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palavras-chave 

 
Águas subterrâneas, assinaturas hidrogeoquímicas, Província de Benguela, 
Angola. 
 

resumo 
 

 

Angola é um país com grandes potencialidades hídricas, que se materializam 
em extensas bacias hidrográficas e aquíferos transfronteiriços. Em Benguela, 
uma das províncias de Angola, existem pequenas, médias e grandes indústrias, 
atividade agropecuária e pesqueira e toda a parte residencial que fazem um 
uso cada vez maior destes recursos hídricos.  

Neste trabalho realizou-se um estudo hidrogeoquímico das águas subterrâneas 
da região de Benguela, com o objetivo de contribuir para um melhor 
conhecimento da sua qualidade, com vista a uma gestão sustentável desta 
tipologia de águas. 

Para este estudo procedeu-se à identificação de furos de captação, medições 
de parâmetros físico-químicos in situ, à amostragem e as análises químicas das 
águas subterrâneas. Os resultados mostraram que as águas apresentam, na 
maioria dos casos, uma fácies bicarbonatada cálcico-magnesiana, sendo que 
os valores obtidos se encontram dentro dos limiares estabelecidos para a 
qualidade da água destinada ao consumo humano, tendo em consideração os 
valores estabelecidos pela legislação angolana, assim como pela Organização 
Mundial de Saúde. Os dados hidroquímicos traduzem a influência de fatores 
naturais como a proximidade ao mar, as condições climáticas e, muito em 
particular, a natureza das unidades rochosas, designadamente, as rochas 
magmáticas e metamórficas que constituem o soco cristalino. 

 

 

 

 



  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

keywords 

 
Groundwater, hidrogeochemical signatures, Benguela Province, Angola. 
 

abstract 

 
Angola is a country with great hydric potential, materialized in extensive river 
basins and transboundary aquifers. In Benguela, one of the Angola provinces, 
there are small, medium and large industries, farming and fishing activities and 
residential areas that make increasing use of these water resources. 

In this work, a hydrogeochemical study of groundwater in the Benguela region 
was carried out, with the aim of contributing to a better knowledge of its quality, 
with focus in a greater groundwater sustainable management. 

For this study, the identification of water catchments, in situ measurements of 
physicochemical parameters, sampling and chemical analysis of groundwater 
were carried out. The results showed that the waters present, in most cases, a 
calcium-magnesian bicarbonate facies and the values obtained are within the 
thresholds established by Angola legislation and by the World Health 
Organization of water intended for human consumption. The hydrochemical 
data reflect the influence of natural factors such as proximity to the sea, climatic 
conditions and, in particular, the nature of rock units, namely, the magmatic and 
metamorphic rocks that constitute the crystalline substratum. 
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1. INTRODUÇÃO  

Dos vários recursos naturais acessíveis no planeta, os recursos hídricos ocupam um lugar de especial 

relevância, desde logo pela sua importância no suporte da vida terrestre. A água da hidrosfera, 

aproximadamente 1386 x 1015 m3 no total (Hipólito & Vaz, 2017), pode ocorrer no estado líquido, sólido 

ou gasoso e estar presente na atmosfera, na superfície da terra e no subsolo, até uma profundidade 

de 2000 metros. A água existente no planeta encontra-se amplamente distribuída, exercendo um papel 

crucial na vida humana, no desenvolvimento das sociedades e no meio ambiente, sendo vital para os 

ecossistemas aquáticos (Chilton, 1996). 

Cerca de 97,5 % da água presente na Terra encontra-se nos oceanos, ou seja, apenas 2,5 % corresponde 

a água doce. Para além disso, aproximadamente 68,9 % desta água doce está em forma de gelo, mais 

precisamente nas calotes polares e glaciares, enquanto a restante, no estado líquido, corresponde a 

água subterrânea (cerca de 29,9 %) e apenas 0,26 % à superfície (rios, lagos, solo, geadas, entre outros) 

e, portanto, mais facilmente disponível para uso humano (Shiklomanov, 1993; 1998). 

A precipitação é a principal fonte de recarga das águas na superfície e subsuperfície terrestre. Uma 

parte desta precipitação sofre evaporação a partir das linhas de água e oceanos, ou evapotranspiração 

(perda de água dos solos por evaporação e das plantas por transpiração), sendo que uma parte pode 

nem chegar a atingir a superfície da Terra. A água regressa, assim, novamente à atmosfera tornando 

este processo de transferência de água contínuo - ciclo hidrológico. Uma parte da precipitação que cai 

sobre as áreas continentais também se infiltra, contribuindo para a recarga das águas subterrâneas.  

Os diferentes reservatórios de água são totalmente reabastecidos durante o ciclo hidrológico, mas em 

taxas muito diferentes. Por exemplo, o período de recarga para os oceanos leva cerca de 2500 anos, 

os glaciares ou os calotes polares 10000 anos, as águas subterrâneas e coberturas de neves 

montanhosas cerca de 1500 anos, os lagos 17 anos e rios aproximadamente 16 dias (Shiklomanov, 

1998). 

O escoamento superficial da água é altamente arbitrário devido às condições dos diferentes locais. Em 

regiões de clima temperado há, em regra, um grande volume de escoamento, visto que ocorrem 

muitas linhas de água, que embora de pequena dimensão, apresentam caudais constantes. Por outro 

lado, nas áreas tropicais e áridas, onde reside a maior parte da população do planeta, os recursos 

hídricos são distribuídos de forma desigual, cite-se o caso do rio Amazonas que representa 80 % do 

escoamento superficial da América do Sul. A maior parte dos países em vias de desenvolvimento estão 
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localizados em regiões áridas, semiáridas, tropicais e subtropicais e, muitos deles, enfrentam enormes 

problemas com a escassez de água (Wallenteen & Swain, 1997). 

Pelo exposto, facilmente se infere a grande importância dos reservatórios subterrâneos no suprimento 

das necessidades de água pelos vários países. De facto, os aquíferos representam o maior “stock” de 

água doce acessível (~ 90 % dos recursos de água doce disponíveis no mundo), com um volume global 

estimado, que não sendo ainda totalmente conhecido, será da ordem dos 15,3 a 60 milhões de km3 

(Kemper, 2004; UNESCO, 2012).  

Aproximadamente, 25% de todas as captações de água são feitas em aquíferos, que fornecem água 

potável para satisfazer entre 20% a 50 % das necessidades a nível mundial (Margat & van der Gun, 

2013; Dalin et al., 2019), com 1,5 biliões de pessoas a dependerem destes reservatórios para os mais 

diversos usos: 70 % do consumo de água vai para irrigação, 21 % para uso doméstico e 9 % para a 

indústria (Margat & van der Gun, 2013).  

