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7 - EVOLUÇÃO PALEOGEOGRÁFICA 
 

7.1 - Material e Métodos 

Foram utilizadas informações obtidas do Mapa Topográfico do Serviço 
Geográfico do Exército (SGE) de 1943, de fotointerpretação de fotografias aéreas de 
1969, escala 1:30.000 e do levantamento topobatimétrico de 1995, executado pela 
equipe técnica do projeto, bem como dados digitais do sistema TM/Landsat-5 referentes 
à órbita 214, ponto 64, de 1991. É uma passagem logo após um período de chuvas e 
uma das duas passagens disponíveis dessa região ao sul de Recife. Os dados digitais 
foram gentilmente cedidos pelo Departamento de Cartografia da Universidade Federal 
de Pernambuco. 

 
Durante o tratamento da imagem (via análise visual e testes com filtros) 

observou-se uma certa degradação na qualidade radiométrica dos dados. Outro aspecto 
avaliado foi o da presença de nuvens (pares nuvem-sombra) que, praticamente, 
inviabilizaram a investigação das áreas adjacentes aos médio e alto curso do Rio 
Jaboatão. Conforme se verifica na composição colorida 2R, 4G, 3B (nas cores branco e 
cinza escuro) da Foto 7. Observa-se que esses pares nuvem-sombra aparecem 
justapostos e esparsados em praticamente toda porção ocidental da área de estudo, 
notadamente nos quadrantes NW e SW. 

 
O equipamento empregado no processamento digital de imagens foi um micro 

PC Pentium de 100 Mhz com 32 Mb de memória RAM, disco rígido de 2.0 Gb com 
controladora tipo SCSI 2, placa gráfica de 2.0 Mb e monitor colorido NEC de 21 
polegadas. O software utilizado foi o ENVI (The Environment for Visualizing Images), 
da Research Systems Inc., na Versão 2.0. 

 
Inicialmente foi feita a gravação do módulo de imagem em disco. Em seguida, 

tiveram início os trabalhos de processamento (avaliação da qualidade radiométrica e dos 
efeitos atmosféricos), mediante a redução desses efeitos com algoritmos de correção 
encontrados no sistema ENVI 2.0. As técnicas de realce e de classificação utilizadas, 
foram composições coloridas RGB (Red, Green, Blue), ampliação de contraste, 
componentes principais ou rotação espectral e classificação não-supervisionada 
(isodata) e supervisionada (maxver, mínima distância, e paralelepípedo). Inúmeros 
autores descrevem os conceitos e mostram aplicações das técnicas acima mencionadas, 
entre outros, Mather (1987), Martins et al. (1993), Silva (1991), Schowengerdt (1983) e 
Chavez Junior (1975). 

 
Na fase de classificação utilizou-se um módulo de imagem menor que o inicial, 

enfocando mais a região de interesse (Lagoa, os manguezais, estuário e foz do Rio 
Jaboatão), para agilizar o trabalho e minimizar a presença de nuvens e a diversificação e 
complexidade dos alvos urbanos. As classes escolhidas foram vegetação, água, 
mancha urbana, sedimentos em suspensão e os manguezais mediante treinamentos 
sucessivos, interações e testes. Os algoritmos foram aplicados  nas bandas originais e 
nas componentes principais. Nessa fase, a utilização das imagens de satélite teve por 
objetivo maior investigar as principais e possíveis fontes de assoreamento e o contorno  
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da Lagoa Olho D’Água, seguido da caracterização das áreas de vegetação 
remanescente, dos manguezais e da mancha de ocupação urbana da época. Também 
foram feitas correlações entre as informações dos dados digitais (1991) e as áreas de 
vegetação, contorno da Lagoa e litoral mapeadas para os anos de 1943/69/95. Com isto 
pode-se traçar um perfil do comportamento da Bacia Olho D’Água nos últimos 50 anos. 
 
7.2 - Evolução Morfológica do Sistema Lagunar 

 
Os resultados aqui apresentados refletem a análise multitemporal da Bacia 

Lagoa Olho D’Água, relacionando o impacto dos fatores naturais e da ação antrópica 
nas variações morfológicas do sistema lagunar. 

