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9 - RECOMENDAÇÕES 
 
Dragagem na Desembocadura do Canal Olho D’Água à Lagoa 
 

Na determinação do processo de dragagem, deve ser considerado o equilíbrio 
do fundo sedimentar, após a dragagem, que se obtém mediante um estudo específico 
dos parâmetros relativos a dinâmica dos sedimentos, associada ao comportamento 
hidráulico. 

 
A dragagem dos sedimentos na desembocadura do Canal facilitará a entrada do 

fluxo d`água na Lagoa, aumentando a capacidade de renovação das suas águas e 
mantendo condições físico-químicas adequadas a comunidade biótica (fauna e flora). 
 
Dragagem para Aprofundamento Batimétrico 
 

Deve ser considerado a distribuição granulométrica e a acomodação dos 
sedimentos de fundo, após a dragagem. O tipo de material a ser dragado e sua 
distribuição espacial devem ser bem conhecidos . Isto porque uma vez extraído do leito 
da Lagoa, possibilite a estabilidade do relevo do fundo. Dessa forma, deve-se levar em 
consideração o ângulo de atrito (ou repouso) dos materiais e seu grau de compactação. 

 
O aumento da profundidade poderá manter o mesmo volume do corpo diluente 

após uma diminuição do espelho d’água. A diminuição deste espelho, permitirá um 
melhor aproveitamento da área do entorno da Lagoa. Durante esta operação devem ser 
monitorados os parâmetros de qualidade d’água que mantêm o equilíbrio do 
ecossistema e a estabilidade do leito batimétrico. 

 
A partir de um estudo direcionado é importante a determinação do uso, 

preferencialmente, nas proximidades da Lagoa, dos sedimentos dragados, o que 
resultaria na diminuição do custo operacional. 

 
Monitoramento das Descargas Líquidas no Canal Olho D’Água, com a Locação de uma 
Comporta 
 

A partir do conhecimento dos períodos de recarga, durante as marés de alta 
amplitude, e perda d’água pela Lagoa, nos demais períodos de maré, através do Canal 
Olho D’Água é possível controlar o volume de água retido na Lagoa bem como o 
regime de saída. 
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A implantação de uma comporta no Canal Olho D’Água permitirá o 
monitoramento do volume do corpo diluente, salinidade, pH, oxigênio dissolvido e 
demais parâmetros necessários a manutenção do equilíbrio biótico, dentro do meio 
físico. 

 
Este sistema de comporta auxiliará nos processos de dragagem definidos. 
 
Durante o efeito de maré das preamares, nas marés de alta amplitude, na 

estação chuvosa, a comporta poderia ser fechada o que permitiria o controle do 
assoreamento e inundação das áreas do entorno. Para retenção da água na Lagoa, a 
comporta permaneceria fechada, durante todo o período das marés de baixa amplitude 
ou períodos adequados às intervenções na Lagoa.  

 
Ressalta-se a importância de um estudo mais detalhado para definição da 

melhor locação da comporta, a necessidade do monitoramento dos parâmetros físico-
químicos durante a operação desta, para não causar um desequilíbrio ecológico, e da 
estabilidade do fundo dragado, bem como, o detalhamento das possíveis alterações que 
possam ocorrer na área de influência da obra. 

 
Estudo da Zona Estuarina dos Rios Jaboatão e Pirapama 

 
Com o crescimento do spit (esporão arenoso) e implantação de diques em 

Barra de Jangada, admite-se a possibilidade de um estrangulamento das descargas 
líquidas do Rio Jaboatão para o mar.Isto pode elevar o nível d’água, na saída do Canal 
Olho D’Água para o Rio Jaboatão. A intensificação desse processo pode resultar em 
maiores descargas líquidas e inundação das margens do Canal e Lagoa. 
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