A população mundial teve um aumento exponencial no período do pós-guerra, o que tem originado 

um maior consumo de água per capita, que praticamente duplicou. Em 2010, nos EUA, 37 % do 

abastecimento público foi efetuado a partir de água subterrânea. Na União Europeia, 70 % do uso 

doméstico de água provém de captações aquíferas. Na Índia, a taxa de captação de água subterrânea 

aumentou mais de dez vezes nos últimos 50 anos, tornando-se o país com maior produção total, em 

2010, o dobro da captação dos EUA ou da China (Gorelick & Zheng, 2015). No entanto, como o volume 

de recursos hídricos disponível permanece quase constante, a demanda de água per capita máxima 

que um país pode suportar diminui proporcionalmente. Acresce ainda que o grande crescimento 

populacional está focado nos países em desenvolvimento da Ásia, da América Latina e de África, onde 

a escassez de água é também maior (Wallenteen & Swain, 1997), o que também explica a razão de 

estar a ocorrer um aumento significativo no consumo de água subterrânea em regiões áridas ou 

semiáridas (Dalin et al., 2019). A crescente necessidade de água devido ao crescimento da população 

mundial e, implicitamente, à rápida urbanização, à intensificação da produção agrícola e ao aumento 

da industrialização, colocam desafios à gestão das reservas de água subterrânea, quer quanto à 

quantidade, quer quanto à qualidade para os diferentes fins. 

Pese embora este cenário de aumento na exploração dos reservatórios de água, atualmente, a procura 

equivale apenas a 600-700 km³ (± 6 %) da estimativa de 11.500 km³ de recarga renovável anual (Vrba 

& Richts, 2015). Não obstante, em certas regiões do mundo, as reservas de água subterrâneas têm 
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vindo a decrescer a taxas muito significativas, de tal modo que em alguns aquíferos o nível freático tem 

descido à taxa de um metro e meio por ano (Richts & Vrba, 2016). Concomitantemente, as zonas 

húmidas estão a tornar-se mais áridas e a intrusão salina nos aquíferos costeiros é cada vez mais 

frequente devido ao abaixamento dos níveis freáticos, causados pela sua sobrexploração. 

Conforme anteriormente referido, um dos grandes setores de consumo de água subterrânea é, 

indubitavelmente, a agricultura, apesar do efeito colateral positivo de auto-recarga aquífera que a 

irrigação contempla. Exemplo deste caso são as áreas das grandes planícies do Norte da China, onde o 

desenvolvimento da irrigação de superfície em larga escala deu origem a uma nova fonte de recarga 

aquífera (Velis et al., 2017). 

Os aquíferos são naturalmente menos vulneráveis e mais resilientes a influências externas, como 

inundações e secas, mas também às flutuações anuais e sazonais das chuvas, contrariamente às águas 

superficiais. A percolação das águas através das rochas das camadas suprajacentes às unidades 

aquíferas funciona, na maioria dos casos, como um sistema natural de purificação, permitindo uma 

menor vulnerabilidade destas à contaminação. Esta percolação e circulação lenta no aquífero 

promovem o estabelecimento de reações de equilíbrio água-rocha e a aquisição de assinaturas 

hidrogeoquímicas marcadas pelas rochas da região onde se encontram. Contudo, o caráter natural 

destas águas pode ser perturbado pelos “inputs” antropogénicos, o que depende não só da intensidade 

e persistência da fonte da contaminação, mas também da vulnerabilidade intrínseca do sistema 

aquífero. A vulnerabilidade das águas subterrâneas depende de diversos fatores, como o tipo de solo, 

propriedades e espessura da zona não saturada, tipo de aquífero, taxa de recarga, entre outros (Triedel 

et al., 2011). Por conseguinte, aquíferos em formações cársicas ou em depósitos fluviais não 

consolidados são altamente vulneráveis a processos de contaminação, assim como a inundações e 

secas, enquanto os aquíferos costeiros são particularmente propensos a intrusões salinas, ou mesmo 

a tsunamis, o que pode aumentar o risco de contaminação. Por outro lado, os aquíferos mais profundos 

são menos vulneráveis e mais resilientes a influências externas devido à ocorrência de uma grande 

espessura de camadas geológicas nos horizontes mais superficiais, muitas exibindo baixa 

permeabilidade (Goldscheider & Drew, 2007). 

Nos últimos anos, organizações como a Organização das Nações Unidas (ONU), através da FAO, Banco 

de Dados “AQUASTAT”, Centro Internacional de Avaliação de Recursos de Água Subterrânea 

(WHYMAP) e outras, têm-se esforçado em fornecer uma visão global sobre os recursos hídricos, 
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sobretudo das águas subterrâneas, nomeadamente, imagens numéricas e visuais dos aquíferos, 

modelos de recarga, padrões locais e globais relacionados com o uso da água (agrícola e urbano) e 

processos causadores da sua degradação, etc. (Siebert et al., 2010; UNEP, 2002). 

Angola é um país com grandes potencialidades hídricas, albergando no seu território grandes bacias 

hidrográficas, aquíferos transfronteiriços e evaporação potencial favorável devido à sua posição 

geográfica e geomorfológica no continente africano. 

No âmbito de uma estratégia integrada para a gestão sustentável dos recursos hídricos de Angola, o 

governo deste país desenvolveu o Plano Nacional da Água (PNA), um programa a curto (2017), médio 

(2025) e longo (2040) prazo, que se encontra sob tutela do Ministério de Energia e Água de Angola e 

por outros órgãos multissectoriais governativos (Decreto-Lei 126/17). O PNA está direcionado para 

caraterização dos recursos hídricos (superficiais e subterrâneos), em quantidade e qualidade, a nível 

nacional e regional, com vista à elaboração de um balanço hídrico sobre as disponibilidades e utilização 

da água, na avaliação do impacto das alterações nos recursos hídricos e na identificação de medidas e 

ações de natureza política, legislativa e institucional (Lei 05/98, de 11 de junho – Lei de Bases do 

Ambiente; Lei 06/02, de 21 de junho – Lei de Águas; Decreto 51/04, de 23 de julho, legislação sobre a 

Avaliação de Impacte Ambiental; Decreto 59/07, de 13 de julho – Licenciamento Ambiental; Resolução 

58/07, de 30 de julho – Programa Água para Todos; DP 261/11, de 06 de outubro – Regulamento sobre 

a Qualidade da Água; DP 09/13, de 31 de janeiro designado como Plano Nacional Estratégico para Água 

2013-2017). 

A província de Benguela está situada na zona litoral centro de Angola, ocupando uma área 

correspondente a cerca de 3,2 % do território nacional, onde estão implantadas pequenas, médias e 

grandes indústrias e áreas agrícolas que dependem fortemente dos recursos hídricos, em quantidade 

e qualidade, para o seu desenvolvimento. 

Considerando a intensão do Governo de Angola em criar e aplicar metodologias de preservação, gestão 

e racionalização dos recursos hídricos num contexto de desenvolvimento sustentável, este estudo teve 

como principal objetivo contribuir para o reconhecimento e caraterização hidrogeoquímica de águas 

subterrâneas da região de Benguela. 

