O texto de Ruth Salles “poesias” expressa algumas questões relacionadas 

especificamente à formação destes reinos que nos remete a dias da criação como 

observamos abaixo. 

No quarto dia da criação do mundo, “o fogo ainda estava muito junto da Terra, e 

às vezes zuniam tempestades de chamas (...), Porém, quanto mais esfriava a Terra, mais se 

tornava dura e seca (...). 

No quinto dia da criação, (...) “animemos mais o mundo com seres novos que se 

movam! Criemos os animais!” disse Deus aos seus anjos todos (...). 

No sexto dia da criação do mundo, “foi no sexto dia que as flores soltavam tristes 

gemidos: como voam tão alto as aves! não nos vêem ... nem nos visitam ... e nós, presas 

pelas raízes, só conseguimos, todo o tempo, balançar ao sabor do vento”. 

Para compreender a ocupação espacial dos corpos físicos, etéricos e astrais 

existentes hoje na bacia do rio Jordão faz-se necessário entendimento da formação do 

planeta Terra diante da cosmovisão. Que segundo Steiner 1998, a evolução física do 

planeta ocorreu a partir de uma entidade cósmica espiritual, e toda relação material com o 
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planeta Terra condensou-se daquilo que anteriormente estava ligado espiritualmente. 

Imagine que porções da substância espiritual primordial tenham se convertido em matéria, 

sendo o espírito o autêntico diretor e condutor desta evolução à atualidade. 

Diante dos vários processos chegou-se a evolução do que hoje é o planeta 

Terra, antes disto vários germes dos reinos: mineral, vegetal e animal existiram, que, após 

intervalos, aproximação e afastamentos das encarnações planetárias, chegou-se a evolução 

terrestre com a separação do antigo Sol, da antiga Lua, da época atlântica e das correntes 

iniciáticas pós-atlântica, chegando à evolução dos períodos culturais até chegar ao tempo 

cultural atual. 

No percurso desta evolução observa-se a existência de elementos dos três 

reinos apresentados em fases germinativas diferentes das atuais. Pode-se imaginar essa 

transformação comparando-a com a passagem de um ser vegetal pelo estágio da planta em 

germe. Como exemplifica Steiner 2000, “Imaginemos uma planta com raiz, pedúnculo, 

folhas, flores e frutos. Ela absorve a matéria de seu ambiente e a elimina de novo. Porém 

tudo o que nela existe como matéria, forma e fenômeno desaparecem, com exceção do 

pequeno germe” assim foi a evolução do planeta e seus reinos. O que hoje se denomina de 

Terra atravessou muitas metamorfoses antes de poder ser o portador de nossos atuais 

mundos minerais, vegetais, animais e conseqüentemente o humano. 

Segundo Steiner 2000, no início da evolução da Terra atual com o afastamento 

do sol, observou-se que a Terra física hospedou as espécies com consistência material 

como a água, ar, éter de luz, éter químico e éter vital. Para que as entidades astrais possam 

de novo atuar sobre essas varias espécies em matéria, dá-se novamente um fato, por meio 

do qual se desenvolve um elemento superior as custas de um inferior, que é eliminado. 

Desse modo surgem entidades físicas das variadas espécies como segue: 

Inicialmente, as que possuem um corpo material composto por água e de luz. 

Sobre esses atuam então entidades astrais grosseiras, que foram eliminadas. O que tornou 

possível o surgimento de um novo grupo de animais, com materialidade mais grosseira que 

os primeiros; 

Um outro grupo de entidades materiais tem um corpo que pode consistir em éter 

de ar e de luz, de mistura com água. São entidades equivalentes a planta, com formas muito 

diferentes das atuais; 

Só com o terceiro grupo de entidades, que vem representar a humanidade 

daquela época. Seu corpo físico consiste em três espécies de éter: o éter de luz, o éter 

químico e o éter vital. Ao lembrar de que continuam a existir os descendentes dos antigos 
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grupos, pode-se avaliar a enorme variedade de seres vivos já presentes nesse grau de 

existência terrestre. 

Com a separação do que se pode chamar de antigo Sol da Terra, as forças 

vegetais antigas existentes na Terra foram as primeiras a sofrer metamorfose dando lugar 

aos seres sob influências externas do Sol, as novas plantas. 

Processo evolutivo animal parecido quanto aqueles que não recebiam a radiação 

solar diretamente no seu corpo evoluíram, sob a ação da irradiação externa. Evolução 

também seguida pelo corpo humano. 

Outra conseqüência da retirada do Sol na Terra foi o aumento significativo da 

densificação material, da matéria líquida que evoluiu ao estado sólido, do éter de luz 

desagregou em outra espécie de éter de luz e em um éter que fornece aos corpos a 

faculdade de aquecer. Desta forma a Terra se tornou em uma entidade que desenvolve 

calor em si própria. Apresentando aos seres a influência do calor. Outras mudanças 

drásticas vêm com a retirada da antiga Lua da Terra, e as evoluções continuam até chegar à 

atualidade com as diversidades presentes nos reinos do universo. 

