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8 - CONCLUSÕES 
 

Em decorrência da sua proximidade com a orla marítima onde existe todo um 
potencial turístico-imobiliário e a rodovia BR-101, portão de entrada sul do Município 
de Jaboatão dos Guararapes, a área do entorno da Lagoa, reveste-se de grande 
importância econômica. 

 
A possibilidade de implantações futuras, nas proximidades da Lagoa, de 

projetos de ordenação racional do solo especialmente destinados ao turismo, como 
parque aquático, confirma esta importância. 

 
Os resultados obtidos neste trabalho sugerem, dentro de uma relação 

custo/benefício relativamente baixa, o manejo da hidrodinâmica e morfometria da 
Lagoa, de modo a promover um aproveitamento do seu entorno, por meio da 
diminuição da superfície do espelho d’água, melhoria da qualidade de suas águas e a 
utilização mais planejada das áreas de influência do sistema. O subsídio a este 
gerenciamento do sistema lagunar provêm das seguintes conclusões: 

 
 

Na caracterização do meio físico 
 
A hidrodinâmica do corpo lagunar é controlada pelo regime de maré, 

essencialmente, no período de estiagem, sendo o Canal Olho D’Água o principal 
responsável pela manutenção e renovação do corpo d’água da Lagoa. 

 
A morfologia do corpo lagunar é regida diretamente pelo nível d’água do Rio 

Jaboatão cujas águas  penetram na Lagoa pelo Canal Olho D’Água. 
 
A circulação das águas na Lagoa é influenciada pelo regime de ventos que 

sopram dominantemente do quadrante SE e secundariamente do quadrante NE. 
 
A evolução geomorfológica da área de influência do sistema influi sobre a 

distribuição faciológica dos sedimentos de fundo, uma vez que tanto as atividades 
antrópicas bem como as modificações naturais controlam a fonte de sedimento que é 
carreado para a Lagoa. 

 
O setor norte da Lagoa encontra-se potencialmente em processo de 

eutrofização, enquanto o setor sul, apresenta-se em intenso processo de assoreamento. 
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Dentre as alterações do meio físico na Bacia Lagoa Olho D’Água, nos últimos 
50 anos, são mais expressivos o crescimento da mancha urbana, devastação de 
mangues, assoreamento do piso lagunar, aumento da superfície do espelho d’água, e, 
impermeabilização por aterros no entorno da Lagoa e nas margens, especialmente a 
oeste, do Canal Olho D’Água. 

 
O nível médio máximo de água da Lagoa, no período chuvoso, não ultrapassa 

90 cm de profundidade, alcançando valores médios de 40 cm quando cessam as chuvas. 
 
As descargas líquidas sofrem influência direta das amplitudes de marés, 

alcançando 3,8 m3/s nas marés de sizígia sob a influência dos efeitos de preamar, com o 
fluxo no sentido mar - Lagoa. 

 
Os volumes d’água afluentes a Lagoa, via Canal Olho D’Água, superam os 

volumes que saem, nas preamares das marés de grandes amplitudes, enquanto nas de 
baixas amplitudes os volumes efluentes sobrepujam os afluentes. 

 
Os valores de descarga sólida de sedimento, calculados por métodos indiretos, 

durante o efeito de preamar em maré de alta amplitude, estão compreendidos entre 14 
t/dia e 16 t/dia, sendo que destes, aproximadamente, 8 t/dia são sedimentos carreados 
por arrasto e 6 t/dia por suspensão.  

 
Há um rebaixamento dos níveis médios mínimos da Lagoa, em torno de 22 cm, 

na passagem de um período chuvoso para o início da estação seca. 
 

Na potencialidade de aproveitamento da área 
 
Os recursos de água subterrânea, para consumo humano, restringem-se aos 

Terraços Marinhos, necessitando um estudo prévio para definir a potencialidade do 
aqüífero e a qualidade físico-química e bacteriológica de suas águas. 

 
Antecede a ocupação da área do entorno da Lagoa um estudo geotécnico mais 

direcionado, especialmente até a cota de 1,2 metros em que se encontram áreas alagadas 
e suscetíveis a alagamento. 

 
Na opção de dragagem, é importante considerar que o substrato rochoso da 

Lagoa apresenta, até aproximadamente 3 metros de profundidade do piso lagunar, uma 
dominância de areia seguida por um pacote mais argiloso de menor permeabilidade e 
maior porosidade. 

 
Na diminuição da superfície do espelho d’água se faz necessário considerar 

que o nível d’água da Lagoa é principalmente regido pelo regime de maré e de 
precipitações na Bacia do Rio Jaboatão sendo, deste modo, fundamental, o controle do 
assoreamento nas proximidades do Canal Olho D’Água. 
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