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Os resultados analíticos foram tratados estatisticamente e plotados em mapas 
utilizando-se o programa SURFER 5.0, para elaboração das curvas de isovalores das 
amostras de superfície, das amostras de profundidade e do resíduo (diferença entre a 
superfície e a profundidade): os critérios adotados foram o grid de 111 x 81 m e média 
móvel com o inverso da distância para a área de influência da amostra. 

 
Foram selecionados oito elementos dos trinta e seis originalmente analisados. 

O resumo da distribuição dos elementos está na Tabela 9. 
 
Os elementos Ag, Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cr, +Mn, Mo, P, Sb, Sc, Sn, Ti, W, Se, 

Te, Hg foram eliminados da interpretação pelo baixo ou nenhum grau de detecção. 
 
Para interpretação neste trabalho foram selecionados os elementos Al, As, Ca, 

Cu, Fe, K, Li, Mg, Na, Ni, Pb, Sr, V, Y, Zn, Zr, La, F. 
 
Os elementos F, Li, K, Mg, Sr, V, Zr, Y e La necessitam de um estudo mais 

detalhado, devido a sua participação na interação água do mar/depósitos clásticos o que 
foge, no momento, da finalidade deste trabalho. 
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Amostras 
da Base 

 

Grau de 
detec-

ção 
Média Desvio 

Padrão 
Valor 

Mínimo 
Valor 

Máximo 
Amostras 
do Topo 

Grau 
de 

detec- 
ção 

N. de Val. 
em 46 

amostras 
 

Média Desvio 
Padrão 

Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

Ag(ppm) 1 0,50 0,00 0,50 0,50 Ag(ppm) 1 0 - - - - 
Al(%) 7 0,20 0,31 0,01 0,89 Al(%) 7 34 0,11 0,17 0,01 0,74 
As(ppm) 8 6,06 1,18 5,00 8,40 As(ppm) 8 14 7,06 1,97 5 12 
Ba(ppm) 5 1,22 0,15 1,00 1,40 Ba(ppm) 5 4 1,28 0,22 1 1,6 
Be(ppm) 0 - - - - Be(ppm) 0 0 - - - - 
Bi(ppm) 0 - - - - Bi(ppm) 0 1 - - - - 
Ca(%) 46 0,75 0,27 0,12 1,23 Ca(%) 46 46 0,34 0,23 0,13 1,06 
Cd(ppm) 0 - - 0,00 0,00 Cd(ppm) 0 0 - - - - 
Co(ppm) 1 3,00 0,00 3,00 3,00 Co(ppm) 1 6 1,88 0,32 1,4 2,3 
Cr(ppm) 4 1,63 0,45 1,30 2,40 Cr(ppm) 4 4 1,50 0,30 1 1,8 
Cu(ppm) 14 0,99 0,84 0,50 3,80 Cu(ppm) 14 26 1,62 1,26 0,5 5,1 
Fe(%) 46 0,13 0,22 0,01 1,23 Fe(%) 46 46 0,37 0,21 0,02 0,87 
K(%) 46 0,03 0,02 0,01 0,08 K(%) 46 46 0,05 0,03 0,01 0,15 
Li(ppm) 46 1,88 1,73 1,00 9,90 Li(ppm) 46 46 4,17 2,86 1 9,9 
Mg(%) 46 0,14 0,07 0,03 0,37 Mg(%) 46 46 0,23 0,13 0,03 0,58 
Mn(%) 0 - - - - Mn(%) 0 0 - - - - 
Mo(ppm) 3 3,20 1,06 2,40 4,70 Mo(ppm) 3 4 3,23 1,17 2,3 5,2 
Na(%) 46 0,81 0,24 0,39 1,46 Na(%) 46 46 0,97 0,38 0,4 2,41 
Ni(ppm) 11 3,52 1,96 2,00 9,30 Ni(ppm) 11 36 4,04 1,52 2 8,1 
P(%) 0 - - 0,00 0,00 P(%) 0 1 0,02 0,00 0,02 0,02 
Pb(ppm) 27 3,31 1,76 2,10 9,70 Pb(ppm) 27 38 21,85 98,05 2 618 
Sb(ppm) 0 - - - - Sb(ppm) 0 0 - - - - 
Sc(ppm) 0 - - - - Sc(ppm) 0 7 1,38 0,37 1 2,1 
Sn(ppm) 0 - - - - Sn(ppm) 0 0 - - - - 
Sr(ppm) 46 15,65 5,87 2,00 28,00 Sr(ppm) 46 46 9,39 7,00 1 39 
Ti(%) 0 - - - - Ti(%) 0 0 - - - - 
V(ppm) 3 8,37 1,86 7,00 11,00 V(ppm) 3 22 8,40 2,68 5,1 16 
W(ppm) 0 - - - - W(ppm) 0 1 10,00 0,00 10 10 
Y(ppm) 45 3,47 2,25 1,10 15,00 Y(ppm) 45 45 5,63 5,72 1,2 37 
Zn(ppm) 46 14,83 13,87 2,00 86,00 Zn(ppm) 46 46 20,70 11,81 1 55 
Zr(ppm) 3 1,43 0,12 1,30 1,60 Zr(ppm) 3 20 1,41 0,29 1 2,2 
La(ppm) 45 13,17 2,75 6,50 21,00 La(ppm) 45 44 9,49 3,91 5,4 25 
Se(ppm) 0 - - - - Se(ppm) 0 0 - - - - 
Te(ppm) 0 - - - - Te(ppm) 0 0 - - - - 
Hg(ppb) 0 - - - - Hg(ppb) 0 0 - - - - 
F(ppm) 46 287,43 105,49 80,00 480,00 F(ppm) 46 46 258,02 70,68 110 400 