Esta dissertação está organizada em oito capítulos: 
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O capítulo 1 – Introdução – apresenta os aspetos de enquadramento e estado da arte do assunto em 

análise, realçando a importância do estudo dos recursos hídricos subterrâneos, a definição do objetivo 

do trabalho da dissertação e a estrutura do documento apresentado; 

No capítulo 2 – Enquadramento da área de estudo – apresenta-se um enquadramento regional da área 

de estudo, designadamente no que respeita à localização geográfica, geologia, geomorfologia, clima e 

potencial hídrico da região; 

O capítulo 3 – Amostragem e técnicas de análise – dá evidência às diferentes fases de amostragem e 

preparação e tratamento das amostras, assim como às metodologias utilizadas para a análise dos 

parâmetros químicos e físico-químicos. Apresentam-se ainda as metodologias para o tratamento dos 

dados e sua representação; 

O capítulo 4 – Análise e interpretação dos resultados – apresenta os resultados obtidos no trabalho e 

o tratamento/processamento dos mesmos recorrendo a ferramentas estatísticas, com vista ao 

estabelecimento de padrões de tipologia, existência ou não de contributos antropogénicos e na 

identificação de similaridades entre as amostras. Os dados das águas são ainda comparados com 

valores de referência, designadamente da legislação angolana ou da Organização Mundial da Saúde, 

com enfoque em parâmetros definidores da qualidade química da água; 

O capítulo 5 – Conclusões – apresenta uma síntese das principais resultados e conclusões obtidos no 

âmbito desta investigação. Tecem-se ainda algumas considerações/recomendações de gestão e 

proteção dos recursos hídricos subterrâneos de Benguela. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Introdução 

 

 

8 PAULO NETO – MESTRADO EM GEOMATERIAIS E RECURSOS GEOLÓGICOS (UA/UP) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 2 

ENQUADRAMENTO DA ÁREA DE ESTUDO





 

 

 





Capítulo 2 – Enquadramento da área de estudo 

 

 

PAULO NETO – MESTRADO EM GEOMATERIAIS E RECURSOS GEOLÓGICOS (UA/UP) 11 

 

2. ENQUADRAMENTO DA ÁREA DE ESTUDO  

2.1. ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO DE ANGOLA 

Angola é um país que se localiza na costa ocidental da África Austral, entre as latitudes de 4°22’ e 18°02’ 

Sul e as longitudes de 11°41’ e 24°05’ Este. Este país tem uma superfície territorial de 1.246.700 km2 

(classificado como o sétimo estado mais extenso da África), com comprimento máximo no sentido 

Norte/Sul de 1277 km e largura máxima no sentido Este-Oeste de 1236 km. Angola faz fronteira com 

o Congo (a norte), com a República Democrática do Congo (a nordeste), com a Zâmbia (a este), com a 

Namíbia (a sul) e com o Oceânico Atlântico (a oeste) (Fig. 2.1a). 

A República de Angola está dividida administrativamente em 18 províncias (Fig. 2.1b), 7 das quais estão 

situadas ao longo da costa Atlântica do continente africano, que se estende ao longo de uma faixa de 

1.650 km. O litoral está localizado entre as zonas inter- e subtropical, nas latitudes 5°00´ S (Cabinda) e 

16°00’ S (Namibe). 

Figura 2.1. (a) Localização geográfica de Angola (Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Location_Angola_AU_Africa.svg); (b) Divisão administrativa 

de Angola nas suas 18 províncias 1-Cabinda; 2-Zaire; 3-Uíge; 4-Luanda; 5-Bengo; 6-Cuanza Norte; 7-Malanje; 8-Lunda Norte; 9-Cuanza Sul; 10-Lunda Sul; 11-

Benguela; 12-Huambo; 13-Bié; 14-Moxico; 15-Namibe; 16-Huíla; 17-Cunene; 18-Cuando Cubango (Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Angola). 

Em termos de geomorfológicos, Angola é um país de relevos aplanados, cuja altitude varia entre os 

1.000 e os 1.500 m, limitada por uma estreita faixa de terras baixas na região costeira. A sua maior 

altitude encontra-se no Morro do Moco, na Província do Huambo, a 2.620 m (Fig. 2.2). 
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Figura 2.2. (a) Topografia de Angola, definindo claramente as planícies costeiras, escarpas ocidentais, planaltos e planaltos centrais e as principais bacias de 

drenagem dos rios Cuanza, Congo e Zambeze (Huntley, 2019). 

De acordo com Departamento de Assuntos Económicos e Sociais das Nações Unidas, o território 

angolano tem atualmente uma população estimada de 33.573.608 habitantes (Fonte: 

https://countrymeters.info/pt/Angola). A figura 2.3 apresenta a densidade demográfica de Angola por 

províncias, evidenciando que as 7 províncias situadas ao longo da costa concentram cerca de 50 % da 

população de Angola. 

 
Figura 2.3. Distribuição da densidade populacional de Angola por províncias (Fonte: https://www.populationdata.net/cartes/angola-densite-2014/). 

https://countrymeters.info/pt/Angola
https://www.populationdata.net/cartes/angola-densite-2014/
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2.1.1. Enquadramento Geográfico da Província de Benguela 

A Província de Benguela situa-se no centro litoral de Angola (Fig. 2.4a) e é limitada pelos paralelos 

12°10´ e 13°45´ S e pelos meridianos 12°30´e 15°30´ E (CEPT, 1981). Esta província ocupa uma área de 

39.826,83 km2, que corresponde a cerca de 3,19 % do território nacional. Encontra-se limitada a norte 

pela Província de Cuanza Sul, a E pela Província do Huambo, a SE pela Província de Huíla, a SO pela 

Província de Namibe e a O pelo Oceano Atlântico (Fig. 2.1b), o que lhe confere uma localização 

geográfica estratégica. 

Figura 2.4. (a) Localização geográfica da província de Benguela (Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Benguela); (b) Municípios que fazem parte da província 

de Benguela (Fonte: https://www.facebook.com/imbondeirodeangola/posts/2781903738605256/); (c) Imagem da zona em estudo retirada do Google-Earth. 

Esta província está dividida em 10 Municípios (Benguela, Lobito, Baía Farta, Catumbela, Chongoroi, 

Caimbambo, Cubal, Ganda, Bocoio e Balombo – Fig. 2.4b) e 27 Comunas. De acordo com o Censos 

realizado em 2014, a Província de Benguela apresentava, à data, uma população de 2.036.662 

habitantes (INE, 2014). 

 

(a) 

(b) 

(c) 
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Segundo o Instituto Nacional de Estatística de Angola, o município de Benguela é o mais populoso, 

concentrando 25 % da população desta província. Seguem-se, os municípios do Lobito (16 %), Cubal 

(14 %) e Ganda (11 %). Estes 4 municípios concentram 66 % do total da população residente na 

província. Os municípios de Chongoroi e Caimbambo são os municípios com menor número de 

habitantes (Fig. 2.5; INE, 2014). 

 

Figura 2.5. Distribuição da população nos municípios na província de Benguela em 2014 (Fonte: INE, 2014). 

O presente trabalho centrou-se fundamentalmente nos municípios de Catumbela, Ganda, Caimbambo, 

Cubal e nas comunas de Dombe Grande Catengue, Equimina e Chilunda, com a finalidade de avaliarmos 

as qualidades e potencialidades dos recursos hídricos subterrâneos que a Província oferece. 