A análise dos espaços compreendidos pelos corpos físicos, etéricos e astral 

pelos usos humanos na bacia do rio Jordão que nos apreende a remeter a estudos da 

expansão da tecnosfera que reduz a biosfera, tornando a antroposfera hoje quase uma 

totalidade. 

Apesar do inesgotável suporte tecnológico da atualidade, são emergentes 

questionamentos como a manutenção da qualidade de vida do homem, perde-se 

progressivamente o discernimento do ‘Bom, Belo e Verdadeiro’, Miklós 2001. O homem a 

serviço do negócio e a natureza seu substrato, questão dialética que pode até estar 

resolvido no entender dos homens mas na prática a ação das firmas ocorre o contrário pois 

a lógica é outra. 

Acreditar na obra de Rodulf Steiner que possíveis fundamentos possibilite uma 

metodologia cognitiva para redescobrir a dimensão espiritual, que integre uma perspectiva 

para o homem voltar a viver em sintonia com a Natureza, constata Veiga 2001, e ainda 

complementa que é como instrumento usado ou sacrificado pela economia que vive o ser 

humano onde o homem serve ao processo econômico assim a economia não serve ao 

homem. 

Notoriamente, a compreensão do que significa o conceito de harmonização com 

a natureza na citação de Schwartz 1974, in Bonilla 2001, indaga que “a natureza é para ser 

vivida e não para ser dominada. É uma teia complexa de relações orgânicas unidas em 

ciclos incessantes e milenares. A natureza é um mistério para ser reverenciado, não um 
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problema para ser resolvido. A natureza é um cenário de que se tem de fazer parte, não um 

meio que se tem de dominar. O homem deve conservar e proteger a natureza como a sua 

própria vida”. 

Então, a humanidade desempenhou, em sua evolução, alguns modos de atuar 

no cenário mundial, sempre seguindo modelos, que se constituíram num gerador de 

diversos tipos de manuseios e intervenção no ambiente em que viveu, como observa 

Seabra (1996:08). A mesma autora complementa esta conotação ao retratar que “não existe 

nada na história e na sociedade que não seja adquirido e produzido”, contextualizando no 

conceito da produção, constitutivo do instrumento do pensamento teórico de Lefebvre, 

complementado com Santos (1997:61) ao relatar que “O espaço sempre foi o locus da 

produção. A idéia de produção supõe a idéia de lugar. Sem produção não há espaço e vice-

versa”. 

Estes estudos do espaço está pautado nas correlações entre a natureza e a 

sociedade, daí a importância destas abordagens referentes a redução física e o 

entendimento da ausência destas importantes áreas físicas, etéricas e astrais no bojo da 

cidade do Recife, um fenômeno que pode ser corroborado pelo entendimento geográfico, 

porque como expressa Conti 1997, “a geografia é a disciplina mais abrangente e singular 

das ciência. Associa fatos heterogêneos e diacrônicos e é a única comprometida, ao mesmo 

tempo, com a sociedade e com a natureza”. 

Os inúmeros usos do espaço na bacia do rio Jordão apresentam características 

das quais foram ao longo do tempo sendo alteradas pelas formas indiscriminadas de 

atuações sem planejamento, o que vem apresentar áreas com valores especulativos 

distintos, estes exercem pressão nas áreas de menor valia por serem faveladas e incidirem 

nos ambientes de cunho natural como os cursos d’água e os manguezais. 

Assim expressamos nosso interesse pela questão relacionada com o ser 

humano e a natureza, sua relação não pode deixar de existir senão estaremos 

abandonando o caminho da realidade nos enveredando pela artificialidade. 

Conclusão 

Historicamente a cidade do Recife era composta em sua porção central pelos 

manguezais, primeiramente conquistado pelos holandeses no século XVII. Construíram 

pontes, palácios, jardins, canalizaram meandros, quem primeiro aterrou e urbanizou os 

manguezais, criando a cidade Maurícia. 

Assim, houve intenso uso deste ambiente, sendo degradado até os dias atuais, é 

grande a quantidade de aterro, desmatamento e descaracterização deste ecossistema. A 
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expansão imobiliária se dá ao longo dos rios e dos bolsões de manguezais ainda existentes 

na Cidade. 

São estas as áreas que perfazem os verdadeiros polígonos de amenização 

ambiental dentro do aglomerado urbano recifense, que reduzem os impactos e criam 

conforto térmico e paisagístico. Por isso que o Recife é citado pelo meio cultural e artístico 

como cidade mangue, a “Manguetown”, devido a sua relação de existência diretamente 

assentada sobre os manguezais, canais aterrados, ilhas ocupadas pela cidade, dando 

origem a este centro urbano plano horizontal. Planitude que é quebrada pela seqüência de 

pontes sobre canais e rios, apresentado como cartão postal. 

Estes baixios e planícies que detém seqüência pelos morros que circundam a 

cidade, promontórios estes que, relacionado à bacia do rio Jordão denominam locais onde 

se encontra os interflúvios das nascentes deste manancial. 

Portanto é de fundamental importância que estas áreas sejam estudadas, 

registradas e principalmente mantidas para que se possa conviver com estes ambientes e 

manter uma melhor qualidade de vida urbana já tão aglomerada e poluída como no Recife. 
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