 
Tabela 9 
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6.3.2 - Zoneamento Geoquímico 
 
Pela análise da distribuição dos elementos plotados nos mapas do topo, da base 

e do resíduo podemos concluir: 
 
• Os elementos Ni e Fe apresentam uma área de resíduo notável na borda 

esquerda, centro-norte da Lagoa, (Figuras 19 e 20) indicando claramente uma fonte de 
contaminação, entretanto é necessário se caracterizar se o valor absoluto é preocupante 
ou não. 

 
• Os elementos Pb, Zn, Ni e Cu, apresentam uma zona residual elevada na 

borda sudoeste da Lagoa, onde localiza-se o antigo centro de Caça e Pesca do Clube 
Náutico Capibaribe (chumbo de caça?) e as industrias Agrofértil e a antiga Siderúrgica 
COSINOR (Figuras 21, 22, 19 e 23). 

 
• O elemento cálcio apresenta um resíduo predominantemente negativo o que 

explicaria uma maior concentração de bioclastos no passado da Lagoa em relação a 
atualidade conforme mostra a Figura 24 e a Figura 25 que representa os sedimentos 
mais antigos, diagnóstico de uma diminuição de carreamento de bioclastos, nas últimas 
décadas. 

 
• O sódio apresenta um resíduo positivo concentrado principalmente nas 

embocaduras dos Canais o que significa um aumento da salinidade da Lagoa, do ponto 
de vista histórico (Figura 26). 

 
• Os elementos Al, As, V e Zr tiveram baixo grau de detecção nas amostras da 

base em relação as amostras de topo o que indica um enriquecimento recente da Lagoa 
nestes elementos. Pela sua pouca representatividade não foram elaborados mapas de 
distribuição. 

 
 

6.4 - Sedimentação Lagunar 
 
6.4.1 - Material e Métodos 
 

A amostragem foi efetuada entre os meses de julho e agosto/1995, ao final do 
período chuvoso. Foram coletadas amostras com testemunhador de gravidade do tipo 
phleger, utilizando-se duas jangadas pequenas, dos pescadores locais, movimentadas 
por varas, uma com o instrumento de coleta e outra destinada ao transporte dos 
testemunhos. O amostrador é constituído por um tubo de metal com 40 mm de diâmetro 
e 1 metro e 30 cm de comprimento, onde se aloja, em sua parte interna um tubo de 
PVC, medindo 67 cm de comprimento. Para auxiliar a penetração do equipamento, no 
sedimento, é acoplado ao tubo de metal um anel de chumbo (Fotos 1 e 2). Na 
extremidade inferior do tubo localiza-se uma válvula para ajudar na retenção do 
sedimento amostrado. 



LAGOA OLHO D’ÁGUA 

CPRM-RE/PMJG  61 

A localização das estações de amostragem foi feita por meio de nivelamento 
topográfico. Foram ao todo 46 pontos amostrados, concomitantemente com o 
levantamento batimétrico e coleta para a geoquímica (Figura 18). 

 
Após a descrição macroscópica e fotografia dos testemunhos, foram retirados, 

dos 20 cm superiores, as amostras para as diferentes análises. 
 
O material assim coletado foi, inicialmente, tratado quimicamente para 

separação da matéria orgânica e, em seguida, submetido à análise granulométrica 
convencional, com peneiramento para as frações com intervalos de 2 a 0,062 mm e 
pipetagem nas frações inferiores a 0,062 mm (silte e argila). Os resultados permitiram a 
elaboração dos mapas de distribuição granulométrica, posteriormente discutidos. 

 
Nas frações areia e cascalho, destas amostras, efetuou-se uma análise 

composicional qualitativa e morfométrica em lupa binocular e microscópio petrográfico. 
Para a análise morfométrica foram estudadas as frações granulométricas mais 
abundantes (0,50, 0,25 e 0,125 mm). Utilizou-se a tabela de comparação visual de 
arredondamento e esferecidade de Krumbein e Sloss, 1963, considerando-se, para 
arredondamento, os índices como: 0,1 (anguloso), 0,3 (subanguloso), 0,5 
(subarredondado), 0,7 (arredondado) e 0,9 (bem arredondado) e em relação a 
esfericidade: 0,3 (baixa), 0,5 - 0,7 (moderada) e 0,9. 
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Foto 1 – Amostrador Phleger 
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Foto 2 – Amostragem de sedimento na Lagoa com o amostrador Phleger 