2.2. GEOLOGIA DE ANGOLA 

Na figura 2.6 apresenta-se a Carta Geológica de Angola produzida pelo Instituto Nacional de Geologia 

à escala 1:1000000 (Araújo et al., 1988). A descrição da geologia foi apoiada na Notícia Explicativa da 

Carta Geológica à escala 1: 1.000.000 e nos artigos publicados por Choffat (1886) e Guiraud et al. 

(2010). 

O substrato rochoso do território angolano é constituído por rochas metamórficas, ultrametamórficas, 

vulcano-sedimentares e rochas plutónicas do Arcaico, Proterozoico e Fanerozoico. 

O Arcaico, em Angola, foi dividido em Arcaico Inferior (Grupo Inferior e Superior) e Arcaico Superior. O 

Arcaico Inferior está representado por rochas metamórficas, tais como, gnaisses biotítico-piroxénicos, 
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anfibolíticos e biotíticos, e, pontualmente, por eclogitos, rochas típicas de fácies granulítica e 

anfibolítica. 

 

Figura 2.6. Geologia de Angola (Fonte: Ministério da Educação, 1982 in MINUA, 2006). 

O Grupo Inferior do Arcaico Inferior aflora no Escudo do Maiombe, Angola e Cassai, e é composto por 

plagiognaisses piroxénicos, anfibolitos, eclogitos, gnaisses cordieríticos, silimaníticos, plagiomigmatito, 

plagiogranito e charnoquitos. O Grupo Superior do Arcaico Inferior aflora no Escudo do Maiombe, 

Angola, Cassai e Bangwelo, e é constituído por gnaisses biotíticos-hornblendicos, biotítico-
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hipersténicos com granadas, xistos grafitosos, anfibolitos, eclogitos, quartzitos, tonalitos, 

plagiogranitos e plagiomigmatitos. As rochas ultrametamórficas predominantes são os migmatitos de 

composição diorítica e granodiorítica. 

O Arcaico Superior aflora no Escudo Maiombe, Angola e do Cassai, sendo composto por rochas 

metassedimentares afetadas por metamorfismo de fácies anfibolítica, epídoto-anfibolítico e dos 

xistos-verdes. 

O Proterozoico divide-se em Proterozoico Inferior e Superior. O Proterozoico Inferior é constituído por 

rochas de cor verde, representando zonas de intenso vulcanismo andesítico e basáltico, 

posteriormente substituído por vulcanismo ácido que gerou riólitos e dacitos. No interior das rochas 

vulcano-sedimentares, acumularam-se depósitos de ferro, com ocorrências de cobre na Zona de 

Cassinga e Jamba. Nas depressões lineares e arqueamentos regionais formaram-se sequências 

terrígenas de pequena espessura. No contato entre as rochas verdes e os arqueamentos regionais 

afloram riólitos na Zona de Oendolongo. 

No final do Proterozoico Inferior, continua a formação de granitos dentro das zonas de rochas verdes 

e arqueamentos regionais como resultado da atividade tectónica. A ativação da orogenia deu origem 

a um conjunto de intrusões graníticas, transformando a crusta pré-existente em crusta continental. O 

Proterozoico Inferior culmina com a formação de estruturas vulcano-plutónicas em condições 

continentais.  

O Proterozoico Superior é caraterizado pela formação da cobertura Pré-câmbrica. Dentro do 

aulacógenos, em condições de mar epicontinental, acumularam-se as sequências terrígenas 

carbonatadas. Além de apresentarem dobramentos e falhas, no aulacógenos, este é seguido por 

metamorfismo de fácies dos xistos verdes. 

O Fanerozoico ocupa vastas áreas do território representadas por rochas de idade Paleozoica, 

Mesozoica e Cenozoica.  

O Paleozoico carateriza-se pela continuação da formação da plataforma, nomeadamente nas 

depressões continentais das Zonas do Baixo Cunene e Lunda, onde se depositaram sedimentos 

continentais terrígenos avermelhados (Grupo Lutôe, Ecca e Cassanje Inferior). 

O Mesozoico carateriza-se pela continuação da formação da plataforma, tanto no interior do 

continente como na bordadura. 
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No Triásico – Jurássico Inferior, em condições de bacias epicontinentais e continentais de águas pouco 

profundas, na placa de Okavango e do Congo, acumularam-se depósitos argilo-arenosos e, raramente, 

carbonatados, acompanhados de derrames de lavas de composição básica e ácida produzidas pela 

reativação da plataforma (Grupo Stomberg Superior). 

No Jurássico deu-se início à formação das depressões Peri-oceânicas. Dentro dos limites das falhas 

profundas, surgiram as depressões e os gabros onde se depositaram sedimentos grosseiros do 

Jurássico Superior e do Cretácico Inferior (Formações Cuvo, Luvo e Lucala). Na Zona do Cuanza esta 

sedimentação foi acompanhada por vulcanismo. 

No Jurássico Superior e Cretácico Inferior, as depressões de Okavango foram preenchidas por 

depósitos avermelhados da formação continental intercalar. 

A transição do Cretácico Inferior para o Cretácico Superior foi marcada pela ativação tectono-

magmática da plataforma africana que culminou com a instalação de corpos kimberlíticos, rochas 

alcalinas, ultrabásicas e carbonatitos dentro do rift de Lucapa. No período compreendido entre o 

Cretácico e o Paleogéneo, dentro dos limites das zonas profundas, originaram-se rochas intrusivas e 

efusivas básicas e ácidas. 

De referir que durante o Meso-Cenozoico o país é dominado por condições geológicas típicas de 

ambientes continentais.  

A tabela 2.1 resume os diferentes ambientes geológicos que ocorrem no território angolano. 

Tabela 2.1. Quadro resumo dos principais ambientes geológicos de Angola (adaptado de Pinheiro, 2010). 

Rochas Sedimentares de Cobertura de 
Idade Cenozoica 

Depósitos de areias, cascalhos e argilas e arenito quartzítico pouco consolidados, que se 
estendem por quase metade de Angola, incluindo toda a parte oriental. 

Sedimentos marinhos do Cretácico-
Pleistocénico 

Sedimentos que se localizam-se numa série de bacias costeiras da margem ocidental de 
Angola. 

Sedimentos Paleozoicos-Mesozoicos, 
equivalentes ao Supergrupo Karroo 

Sedimentos que ocorrem principalmente no Graben de Cassanje, uma depressão localizada 
no centro-norte e noroeste de Angola. Ocorrem diversos corpos sub-vulcânicos e 
vulcânicos, incluindo kimberlitos e Carbonatitos, ao longo de uma importante linha de 
direção de SO a NO (corredor de Lucapa). Ocorrem ainda basaltos, doleritos, sienitos, 
traquitos e fonólitos. 

