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1 - INTRODUÇÃO 
 

A Bacia Lagoa Olho D’Água é uma microbacia que faz parte da bacia hidro-
gráfica do Rio Jaboatão. Encontra-se inserida no Município do Jaboatão dos Guarara-
pes, no litoral Sul de Pernambuco, aproximadamente a 22 km de Recife. 

 
O Município do Jaboatão dos Guararapes é um dos maiores da Região Metro-

politana do Recife com uma área de 247,10 km2. Limita-se a norte com São Lourenço 
da Mata e Recife, a oeste com o Município de Moreno, a sul com o Município do Ca-
bo de Santo Agostinho e a leste com o Oceano Atlântico (Figura 1). 

 
O Município encontra-se numa região de transição entre os climas AMS’ (tro-

pical úmido com taxa de precipitação superior a de evaporação). O período mais inten-
so de chuva desenvolve-se entre os meses de março e agosto, com precipitação 
pluviométrica de 1.720 mm anuais e temperatura média em torno de 24°C. 

 
O Rio Jaboatão é o principal curso d’água, desembocando no Oceano Atlânti-

co, na divisa com o Município do Cabo de Santo Agostinho, tendo como principais 
afluentes o Rio Pirapama e o Rio Duas Unas. 

 
A partir de 1940, segundo informações fornecidas pela Prefeitura, o Municí-

pio começou a apresentar um acelerado processo de adensamento demográfico, de-
monstrando uma taxa de crescimento semelhante a do Município do Recife. A sua 
população dobrou no período de 1980 a 1990, tendo se concentrado, predominante-
mente, na orla marítima que teve um crescimento da ordem de 478%, em 30 anos. A-
tribui-se este crescimento a um acentuado aumento de edificações que atendem a uma 
população de médio a alto poder aquisitivo, e atrai mão de obra para construção civil, a 
qual acaba alojando-se nas áreas adjacentes, precisamente nos arredores da Lagoa Olho 
D’Água, somando-se à população já existente, nesta localidade. 

 
Em se tratando de uma ocupação indiscriminada, sem planejamento, não há o 

suporte de uma infra-estrutura urbana (saneamento básico, drenagem e pavimentação) 
o que gera conflito entre a ocupação humana, o ecossistema e o meio físico. 

 
A Lagoa Olho D’Água, por sua vez, constitui-se em um sistema lagunar com 

3,7 km2, extremamente raso, com dois canais principais alimentadores, um a norte, 
Canal Setúbal e outro a sul, Canal Olho D’Água, o qual faz a ligação entre a Lagoa e o 
Estuário do Rio Jaboatão. O Canal Setúbal se estende por 9,5 km, entrando no Muni-
cípio do Recife. As suas margens, nas proximidades da Lagoa, encontram-se pratica-
mente ocupadas por populações de baixa renda, o que gera uma contaminação direta 
por esgo- 
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tos domésticos, que induz o desenvolvimento expressivo de plantas macrófitas flutuan-
tes (Campelo, 1995), diagnóstico do alto grau de poluição da área. 

 
Apresentando-se em forma losangular, possivelmente decorrente do sistema 

de falhas da região, encontra-se a Lagoa inserida na planície flúvio-lagunar, abrigada 
entre dois depósitos arenosos topograficamente mais elevados, denominados de Terra-
ços Marinhos, os quais atuam como divisores naturais de água da Bacia Lagoa Olho 
D’Água (Figura 2). 

 
A alimentação da Lagoa está condicionada às precipitações nos períodos chu-

vosos que elevam o nível de água do Rio Jaboatão e às águas oceânicas que ingressam 
ciclicamente através do Canal Olho D’Água. 
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O relevo batimétrico revela um processo de assoreamento, especialmente na 
parte sul da Lagoa. Atribuí-se como um dos principais fatores desencadeadores deste 
evento à urbanização não planejada, tanto nos arredores da Lagoa como na área de 
influência do ecossistema.  

 
Os resultados dos estudos aqui apresentados, constituem uma síntese das prin-

cipais abordagens necessárias ao diagnóstico do meio físico. Preocupou-se com a 
descrição de todos os processos que atuam e influenciam na hidrodinâmica e morfodi-
nâmica atual do sistema e a correlação histórica com as alterações sofridas, no decorrer 
das últimas décadas. Espera-se que os elementos técnicos discriminados, sirvam de 
subsídios para a avaliação de medidas que se proponham a alterar as condições vigen-
tes do meio, de forma a manter em equilíbrio tanto o ambiente abiótico como o bióti-
co, neste último, incluso o homem. 
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