LAGOA OLHO D’ÁGUA 

CPRM-RE/PMJG  70 

 
A mineralogia de argila foi obtida por extração da fração inferior a quatro 

micra em meio aquoso após duas horas de repouso da suspensão e orientação em lâmina 
delgada, seca em estufa a 60 0C. A partir dos resultados de difratometria de raios-x, 
utilizou-se a orientação de Biscaye (1965) na determinação das percentagens. Nove 
amostras também foram submetidas a uma análise micropaleontológica, das quais foram 
utilizadas 10 gramas para se padronizar o cálculo do percentual dos principais 
grupos.Tanto as análises de raios-x como a micropaleontologia foram realizadas no 
Laboratório Central de Análises Minerais - LAMIN / CPRM - RJ. 

 
No reconhecimento da estratigrafia (distribuição dos sedimentos em camadas) 

foi realizado um furo com um vibrotestemunhador - vibracorer (amostrador que utiliza 
um vibrador acoplado a um motor de 7 cv que faz vibrar um tubo de alumínio de 6 
metros de comprimento por 7,5 cm de diâmetro) obtendo-se um perfil estratigráfico do 
substrato da Lagoa até 2 metros e 40 cm de profundidade (Foto 3). 

 
Para o estudo da taxa de sedimentação na Lagoa, foram efetuadas coletas em 

diferentes pontos, que estão referenciados na Figura 8. As análises foram realizadas pela 
equipe do Laboratório de Radioatividade Ambiental do Departamento de Energia 
Nuclear, da Universidade Federal de Pernambuco. 

 
As amostras de sedimento foram coletadas a uma profundidade de 0 a 66 cm 

para cada ponto  amostrado. De cada amostra foram retiradas lâminas de sedimento com 
3 cm de espessura, (Foto 4) as quais foram pesadas separadamente para a determinação 
do peso úmido total. Destas lâminas foram retiradas  alíquotas de 1 g para a 
determinação da umidade e o restante da amostra foi passada em uma peneira de 200 
mesh, com agitação mecânica e adição da água da própria Lagoa. A amostra foi 
previamente lixiviada com 150 ml de HCl 0,5 N e o traçador de Po-208 na atividade de 
7,5 pCi (1 pCi/g de sedimento lixiviado). Em seguida, agitada durante 16 horas com 
agitador mecânico e filtrada em uma membrana milipore no dia seguinte, descartando-
se o resíduo. Para a determinação do 210Po foram tomadas alíquotas de 150 ml do 
filtrado, adicionando-se 500 mg de ácido ascórbico. A amostra foi transferida para a 
célula de deposição, a qual é composta por um recipiente plástico cilíndrico, aberto em 
ambas as extremidades. Na abertura inferior é colocada uma tampa contendo um disco 
de cobre previamente lavado com HCl 1N e com água deionizada. A amostra foi 
mantida em banho-maria (~ 80°C) e agitada por 4 horas. Após o término do tempo de 
agitação, o disco com o polônio adsorvido é lavado com água destilada e álcool e levado 
ao detector de barreira de superfície com sistema de vácuo para a realização da 
espectrometria alfa.Levando-se em consideração o equilíbrio radioativo existente entre 
o 210Po e o seu antecessor 210Pb, a taxa de sedimentação foi então calculada pela relação: 
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ln C = (- λ/S). D + ln C0 

onde: 
 
C, C0 : atividade específica do 210Pb adsorvido no sedimento a uma profundidade D e na 
superfície, respectivamente; 
λ: constante de decaimento do 210Pb (3,15 x 10-2 a-1); 
S: taxa de sedimentação; e 
D: profundidade da camada de sedimento no amostrador. 

 



LAGOA OLHO D’ÁGUA 

CPRM-RE/PMJG  72 

 
 
 

Foto 3 – Testemunhagem com o Vibracorer na Lagoa Olho D’Água 
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Foto 4 – Seção do testemunho para a análise da taxa de sedimentação no Laboratório de 

Radiotividade Ambiental (UFPE) 
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6.4.2 - História Geológica 

 
A origem da Lagoa Olho D’Água está relacionada à uma série de variações do 

nível do mar, que ocorreram no Período Geológico Quaternário. O modelo evolutivo da 
sua sedimentação é encontrado em inúmeros trabalhos da literatura, alguns deles citados 
na bibliografia deste relatório. 

 
A deposição dos sedimentos na Lagoa e nas áreas próximas é, portanto, 

resultado dos grandes episódios transgressivos e regressivos quaternários que resultaram 
na conformação da costa leste do Brasil. O evento transgressivo, avanço do mar sobre o 
continente, mais antigo, ocorreu há 120.000 anos (antes do presente), e alcançou um 
máximo de 8 a 10 metros acima do nível médio atual do mar. Em seguida a esta 
transgressão ocorreu uma regressão que culminou na formação da barreira arenosa que 
contorna a parte oeste da Lagoa, onde foi construída a BR-101. Esta barreira é aqui 
denominada de Terraço Marinho. 