 
A Foto 7 é uma composição colorida 2R, 4G e 3B da área de estudo. Em 

destaque, de oeste para leste, aparecem as manchas nuvens-sombras de cor branca 
seguida das áreas de vegetação em marrom avermelhado remanescentes da Mata 
Atlântica, preservada no topo das elevações que circundam a área a oeste. O espelho 
d’água da Lagoa, na porção centro-sul da área, o Rio Jaboatão a sul e o Oceano 
Atlântico a leste aparecem na cor azul, destacando-se neste último a extensa faixa norte-
sul de sedimentos em suspensão (cor azulada - zona 3) margeando a costa, desde a Praia 
do Paiva, ao sul, até a Praia de Boa Viagem, no extremo norte. 

 
A Foto 8 é uma composição colorida 1R, 2G, 3B (região do visível) onde são 

mostrados com maior ênfase os pontos acima discutidos. A mancha de sedimento ao 
longo da costa (zona 3) e dentro da Lagoa (zona 1). 
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Foto 7 – Composição colorida das bandas 2, 4 e 3 (R – G e B) com destaque 
para a vegetação 
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Foto 8 – Composição colorida 1R – 2G – 3B mostrando a mancha de sedimento 
em suspensão 
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A Foto 9 mostra uma composição colorida RGB das três primeiras imagens 
componentes principais (PC1-R - PC2-G e PC3-B) resultantes da rotação espectral 
realizada com as bandas originais TM1 a TM7. O interesse na aplicação da técnica de 
componentes principais foi de reduzir a dimensionalidade dos dados originais, reunindo 
o máximo da informação espectral disponível na cena em um número menor de bandas. 

 
Além de permitir a redução da dimensionalidade dos dados a técnica possibilitou 

também realçar a mancha de ocupação urbana, a Lagoa Olho D’Água e o seu entorno, 
além da disposição dos sedimentos em suspensão na Lagoa e ao longo da costa. Estes 
elementos são importantes para o rastreamento do assoreamento e a compreensão da 
dinâmica do ambiente estuarino-costeiro, na época. De uma maneira geral, o aspecto 
visual dessa composição em muito se assemelha a composição colorida das imagens 
originais discutida acima. Entretanto, sabe-se que a composição das imagens 
componentes principais contém informação de todas as bandas, o que não ocorre com as 
composições  coloridas Foto 7 e 8 que utilizam apenas 3 bandas por vez. 

 
Ainda na Foto 8 estão enumeradas as áreas de ocorrência (1 e 3) de sedimentos 

em suspensão no oceano, bem como dentro da Lagoa Olho D’Água. Dentro da Lagoa, 
em torno do ponto 1 (acima e abaixo) ocorrem duas pequenas manchas de sedimentos 
em suspensão indicativas de que a principal fonte de material para o assoreamento da 
Lagoa é proveniente do sul, do Canal Olho D’Água, hipótese confirmada pelo 
levantamento hidrossedimentométrico e análise da distribuição espacial dos sedimentos, 
discutida anteriormente. Na Foto 8, a área em torno do ponto 2, apresenta coloração 
mais clara, esbranquiçada. Ela foi interpretada como resultante da presença de uma 
pequena mancha de nuvem no local. 

 
A composição colorida da Foto 10 apresenta os resultados da classificação 

supervisionada, utilizando as bandas originais TM2, TM3, TM4 e TM5 com as 
respectivas classes de vegetação (azul), água (verde), sedimento em suspensão 
(vermelho), mancha urbana (lilás) e mangues e vegetação de macrófitas (rosa). 

 
Ao se analisar os resultados da classificação supervisionada mostrados na Foto 

10 verifica-se que os sedimentos em suspensão, o contorno da Lagoa, as áreas de 
vegetação e de mangue estão bem diferenciadas. Os sedimentos em suspensão dentro da 
Lagoa também foram individualizados, atestando e complementando as proposições 
discutidas anteriormente quanto às fontes de material carreado para o interior da Lagoa 
com base nas composições coloridas originais e de componentes principais. 