Cinturões do Proterozoico superior 
(idade Pan-africana) 

Cinturões que ocorrem ao longo das margens do escudo pré-cambriano de Angola, sendo 
os mais importantes o Congo Ocidental, Damara e Maiombe-Macongo. Caracterizam-se 
pela ocorrência de mineralizações de metais base e por uma variedade de minerais com 
aplicação industrial. 

Rochas arcaicas do Proterozoico inferior 

Escudos angolanos, Maiombe, Cassai e Bangwelo e do horst de Kwanza. Os cinturões 
metavulcan-sedimentares (rochas verdes), assim como as zonas granítico-gnaissicas estão 
presentes no centro sul de Angola (Cassinga e Menongue). O complexo básico (ultrabásico) 
de Cunene ocupa 20 000 km2 da parte sudoeste do escudo angolano. 
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2.2.1. Geologia da Província de Benguela 

A geologia de Benguela é o resultado de diversos eventos geológicos associados às sucessivas 

orogenias pré-cambrianas, designadamente, a Limpopo-Liberiana, a Eburneana, a Kibariana e a Pan-

Africana. Estes eventos foram responsáveis pela formação e agregação de blocos, formações de 

escudos estáveis, plataformas, soerguimento, metamorfismo e atividade vulcânica segundo as várias 

etapas de cratonização (Ferreira da Silva, 2005; Gonçalves, 2008). 

A geologia Benguela é representada por três das mais representativas formações geológicas do 

território angolano: (a) Orla Litoral, (b) Formações de Cobertura e (c) Maciço Antigo (Fig. 2.7). 

-  
 

 
Holocénico. Depósitos de praias e terraços marinhos. Areias, 
cascalhos, argilas (m); areias, cascalhos aluvionares (a) 

 
 

Apciano: margas, calcários, grés e gesso 

 
Plistocénico. Depósitos de terraços marinhos. Cascalhos, areias e 
argilas 

 
 

Arcaico inferior. Gnaisses, xistos, anfibolitos, quartzitos. Em zonas de 
metamorfismo – tonalitos, plagiomigmatitos, enderbitos, 
charnoquitos 

 
Eocénico-Pliocénico. Grés, Margas, Argilas, Calcários e 
Conglomerados 

 
 

Arcaico inferior. Gnaisses: biotitico-hornobendicos, biotitico-
hipersténicos, granada-bimicáceos com distena e grafite, xistos 
biotíticos e bimicáceos, leptitos, quartzitos. Em zonas de 
ultrametamorfismo: tonalitos, plagiomigmatitos e plagiogranitos 

 
Eocénico-Miocénico. Margas calcárias, grés, conglomerados  

 
Arcaico inferior. Plagiognaisses: bipiroxénicos, biotite-granada-
hipersténicos, anfíbolo-piroxénicos, anfibolitos, eclogitos, raros 
gnaisses cordieríticos e silimaníticos, quartzitos ferruginosos. Em 
zonas de ultrametamorfismo: plagiomigmatitos, enderbitos, 
charnoquitos 

 
Albiano: Calcários, margas, conglomerados e gesso  

 
Granitos biotíticos (g), granodioritos e doritos (gd, d) 

Figura 2.7. Excerto da Carta Geológica de Angola à escala 1:1000000 (retirado de Araújo et al., 1988). 
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O Maciço Antigo agrupa duas grandes formações geológicas pré-câmbricas, o Complexo de Base e o 

Sistema do Congo Ocidental, aos quais se associam rochas eruptivas. O Complexo de Base é 

caracterizado por uma série inferior, constituída por granitos e gnaisses de composição variável, e por 

uma série superior que engloba formações sedimentares metamorfizadas (filádios, xistos vários e 

quartzitos). 

Sobre o Complexo de Base assenta o Sistema do Congo Ocidental. Este é constituído por formações 

sedimentares que correspondem a um megaciclo de sedimentação do Pré-Câmbrico superior, 

agrupando quatro séries: Sansícua, Alto Chiloango, Xisto-Calcária e Xisto-Gresosa. A série de Sansícua 

é constituída por arcoses, quartzitos, xisto argilosos e alguns calcários. A série do Alto Chiloango é 

constituída por depósitos do tipo tilóide (Tilóide inferior), formados por correntes de lama em meio 

submarino, englobando materiais do Complexo de Base e da Sansícua, e por xistos argilosos, quartzitos, 

argilitos e calcários com algumas estruturas estromatolíticas. A série Xisto-Calcária inicia-se igualmente 

por depósitos do tipo tilóide (Tilóide superior) a que se sobrepõem xistos, calcários com estromatólitos 

e calcários dolomíticos. A série Xisto-Gresosa começa por um conglomerado a que se seguem 

grauvaques, xistos argilosos, arcoses grosseiras e grauvaques com estratificação entrecruzada. 

Das rochas eruptivas, umas são consideradas pré-câmbricas e outras mais modernas. As rochas 

eruptivas pré-câmbricas são constituídas por granitos calcoalcalinos, granodioritos e pórfiros 

granodioríticos e quartzodioríticos, aflorando no distrito do Zaire e, com maior desenvolvimento, a sul 

do rio Cuanza. Também do Pré-Câmbrico é a grande intrusão gabro-anortosítica do Sul de Angola. As 

outras rochas eruptivas são constituídas por granitos róseos alcalino-ortósicos ricos em fluorite, 

pórfiros, andesitos, dacitos e doleritos. Os granitos róseos afloram nas regiões de Sambo-Cuíma, 

Capelongo, Cassinga e Caiundo, e os pórfiros em Cassinga e Capelongo (Mouta, 1954; in Paulo, 2011). 

As Formações de Cobertura englobam as seguintes unidades: rochas xisto-gresosas do Sistema do 

Karroo; conglomerados, “grés finos-argilitos” do Cretácico continental e “grés polimorfos”, areias 

eólicas (possivelmente pliocénicas) e cascalheiras roladas fluviais (provavelmente plio-plistocénicas), 

que constituem o Sistema do Kalahari. As Formações de Cobertura ocupam cerca de 66 % do território 

angolano, sendo as formações psamíticas as largamente dominantes. 

A Orla Litoral é dividida em cinco bacias sedimentares marinhas: Cabinda, Congo, Cuanza, Benguela e 

Moçâmedes. A Bacia de Cuanza é a mais importante de todas, tanto em área como em valor 

económico. Na Orla Litoral da Bacia Sedimentar reconhecem-se formações secundárias, terciárias e 
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quaternárias. Há a destacar ainda as formações mais antigas, constituídas por conglomerados, margas 

gipsíferas, calcoarenitos, calcários oolíticos e margosos, calcários dolomíticos e calcários fossilíferos do 

Cretácico inferior e superior. Seguem-se formações margosas, mais ou menos silicificadas, Eocénicas. 

Sobre estas camadas assentam outras, oligo-miocénicas, constituídas por margas gipsíferas, calcários 

gresosos, argilitos, margas siltosas, arenitos, etc. As formações plistocénicas compreendem areias e 

conglomerados (Mouta, 1954; in Paulo, 2011). 