 
Novamente, há 5.100 anos, o mar subiu cerca de 5 metros acima do nível 

médio atual e erodiu os Terraços Marinhos, anteriormente formados, afogou os rios da 
região e deu origem a uma série de corpos lagunares com conexão livre com o mar. 
Com a descida do mar, os corpos lagunares ficaram emersos mas guardaram na sua 
sedimentação, vestígios da época. Conchas em posição de vida encontradas na Bacia da 
Lagoa Olho D’Água foram datadas por Dominguez et al. (1990) e apresentaram uma 
idade de aproximadamente 5.140 ± 230 e 5.830 ± 230 anos (AP- antes do presente). 

 
Na continuidade do seu processo regressivo, o mar construiu a barreira arenosa 

ou Terraço Marinho Recente, que se situa ao longo da orla marítima, contornando a 
Lagoa na sua porção leste (Figura 2), hoje quase que totalmente ocupada por edificações 
de médio a grande porte. 

 
A formação desta barreira arenosa isolou uma ampla faixa de terras baixas, 

desconectando a ligação direta das lagunas com o mar. Com o seguimento desse 
processo, estas lagunas originais transformaram-se em lagos de pequena profundidade, 
sujeitos a colmatação, ocasionada, na região, principalmente pela acumulação de 
vegetais, e pelo aporte de sedimentos carreados pelos cursos d’água adjacentes. O 
predomínio de um ou outro agente desta colmatação tem seu registro histórico nos tipos 
de sedimentos encontrados em profundidade, na Lagoa. Os estudos discutidos 
posteriormente mostram um predomínio do processo de colmatação ,em tempos 
pretéritos, gerados pelo carreamento de material clástico. No processo evolutivo final, 
esses corpos d’água se transformariam em pântanos costeiros. No caso da Lagoa Olho 
D’Água, tal seqüência evolutiva foi alterada por modificações nas áreas adjacentes; é 
possível que a principal destas, tenha sido a abertura dos Canais Setúbal e Olho D’Água 
que através da ligação com o Estuário do Rio Jaboatão fez surgir um novo corpo 
lagunar. Infelizmente não há dados históricos consistentes que possam confirmar esta 
citação. 
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6.4.3 - Taxa Relativa da Sedimentação do Piso Lagunar 
 

Na determinação da taxa de sedimentação foi utilizada a técnica nuclear, 
conforme metodologia descrita anteriormente. Essa técnica baseia-se na determinação 
do teor de 210Pb presente nos sedimentos. A presença de um excesso de atividade de 
210Pb a uma determinada profundidade do perfil de sedimento, pode ser resultante, tanto 
da deposição de partículas oriundas de processos biológicos, como também do acúmulo 
de material sólido, ao longo do tempo. 

 
As taxas de acumulação são calculadas a partir do decréscimo da atividade do 

210Pb em função da profundidade na qual o sedimento foi coletado. Tendo em vista que 
o 210Pb decai com uma meia-vida de 22 anos, o decréscimo de sua atividade com a 
profundidade do sedimento pode fornecer uma indicação sobre a taxa de acumulação 
dos sedimentos, naquela área, e a sua relação com fatores exógenos, tais como 
atividades industriais. 

 
Por considerar-se que o 210Pb está em equilíbrio com o seu radionuclídeo-filho, 

o 210Po, utilizou-se, neste estudo, o método de deposição espontânea do polônio em 
disco de cobre. A análise, até o momento, restringiu-se ao ponto TS-01 (Figura 8), e os 
resultados encontrados estão apresentados na Tabela 10: 
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Tabela 10 - Dados para cálculo da taxa de sedimentação relativa 

 
 
A partir destes dados foi traçado o gráfico da concentração do 210Pb, obtido a 

partir do seu descendente o 210Po (em equilíbrio secular), em função da profundidade do 
perfil. Os resultados estão apresentados no Gráfico 11. 

 
A partir destes resultados observou-se que até a profundidade de 20 cm, a 

concentração de 210Pb é praticamente constante. Isto indica a ocorrência de 
movimentação de sedimento o que, no caso da Lagoa resulta da atividade de pesca.  

 
A partir de 20 cm caracteriza-se a diminuição da concentração de 210Pb em 

função da profundidade do perfil. O valor anômalo observado no intervalo de sedimento 
à 39 cm da superfície pode ser decorrente da flutuação estatística do equipamento ou 
devido à atividade antrópica, na área.  

 
A taxa de sedimentação é calculada pela relação: ln C = (- λ/S) . D + ln Co, 

onde os valores variáveis (C e Co) são retirados a partir da reta de correlação, desenhada 
no Gráfico 12. 
 