 
O contorno e o espelho d’água da Lagoa Olho D’Água, estão bem classificados 

e definidos. Quando comparados com o mapa da Figura 35, que é o contorno da Lagoa 
cartografado em Mapa Topográfico, datando de 1943, evidenciam-se fortes as 
mudanças no contorno e no crescimento ou expansão da lâmina d’água, cuja evolução e 
implicações hidrodinâmicas e morfodinâmicas foram discutidas anteriormente. 
Pretendia-se superpor diretamente estes dois produtos (imagem e base cartográfica), 
contudo problemas operacionais, surgidos de última hora, com aplicativos e periféricos 
do sistema inviabilizou esse propósito. 
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A classe da água (verde) também aparece como pequenas manchas esparsas no 
quadrante NW da área. Nesse caso, essas manchas se devem às sombras de nuvens 
cujos níveis de cinza são baixos, nos mesmos patamares dos da água, motivo pelo qual 
foram como esta classificadas. O mesmo é observado com as nuvens, comparando as 
composições coloridas com a imagem da Foto 10 em que estas foram classificadas 
como alvos urbanos em face dos níveis de cinza estarem próximos e elevados e até 
mesmo saturados (255) como é o caso das nuvens e dos sedimentos arenosos da linha de 
praia, as manchas de solos e as coberturas de algumas edificações. 
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Foto 9 – Composição colorida das imagens componentes principais (PC 1R – PC 2C – 

PC 3B) das bandas 1, 2 e 3 (R-G-B), com realce da mancha urbana 
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Foto 10 – Classificação supervisionada das bandas (2 ,3, 4 e 5) destacando as classes de 

vegetação, água, sedimento em suspensão, mangues e mancha urbana 
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7.3 - Resultados e Discussões 
 

Comparando os dados de 1943 e 1969 (Figuras 35 e 36) verifica-se que as 
modificações mais expressivas, neste período, residem num incremento da ocupação 
humana e aumento do espelho d’água da Lagoa. 

 
Este comportamento não corresponde ao mesmo observado para a degradação 

dos mangues que teve sua maior expressão entre 1991 e 1995 (Foto 10 e Anexo 1 - 
Mapa Topobatimétrico). Neste último mapa verifica-se que grande parte do mangue que 
bordejava o Canal Olho D’Água foi aterrado no seu lado oeste para construção de uma 
estrada. 

 
No Mapa Topobatimétrico/95 - Anexo 1, pode-se observar que especialmente no 

setor norte da Lagoa, parte da planície de inundação está ocupada por vegetação do tipo 
gramínea que nasce durante o período de vazante. Em 1969 (Figura 36) não havia este 
tipo de vegetação em quantidade tão expressiva. Analisando-se temporalmente este fato 
pode-se constatar que a ocorrência deste tipo de vegetação vem aumentando, indicatriz 
de alteração na qualidade da água e conseqüente processo de eutrofização. 

 
Durante a estação chuvosa as precipitações frontais atuando sobre a Bacia do Rio 

Jaboatão (Figura 37) aumentam as descargas líquidas deste, ocasionando um acréscimo 
dos níveis médios no estuário. Este aumento dos níveis médios de águas é 
potencializado pelos maiores efeitos de marés de preamar, decorrentes do surgimento da 
maré meteorológica, função dos ventos intensos de direção sul e sudeste. A urbanização 
mal planejada em áreas próximas ao estuário, com aterros e construção de diques, vem 
provocando o crescimento do spit (esporão arenoso), como mostram as Foto 8 e 10, 
entre a Praia de Paiva e Barra de Jangada, dados de 1991. E os dados de 1943 e 1969, 
respectivamente Figuras 35 e 36.Na Foto 10 ela está classificada de vermelho e na Foto 
8 aparece na cor branca. Esta intervenção antrópica ocasionou três efeitos: 

 
I - Estrangulamento do fluxo das águas no estuário, no período chuvoso, 

elevando ainda mais os níveis de água, inclusive os do trecho do Rio Jaboatão onde 
desemboca o Canal Olho D’Água. 

 
II - Elevação da declividade hidráulica média da desembocadura do Canal no 

Rio Jaboatão para a Lagoa, determinando uma maior alimentação do corpo lagunar 
durante o efeito de preamar. Na ocorrência do efeito da baixa-mar o escoamento no 
sentido Lagoa-mar é dificultado pelo aumento dos níveis do Rio Jaboatão, mantendo-se 
o entorno inundado. 

 
III - Alteração na deriva litorânea, acarretando um desequilíbrio erosão versus - 

sedimentação que culmina com uma progressiva destruição das praias, a norte do 
estuário do Rio Jaboatão. 
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