2.3. GEOMORFOLOGIA DE ANGOLA 

O território angolano, devido à sua extensão, localização e influência dos rios que o atravessam, 

apresenta uma geomorfologia variada, que inclui a planície costeira, serras, cadeias de montanhas e 

picos, planaltos e zonas de transição. O estudo da geomorfologia de Angola está ligado aos primeiros 

investigadores que prestaram serviços no desenvolvimento científico e técnico para os países das 

antigas colónias portuguesas. 

Neste âmbito destacam-se os estudos realizados pelo célebre botânico austríaco Friedrich Welwitsh, 

ao serviço do Governo de Portugal nas antigas Províncias Ultramarinas Portuguesas, no ano de 1850, 

de Marques (1965) e de Huntley (1974). Huntley (1974) dividiu a geomorfologia de Angola em seis 

unidades: (a) Faixa Litoral, (b) Zona de Transição, (c) Cadeia Marginal de Montanhas, (d) Planalto 

Antigo, (e) Bacia do Zaire, e (f) Bacia do Zambeze e Cubango (Fig. 2.8a). Estudos desenvolvidos por Diniz 

(1973), dividiram a geomorfologia de Angola em onze unidades (Figura 2.8b). 

  

Figura 2.8. (a) Principais Unidades Geomorfológicas de Angola segundo Huntley (1974); e (b) segundo Diniz (1973). 

(b) (a) 
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2.3.1. Geomorfologia da Província de Benguela 

Geomorfologicamente, a Província de Benguela abrange as unidades da Zona de Transição, do Planalto 

Antigo, da Faixa Litoral e da Cadeia Marginal de Montanhas (Fig. 2.9). 

 

Figura 2.9. Mapa do relevo de Benguela (figura extraída de https://www.123rf.com/photo_65423456_relief-map-of-benguela-a-province-of-angola-with-

shaded-relief.html). 

A Zona de Transição, onde se encontra maior parte do território de Benguela, é constituída 

essencialmente por rochas magmáticas (rochas graníticas) e é caracterizada por um rejuvenescimento 

intenso do relevo a sul do rio Catumbela, aparecendo com altitudes geralmente inferiores a 1000 

metros. Esta passa, quase impercetivelmente, para a Faixa Litoral, atingindo, a norte do rio Catumbela, 

cotas mais elevadas (entre 1000 e 1500 metros), estando então separada da zona costeira por uma 

escarpa bastante pronunciada. 

O Planalto Antigo é a segunda unidade com maior representação neste território e ocorre na parte sul 

do mesmo. As altitudes variam de 1200 m a 1800 m, constituído uma extensa área aplanada e bastante 

deformada. 

A Faixa Litoral, que se estende ao longo da costa, apresenta um desenvolvimento irregular, atingindo 

algumas dezenas de quilómetros. É formada por uma zona de plataforma de abrasão marinha, com 

variações de altitudes entre os 200 m e os 300 m. Esta faixa, com uma costa alta e escarpada, apresenta 

uma litologia bastante diversificada, formada por rochas sedimentares do Quaternário, Cenozoico e 

Mesozoico. A zona leste de Benguela, incluída já na Cadeia Marginal de Montanhas, é formada por 

Benguela 
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uma cadeia de montanhas com altitudes que variam dos 600 m aos 2000 m, ou mesmo acima de 2000 

m, como o caso da Serra do Moco, com 2600 m (Fig. 2.10), e que resultou de movimentos epirogénicos. 

 

 

Figura 2.10. Serra do Moco (Fonte: https://www.google.com/search?q=Serra+do+Moco&rlz=1C1GCEA_enPT927PT927&sxsrf= 

AOaemvKhFz21snaHuuxLV2swjrCZOy3BkA:1633863549276&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwjazdyD2L_zAhVnEVkFHTFSB74Q_AUoAnoECAEQ

BA&biw=1249&bih=1280&dpr=1#imgrc=HJkDtm1XS344BM&imgdii=lCs7IdLTFWBpuM). 

2.4. CLIMA DE ANGOLA 

Angola apresenta três grandes zonas climáticas (Fig. 2.11) que resultam da conjugação de três fatores: 

(a) Corrente Oceânica Fria de Benguela; (b) a diversidade do seu relevo; e (c) a influência do Deserto 

do Namibe (SO).  

 

Figura 2.11. Regiões climáticas de Angola de acordo com a classificação de Koppen_Geiger (dados de 1980-2016):  Aw – Clima tropical, savana; Bwh – Clima 

árido, desértico, quente; Bsh – Clima árido, estepe, quente; Cwa - Clima temperado, seco no inverno e quente no verão; Cwb - Clima temperado, seco no inverno 

e temperado no verão (Retirado de Beck et al., 2018). 

https://www.google.com/search?q=Serra+do+Moco&rlz=1C1GCEA_enPT927PT927&sxsrf
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Por conseguinte, um clima tropical quente e húmido ocorre a N, subtropical a Sul, até atingir clima 

desértico na fronteira com a Namíbia, sendo do tipo temperado nas zonas de maior altitude (Huvi et 

al., 2018). No país, devido aos fatores climáticos e físicos, ocorrem, de acordo com a classificação 

climática de Köppen, climas de tipos A, B e C (Kottek et al., 2006). 

Em termos climáticos, ocorrem duas estações anuais distintas em Angola, isto é, uma estação pluviosa 

e quente, que decorre entre outubro e abril, e outra seca e com temperaturas mais baixas (cacimbo), 

que se estende de maio a agosto (Martins, 1979; Fig. 2.12). Apesar de tudo, as oscilações de 

temperatura são pequenas (Fig. 2.12). 

 

Figura 2.12. Valores de precipitação média mensais de Angola para o período de 1963-2016 (Fonte: https://hikersbay.co,/climate/angola). 

As precipitações no território angolano são, geralmente, de origem convectiva, verificando-se 

precipitações orográficas na Zona de Transição (altitudes intermédias) e na Cadeia Marginal de 

Montanhas.  De referir que os maiores registos de precipitação são observados a Noroeste e Nordeste 

de Angola (Fig. 2.13a), mais pormenorizadamente, desde a região do Uíge à região da Lunda Norte e 

parte setentrional da Lunda Sul, chegando aos 1400 mm. 

Na área envolvente à localidade do Uíge e na área mais setentrional da Lunda Norte, junto à fronteira, 

podem registar-se valores de precipitação na ordem dos 1600 mm (Fig. 2.13a), evidenciando-se a 

influência climática de regime tropical húmido da Bacia do Congo.  

As precipitações médias anuais são mais homogéneas em todo o Planalto, com máximos de 

precipitação no eixo de Huambo-Bié (centro de Angola), onde atingem 1400 mm anuais. Os registos 
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mais baixos, 50 mm, observam-se no extremo sudeste do território (região do Namibe), seguindo-se, 

em termos de baixas precipitações, a faixa litoral, desde o Namibe até ao Sul de Luanda (Fig. 2.13a). 

Nas regiões tropicais a precipitação média anual é o fator que mais diferencia os tipos climáticos, uma 

vez que os outros fatores, tais como a radiação, temperatura e evapotranspiração potencial, são 

bastante uniformes ao longo das várias regiões do país. 