Lâmina 
(cm) 

Sedimento 
(g) Ativ. 210Po (pCi) Ativ. 210Po (pCi/g) 

Datação do sedimento 
(anos - nível de 
confiança 95%) 

0 - 3 10,020 9,07 0,906 2 

3 - 6 10,002 9,68 0,968 4 

6 - 9 10,006 7,7 0,769 6 

9 - 12 10,009 5,38 0,537 8 

12 - 15 7,500 7,72 1,029 10 

15 - 18 10,002 5,78 0,577 13 

18 - 21 7,507 7,56 1,007 15 

21 - 24 7,502 7,57 1,009 18 

24 - 27 10,002 7,14 0,714 22 

27 - 30 10,009 5,69 0,568 25 

30 - 33 7,500 4,39 0,585 30 

33 - 36 7,500 3,24 0,432 34 

36 - 39 7,509 2,45 0,326 40 

39 - 42 7,503 3,21 0,428 47 

42 - 45 7,502 3,17 0,422 56 
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Assim, para atividade específica do Pb 210 na superfície (profundidade D = 0 
cm), têm-se Co=1,4485 pCi/g, para a profundidade de 45 cm, onde a atividade do 
chumbo atingiu o seu patamar de estabilidade, a atividade específica do Pb 210 é de 0,24 
pCi/g, aplicando-se a fórmula, chega-se a uma taxa de sedimentação de 1,29 cm a -1. 

 
 
 
Variação da concentração de 210 Pb em função da profundidade do perfil 
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Gráfico - 11 
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Gráfico 12 

 
 

Esta taxa refere-se ao ponto localizado numa área de maior aporte de 
sedimento, próximo ao Canal Olho D’Água. O alto valor obtido pode estar relacionado 
ao lançamento de uma quantidade expressiva de descarga sólida neste ponto, somado a 
maior concentração de atividade antrópica, exercida pelos pescadores. Medidas estão 
sendo realizadas em outras amostras não sujeitas a estas interferências, para a obtenção 
de um valor médio da taxa de sedimentação. 

 
 

6.4.4 - Análise Composicional dos Sedimentos 
 
A análise textural dos sedimentos de fundo da Lagoa Olho D’Água permitiu 

individualizar sete grupos distintos, de acordo com o tamanho das partículas, 
determinado por Wenthworth (in Krumbein e Sloss, 1963): 

 
- cascalho (2,00 mm) 
- areia grossa (0,50 - 1,00 mm) 
- areia média (0,25 - 0,50 mm) 
- areia fina (0,125 - 0,25 mm) 
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- areia muito fina (0,062 - 0,125 mm) 
- silte (0,004 - 0,062 mm) 
- argila (0,0002 - 0,004 mm) 
 
Dentro desta classificação estão agrupadas partículas de sedimentos derivados 

da fragmentação das rochas ou de materiais biológicos. 
 
Com base na batimetria e na localização dos canais alimentadores, a Lagoa foi 

dividida em setores (Figura 8), e a cada setor foi associado um grupo de amostras de 
sedimentos. A partir do estudo dessas amostras, chegou-se aos seguintes resultados: 

 
• Os sedimentos na fração cascalho, são formados basicamente por bioclastos 

(fragmentos de conchas, escamas de peixes, entre outros), denunciando a ingressão do 
domínio marinho atual e pretérito. Os resultados das análises micro e 
macropaleontológica qualitativa e quantitativa e a palinologia, apresentam uma 
assembléia rica em microfósseis e macrofósseis e escassez esporopolínica, conforme 
mostra a Tabela 11. 

 
 

AMOSTRAS 3131F1 3131F2 1444F1 1444F2 903F1 903F2 722F1 722F2 01F1 
ESCAMAS 8 1 --- --- --- --- --- --- --- 
DENTES 2 --- --- 1 --- --- --- 16 8 
VÉRTEBRAS 1 --- --- --- --- --- --- --- --- 
ESTRUT.  INDET. 7 --- --- --- --- --- --- --- --- 
SEMENTES 7 --- --- --- --- --- --- --- --- 
LAMELLIBRÂNQ. 156 581 5 276 1 184 17 496 240 
PINÇA --- --- --- 2 --- --- --- --- --- 
GASTROPODA 192 199 --- 731 --- 4.116 175 9.104 2.044 
OSTRACODA 5 4 3 208 1 1.172 20 2.480 352 
FORAMINÍFEROS 172 324 8 1.408 22 8.964 114 15.456 3.468 
PÓLENS  
ESPOROS NÃO CONTADOS 
TOTAIS 550 1.109 16 2.626 24 14.436 326 27.552 6.112 52.751 

 
Os grupos encontrados foram: 
Lamellibrânquios (1.956 exemplares) 
Gastropoda (16.561 exemplares) 
Ostracoda (4.245 exemplares) 
Foraminifera (29.936 exemplares) 
Pólen e Esporo (não contados) 
 

Tabela 11 - Assembléia obtida em 10g de sedimento 
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A grande ocorrência de foraminíferos indica influência marinha e a presença de 
esporos de fungos, em todas as amostras estudadas, sugere um ambiente quente e úmido 
de deposição. 

 
A análise da freqüência dos componentes (Figura 27) revela uma maior 

concentração dos componentes bióticos nos setores II e III, centro e sul da Lagoa, 
respectivamente. 

 
• A fração arenosa é essencialmente composta por quartzo. No setor I, há uma 

redução do percentual de quartzo e enriquecimento de concentrações argilo carbonosas, 
testemunho da menor energia deste setor. As Tabelas de Análise Composicional (Anexo 
4), apresentam os resultados mais representativos das análises do setor norte, centro e 
sul da Lagoa; as demais análises, totalizando 100, encontram-se disponíveis em disquete 
na CPRM. 

 
• O estudo semi-quantitativo da matéria orgânica mostra um maior  percentual 

no setor I (norte), enquanto os setores II e III apresentam uma média de 15% de matéria 
orgânica, de acordo com os Gráficos 13, 14 e 15. Em oposição, ocorre um gradativo 
aumento da presença de clásticos, no sentido norte -sul, ao aproximar-se do Canal Olho 
D’Água. Isto confirma que nos últimos anos o referido Canal foi a principal fonte 
energética de transporte de sedimentos. As medições de descargas líquidas neste Canal, 
apresentam valores médios de 3 m3/s e uma velocidade média de 0,523 m/s, o que 
permite a mobilização de materiais do seu próprio leito, constituído, em sua totalidade, 
por clásticos da faixa granulométrica de 0,1 a 1,0 mm. O Canal Setúbal, por sua vez, 
apresentou descargas e velocidades muito baixas, não detectadas pelo instrumento de 
medição. É provável que em épocas não muito remotas, tenha tido maiores descargas e 
velocidades. Contudo, este Canal sempre carreou matéria orgânica, provavelmente 
oriunda dos manguezais que o bordejavam e, hoje, secundariamente, há matéria 
orgânica de dejetos sépticos. 
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Gráfico - 13 

 
 
 
 

Relação entre Matéria Orgânica e Material Clástico
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Gráfico - 14 
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Relação entre Matéria Orgânica e Material Clástico
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Gráfico - 15 
 
 
O substrato lagunar é aqui definido com base nos perfis estratigráficos das 

amostragens por gravidade que descreve a estratigrafia no intervalo de 0 a 67 cm, a 
partir do piso lagunar. Também foram utilizados, nesta descrição, a amostragem a 
vibracorer com recuperação até 2,40 m de comprimento de testemunho e o furo 01 de 
SPT, que atingiu 7 metros de profundidade, nas proximidades da margem sudoeste da 
Lagoa. 

 
A análise descritiva macroscópica dos testemunhos no intervalo de 0-67 cm, 

permite tecer as seguintes considerações: 
 
• No setor I, norte da Lagoa, há uma dominância de lama (silte e argila) até 

aproximadamente 30 cm de profundidade (Foto 5). A partir desta profundidade, em 
geral, ocorre intervalos ora arenosos, ora lama-arenosos com níveis enriquecidos de 
bioclastos. 

 
• No setor II, os níveis lamosos são mais espessos, na maioria dos 

testemunhos, constituem a amostra por inteiro, até aproximadamente 67 cm. Os 
bioclastos também apresentam uma maior concentração a partir de 32 cm de 
profundidade, mas não desenvolvem níveis, aparecem dispersos (Foto 6): 

 
• No setor III, os níveis no topo dos testemunhos intercalam-se em areia e 

lama-arenosas, demonstrando a maior energia de transporte nos últimos tempos. A base 
desses testemunhos, formados, na maioria, por lama-arenosa e areia-lamosa, indicam 
que mesmo em tempos remotos, havia maior energia de carreamento neste setor, em 
relação aos setores I e II. 
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O testemunho de vibracorer (Figura 28), localizado próximo a desembocadura 
do Canal Olho D’Água, na Lagoa, revela a predominância de sedimentos mais grossos 
no topo, entre 0 e 40 cm, seguido por uma seqüência lamosa com predominância de 
argila com restos de vegetais, apresentando uma camada de areia fina a média até 80 cm 
de profundidade. A partir deste nível concentram-se cascalho de bioclastos, agregados 
em areia fina a média, totalizando uma espessura de aproximadamente 20 cm. O 
restante da seqüência é constituída por areia quartzosa média, apresentando lentes 
centimétricas de matéria orgânica. Na porção inferior do testemunho novamente ocorre 
areia fina com bioclastos disseminados e matéria orgânica. Finaliza-se o perfil com uma 
espessa camada de lama rica em matéria orgânica com biodetritos dispersos, até a 
profundidade de 2,40 m. 
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Foto 5 – Testemunhos de sedimento de fundo Setor I (Norte da Lagoa) 
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Foto 6 – Testemunhos de sedimentos de fundo Setor II 
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A análise de um só perfil estratigráfico não é suficiente para uma interpretação 
consistente dos eventos deposicionais ocorridos. Entretanto, os resultados mostraram 
uma variação de energia deposicional que pode estar associada a períodos de maior 
atividade energética do Canal Olho D’Água. 