Em termos gerais, pode-se assumir que a precipitação em Angola é maior no Norte e no interior do 

país, aumentando com a altitude. A precipitação média anual diminui com o aumento da latitude, a 

Sul, e, geralmente, da faixa litoral para o interior. A área com precipitações maiores é o extremo 

nordeste do território, em oposição à zona costeira, a Sul da baía de Benguela, que exibe as menores 

precipitações. Entre os 12° e 15° há uma região no interior em que a época das chuvas tem a duração 

de 5-6 meses (outubro a março), enquanto a sul desta região, e em todo o litoral abaixo dos 12°, a 

época das chuvas tem a duração de apenas 3-4 meses (dezembro até março). A região do planalto 

central tem um clima temperado tropical, com uma precipitação média anual que varia de apenas 380 

mm, na região sul, a 1270 mm, na província de Cabinda. 

 

 

Figura 2.13. (a) Valores de precipitação média anual de Angola entre 1982 e 2011; (b) Valores da temperatura média máxima de Angola para o período 

compreendido entre 1986 e 2015 (Fonte: https://earlywarning.usgs.gov/fews/searchkb). 

(b) (a) 
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Relativamente à temperatura há vários fatores que condicionam os valores das temperaturas médias 

mensais do ar, tais como, a latitude, o relevo e a precipitação. As temperaturas médias anuais mais 

baixas (entre os 16 e os 18 °C) ocorrem na zona planáltica, coincidindo com o troço superior das regiões 

hidrográficas do Kwanza, do Cunene e do Cubango, e no deserto do Namibe (Fig. 2.13b). De referir 

ainda que a amplitude térmica anual é muito mais acentuada a Sul do que a Norte. As regiões mais 

quentes (e também com os maiores índices de humidade) ocorrem junto ao litoral e de Cabinda até ao 

Cuanza Sul, onde a temperatura varia entre 24 e os 26 °C (Fig. 2.13b). 

De acordo com os dados da figura 2.14 as temperaturas médias anuais variam entre os 16,8 °C (mínima 

registada em julho) e os 31,1 °C (máxima registada em março).  

 

Figura 2.14. Valores de temperatura média mensais de Angola (Fonte: https://hikersbay.co,/climate/angola). 

2.4.1. Clima da Província de Benguela 

Do ponto de vista climático, Benguela está situada na zona de transição entre a zona de baixas pressões 

intertropicais de origem térmica e a dos anticiclones subtropicais. O seu clima interage e está ligado 

permanentemente com a ação do anticiclone do Atlântico Sul, sob influência da depressão de origem 

térmica localizada no continente africano na estação quente, ou do anticiclone formado sobre a África 

Meridional na estação fria (CEPT, 1981). Este cenário climático enquadra Benguela na zona de clima 

tropical seco com variação pronunciada, sendo quente e seco na faixa litoral (apesar da aridez a 

humidade relativa do ar mantém valores elevados ao longo do ano), e do tipo mesotérmico na faixa 

interior subplanáltica, com regime hídrico do tipo moderadamente chuvoso. 

Segundo a classificação de Köppen, toda a área do extremo SO de Benguela, apresenta um clima do 

tipo BWh (seco árido quente), enquanto a área mais NE e SE apresenta um clima do tipo CWa 
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(subtropical húmido influenciado pelas monções) e CWb (subtropical de altitude ou clima oceânico 

temperado influenciado pelas monções). Por sua vez, a classificação de Thornthwaite, identifica para 

a zona de Benguela vários tipos de clima, cujos limites se desenvolvem paralelamente à costa. Por meio 

de uma linha imaginária zero, passando pelo paralelo 14°, o clima divide-se em seco e húmido. Para 

leste dessa linha desenvolvem-se os climas húmidos e na direção N-S temos a faixa de clima sub-

húmido mesotérmico (CEPT, 1981). 

Relativamente à precipitação, o mês mais seco é o setembro, com 2 mm de precipitação, enquanto o 

mês de maior precipitação é o março, com uma média de precipitação de 108 mm (Fig. 2.15). 

 

Figura 2.15. Valores de temperatura e precipitação média em Benguela (Fonte: https://pt.climate-data.org/africa/angola/benguela/benguela-3992/). 

A tabela 2.2 apresenta os valores de precipitações médias anuais e mensais registadas entre os anos 

de 2000 a 2015 para as localidades de Benguela. Como se pode constatar, entre as diferentes 

localidades, existe uma distribuição heterogénea das precipitações, sendo os valores mais baixos 

registados em regiões situadas mais litoral e os valores mais elevados nas zonas mais interiores (áreas 

de montanhas). 

Relativamente aos valores médios anuais da temperatura verifica-se que os períodos quentes ocorrem 

nos meses de novembro a maio na região do litoral ou de agosto e abril/setembro-maio nas regiões do 

interior. Os meses mais quentes são março e abril, enquanto os mais frios são os de julho e agosto 

(CEPT, 1981).  
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A amplitude de variação anual da temperatura é relativamente baixa no interior (cerca de 3,3 °C) e 

mais elevada no litoral, atingindo os 7,1 °C. A diferença de temperatura entre o mês mais frio e o mais 

quente é de 12 °C. 

Tabela 2.2. Precipitações médias anuais e mensais para as localidades de Benguela entre os anos de 2000 a 2015 (Matos, 2017). 

Localidades Precipitação média anual (mm) Precipitação média mensal (mm) 

Balombo 1500 125 

Baía Farta 200 19 

Benguela 234 20 

Bocoio 1135 95 

Caimbambo 1175 97 

Catumbela 1361 113 

Chongóroi 1058 88 

Cubal 1182 99 

Ganda 1427 119 

Lobito 358 30 

 

2.5. POTENCIAL HÍDRICO DE ANGOLA 

Quanto à hidrografia de Angola, podemos referir que as particularidades do relevo condicionam as 

características hidrográficas, uma vez que os rios que têm origem nas zonas mais interiores do 

território, onde dominam relevos a maior altitude, zonas montanhosas e planálticas, e correm para as 

regiões mais baixas. O sistema hidrográfico angolano pode ser dividido em função das principais bacias 

de drenagem, que estão estreitamente relacionadas com o relevo das Grandes Montanhas Marginais 

do Planalto Antigo.  

Atualmente, encontram-se definidas 47 bacias hidrográficas principais e 37 bacias hidrográficas 

secundárias (INRH, 2018; Fig. 2.16). As principais bacias hidrográficas são: as Bacias do Oeste de Angola; 

a Bacia do Rio Zaire; a Bacia do Rio Cuvelai; a Bacia do Rio Cubango; a Bacia do Rio Zambeze. 
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Figura 2.16. Principais bacias hidrográficas de Angola (Fonte: INRH, 2018). 