 
A partir dos dados considerados na taxa de sedimentação por 210Pb, é possível a 

datação da amostra de sedimento, utilizando-se a seguinte relação: 
 

t
Pb
PbA

====


 


1 210 0

210λ ln  

onde: 
 

210PbA: atividade de 210Pb por grama de sedimento a uma profundidade D; 
210Pb0 : atividade de 210Pb por grama de sedimento na superfície (D = 0) = 1,4485 pCi/g; 
λ: constante de decaimento do 210Pb (3,15 x 10-2 a-1); e 
t: idade da amostra de sedimento. 
 

Os resultados apresentados na Tabela 10 indicam que o sedimento encontrado 
no intervalo de 43 a 45 cm a partir do leito, depositou-se há aproximadamente 56 anos 
atrás. Na análise deste resultado deve-se considerar que o método não estima a 
compactação do sedimento e há uma pressuposição que a taxa de sedimentação 
manteve-se a mesma durante todo este período. Sabe-se, entretanto, que foi justamente 
em torno de 50 anos atrás que se executou a abertura dos Canais, alterando todo o 
processo de deposição natural da área. 

 
A concentração de sedimentos com grãos mais grossos, definida no perfil 

estratigráfico, coincide com o período em que possivelmente se deu esta abertura, o que 
representa uma fase mais ativa do Canal. É importante lembrar também, que foi a partir 
desta época que ocorreu a aceleração ocupacional na área de influência da Lagoa, 
desencadeando um processo de desmatamento e aumento erosional na área da Bacia 
Hidrográfica do Rio Jaboatão. Logo, o valor obtido para a taxa de sedimentação está 
condizente com as atividades ocorridas na área, o que confirma uma sedimentação 
muito rápida no piso lagunar, mas, para quantificação do processo de assoreamento da 
Lagoa, é necessário considerar outras variáveis . 

 
Em relação a área do entorno da Lagoa, o perfil geológico de SPT (Figura 9), 

demonstra que até 3 metros há um domínio da fração arenosa, a partir desta 
profundidade passa a dominar, de modo geral, a fração argilosa. Na ocupação desta 
área, é importante ressaltar que embora o solo seja arenoso e permeável, o substrato 
inferior é argiloso menos permeável e o nível do freático é raso, inferior a 1 metro. 
Portanto, em períodos de maiores precipitações ocorre uma rápida saturação do solo o 
que gera a formação de áreas alagadas (Anexo 1). 
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6.4.5 - Distribuição Espacial dos Sedimentos 
 
Foi elaborada a partir da dominância percentual dos diferentes tamanhos de 

grãos, considerando a variabilidade espacial das amostras. Deste modo,retrata as áreas 
favoráveis a uma concentração maior de determinadas frações granulométricas. O 
domínio de uma fração reflete as condições hidrodinâmicas, vigentes ao tempo de 
deposição. O transporte destas partículas depende da velocidade da corrente, 
profundidade da água e natureza do fundo. A compreensão da energia que transporta e 
deposita as partículas requeriria a determinação das velocidades das correntes em 
módulo, direção e sentido, na Lagoa. Mas, devido a pequena profundidade da lâmina 
d’água, sujeita a influência do vento, o movimento hídrico se apresentou muito 
complexo. Portanto, foram utilizados para interpretação do processo dinâmico 
deposicional, os resultados das descargas sólidas de material por arrasto e suspensão nos 
Canais Olho D`Água e Setúbal, a compreensão do regime de ventos e a batimetria do 
piso lagunar. 

 
O resultado das descargas sólidas em suspensão no Canal Setúbal foi 

desprezível e no Olho D’Água foi baixa, atingindo 6,5 t/dia em maré de alta amplitude. 
No Canal Olho D`Água a quantidade de sedimento transportado por arrasto (saltação e 
rolamento) é de 8 t/dia nas marés de alta amplitude. O método empregado para 
quantificação da mobilização deste sedimento, foi o de Colby (1964, in Carvalho, 
1994), aplicado a leitos de areias com diâmetros entre 0,1 e 1,0 mm, no qual a 
velocidade mínima para mobilização do material, nesta faixa granulométrica, é de 0,38 
m/s. 

 
As partículas maiores, nas frações areia média e grossa, se depositaram, 

preferencialmente, na saída do Canal Olho D’Água (Figuras 29 e 30). 
 
O estudo da ação dos ventos sobre a superfície d`água, que induz ondas e 

correntes, mantendo os sedimentos em suspensão foi feito pelo Prof. Elírio Toldo do 
Centro de Estudos Costeiros e Oceanográficos da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul. Foram utilizados apenas os dados de vento do mês de dezembro, fornecidos pelo 
CINDACTA III do Ministério da Aeronáutica, Aeroporto dos Guararapes-Recife-PE. O 
objetivo foi a determinação da velocidade orbital da onda sobre a superfície do fundo, 
necessária à re-suspensão de sedimentos. 

 
As principais variáveis consideradas na determinação dos efeitos induzidos 

pelo vento, estão resumidas na Tabela 12. 
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Velocidade do 
Vento (m/s) 

Duração 
Registrada (h) Dia/Mês Altura da 

Onda (m) 
Período 

da Onda (s) 
Duração 

(h) 
06 04 09/12 0,1 1,0 0,3 
08 03 09/12 0,1 1,1 0,2 
10 03 09/12 0,1 1,2 0,2 
11 03 13/12 0,1 1,2 0,2 
12 02 14/12 0,1 1,2 0,2 
15 04 16/12 0,2 1,3 0,2 

 
Tabela - 12 
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Os resultados demonstraram que a máxima altura de onda registrada, 0,2 m, 
gera uma velocidade orbital sobre a superfície de fundo pequena, insuficiente para a 
ressuspensão dos sedimentos lamosos (silte, argila) que requer mais energia para sua 
erosão. Entretanto, considerando a profundidade da rebentação da onda, que varia de 
0,12 m a 0,26 m para uma altura de onda de 0,1 e 0,2 m, verifica-se a condição de 
erosão e transporte, restrita as margens da Lagoa, de menor cota batimétrica. Este fato é 
suficiente para explicar a concentração efetiva de areia muito fina, na margem oeste da 
Lagoa (Figura 31). 

 
As partículas na fração sílte dominam a maior parte da área do piso lagunar 

(Figura 32). A fração argilosa, ocorre, predominantemente, na área mais profunda, parte 
norte da Lagoa. Mas aparece nas margens (Figura 33), em profundidades menores. 
Neste caso, é possível, correlacioná-las com a ação dos ventos. Argilas, embora sejam 
partículas finas, dependem da turbulência do meio para serem transportadas, devido às 
suas propriedades coesivas . 

 
Em relação ao material de maior granulometria, no setor norte, como a 

descarga sólida de material em suspensão no Canal Setúbal foi insignificante e inexiste 
movimentação de partículas por arrasto, constata-se que toda a contribuição de areia 
média e cascalho (Figura 34), nesta parte da Lagoa, é reliquiar, decorrente de 
sedimentações pretéritas, da época em que o Canal tinha uma maior descarga líquida. 

 
Finalmente, as variações nas frações granulométricas atuais na Lagoa Olho 

D’Água podem ser explicadas sob dois pontos de vista principais: fonte de alimentação 
pelo aporte de sedimento através do Canal Olho D’Água e o regime de transporte dos 
sedimentos. 

 
Admite-se que a dissipação imediata da energia do fluxo do Canal Olho 

D’Água ao atingir a Lagoa, justifica a deposição sedimentar, principalmente de arrasto, 
na desembocadura deste, e, conseqüentemente, o assoreamento desta parte da Lagoa. 
Isto é bem evidenciado pela formação de bancos de areias, demarcados no Mapa 
Topobatimétrico (Anexo 1). 

 
Não sendo possível determinar a variação da faciologia do fundo da Lagoa 

num intervalo de tempo, pela falta de coleta de material em épocas anteriores, as 
variações granulométricas refletem, particularmente, mudanças sazonais no regime 
hidrodinâmico. 
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6.5 - Resultados e Discussões 
 

• A hidrodinâmica do Canal Olho D’Água e o regime dos ventos são de grande 
importância para a dinâmica sedimentar do sistema lagunar. 

 
• A ausência de aporte sedimentar do Canal Setúbal para a Lagoa está 

associada ao estágio de colmatação do Canal e a diminuição do gradiente hidráulico, ao 
longo do tempo, desencadeando a diminuição das suas descargas líquidas. 

 
• Há uma diferença sobre o ponto de vista de sedimentação do piso lagunar. O 

setor norte da Lagoa corresponde a uma deposição mais antiga, enquanto o setor sul 
retrata a dinâmica sedimentar atual. A continuidade do processo de sedimentação pode 
resultar no estrangulamento da desembocadura do Canal Olho D’Água, e, conseqüente 
deslocamento da deposição rumo ao Canal. O efeito disto, a médio prazo, poderá se 
tornar problemático, refletindo na comunidade dos manguezais, culminando com a 
morte da Lagoa. 

 
• A conseqüência atual do processo de assoreamento está se refletindo na área 

do entorno da Lagoa pelo aumento da superfície do espelho d’água. 
 
• A implantação de qualquer obra de engenharia ou urbanização na área do 

entorno da Lagoa Olho D'Água, necessita da execução de uma malha de sondagem 
geotécnica mais adensada, acompanhada de ensaios geotécnicos, direcionados ao 
projeto executivo de manejo da área. 

 
• A ocorrência do lençol freático próximo à superfície do terreno dificulta as 

obras de engenharia, exigindo mão-de-obra especializada e equipamento adequado para 
efetuar seu rebaixamento. Qualquer manejo nesse sentido, portanto, requer estudo mais 
detalhado. 

 
• Embora alguns elementos químicos tenham apresentado valores altos, 

excetuando o Pb, o enriquecimento destes elementos é explicado pelo processo 
evolutivo do sistema lagunar, portanto, não são elementos contaminantes ou danosos ao 
ecossistema. 
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