Apesar dos abundantes recursos hídricos superficiais, as informações disponíveis sobre as águas 

subterrâneas são escassas. De acordo com UN (1989) e Pietersen & Beekiman (2016), cerca de 40 % da 

população vive em áreas rurais que dependem principalmente de água subterrânea para o seu 

abastecimento. Cowater (2015) apresenta estimativas mais altas, afirmando que 73 % dos sistemas de 

água em Angola usam água subterrânea e furos operados por bomba manual, representando cerca de 

36 % de todos os sistemas de abastecimentos de água. Estas fontes de abastecimento concentram-se 

maioritariamente nas áreas urbanas, nomeadamente, nas zonas costeiras e no Sul do país, onde o clima 

é mais árido e a sua disponibilidade é menor. 

O governo angolano, enquadrado na sua política de abastecimento de água de boa qualidade às 

populações, desenvolveu o chamado projeto Plano Nacional da Água (PNA), onde tem dado o seu 

contributo através de estudos e projetos neste domínio há mais de 30 anos. De referir, pela sua 

importância, o Plano PLANIRRIGA - Plano Nacional de Irrigação de Angola, assim como os Planos de 

Abastecimento de Água e Identificação e Qualificação das Utilizações da Água (abastecimento urbano 

e rural, etc.), uma vez que permitiram definir e calcular o potencial hidrogeológico do país, assim como 

estabelecer as demais unidades hidrogeológicas (Fig. 2.17) nas áreas centro e norte do País, onde os 

recursos hídricos superficiais são muito abundantes e as águas subterrâneas são tradicionalmente 

pouco utilizadas. 
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Figura 2.17. (a) Mapa geológico de Angola numa escala 1:5.000.000, desenvolvido a partir de mapas do U. S. Geological Survey (Persits et al., 2002); (b) Mapa 

hidrogeológico de Angola numa escala 1:5.000.000 (Fonte: https://www.bgs.ac.uk/africagroundwateratlas/downloadGIS.html). 

2.5.1. Potencial Hídrico de Benguela 

As complexidades geomorfológicas e geológicas condicionam o potencial hídrico da região de 

Benguela. Neste território foram identificadas 23 bacias hidrográficas que ocupam 97 % de toda a 

região. A zona Norte da Província de Benguela é atravessada pelos rios Balombo, Calongo, Hungula, 

Cubal-Quicombo; a Sul e Sudeste é atravessada pelos rios Cangola, Mamué, Angaitena, Caloanga, 

Coporolo, Lutiria, Cubal da Hanha, Cola e Catumbela; e a Este pelos rios Cuando, Bunguei e Cubal, que 

o separa, em parte, da Província do Huambo (CEPT, 1981). As bacias hidrográficas dos rios Catumbela, 

Cubal do Lumbo, Cavaco, Coporolo, Balombo e Equimina ocupam uma área total de 30506 km2 (CEPT, 

1981). De acordo com dados disponíveis, os rios rio Catumbela (13690 km2), Coporolo (3850 km2), 

Balombo (4110 km2) e o rio Cubal do Lumbo (2756 km2) são classificados como perenes. O rio Cavaco 

apresenta um regime hídrico intermitente, dependendo da época das chuvas. 

 

 

 

(a) (b) 
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3. AMOSTRAGEM E TÉCNICAS DE ANÁLISE  

3.1. AMOSTRAGEM 

O planeamento da amostragem teve como base os dados da localização dos furos de captação de água 

fornecidos pelo Instituto Geológico de Angola. Tendo em consideração a informação existente, 

procedeu-se à seleção dos locais de amostragem, que resultou na identificação de 39 potenciais pontos 

de amostragem. Contudo, no decurso do trabalho de campo, realizado em agosto de 2018, foi possível 

constatar que os dados fornecidos pelo Instituto Geológico de Angola se encontravam desatualizados. 

Devido ao tempo limitado que se dispunha para a recolha das amostras, optou-se por selecionar os 

pontos de amostragem através do contacto direto com as populações. Esta abordagem revelou-se 

importante já que possibilitou a obtenção de informações detalhadas das áreas de cultivo, 

profundidade dos poços artesanais feitos manualmente para a irrigação das culturas agrícolas, 

posicionamento dos níveis piezométricos, entre outros.  

De acordo com a ocorrência de captações nos locais e respetivas acessibilidades foi possível a seleção 

e amostragem de 10 pontos de águas subterrâneas, designadamente, 2 amostras na bacia do rio 

Catumbela, 1 amostra na bacia do rio Cavaco, 3 amostras na bacia do rio Coporolo e 4 amostras na 

bacia do rio Equimina (Tabela 3.1 e Fig. 3.1). 

Tabela 3.1. Informação relativa à localização dos pontos de amostragem e codificação das amostras de águas. 

Local de amostragem Referência Bacia hidrográfica 
Coordenadas 

M P 

1 BNG 1 Coporolo 294112E 8568200N 

2 BNG 2 Coporolo 297108E 8565086N 

3 BNG 4 Coporolo 294027E 8570605N 

4 BNG 5 Equinima 276346E 8524757N 

5 BNG 6 Equinima 263129E 8540567N 

6 BNG 7 Equinima 260559E 8541332N 

7 BNG 8 Equinima 262924E 8540231N 

8 BNG 11 Catumbela 416900E 8556670N 

9 BNG 13 Cavaco 408473E 8555757N 

10 BNG 14 Catumbela 394227E 8560583N 
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Figura 3.1. Localização dos pontos de amostragem de águas subterrâneas na zona de Benguela. 

Os parâmetros físico-químicos (temperatura, pH, condutividade elétrica), assim como os bicarbonatos, 

sob a forma de HCO3, foram determinados em campo (Fig. 3.2). Em cada local foram ainda recolhidas 

duas subamostras (50 ml cada), uma destinada à determinação dos catiões maiores e elementos traço 

e outra para análise dos aniões maiores. 

As porções das amostras de água destinadas à análise química foram filtradas utilizando unidades de 

filtração Sterifill da Millipore com recurso a filtros de nitrocelulose Millipore de porosidade igual a 0,45 

m. A uma das subamostras (50 ml) foi adicionado 1 ml de HNO3 ultrapuro para análise catiónica, 

enquanto a outra porção, de igual volume, foi reservada sem qualquer acidificação para análise dos 

aniões (Fig. 3.2). 
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Figura 3.2. Fluxograma da preparação e análise das amostras de águas subterrâneas. 

Durante o transporte, as amostras de água foram mantidas numa arca térmica com acumuladores de 

gelo, sendo depois preservadas em frigorífico (~4 °C), onde permaneceram, até serem levadas para o 

laboratório para realização das demais análises.  

Durante a recolha das amostras, assim como no mês anterior à colheita, não houve registo de 

ocorrência de pluviosidade e a temperatura média rondou os 27 °C. 

3.2. DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS 

Conforme referido anteriormente, os parâmetros físico-químicos, designadamente, o pH, a 

condutividade elétrica e a temperatura, assim como a concentração dos bicarbonatos, foram 

determinados in situ (Fig. 3.3). 

 

Figura 3.3. Medição dos parâmetros físico-químicos e da alcalinidade nas amostras de água no campo. 



CAPÍTULO 3 – AMOSTRAGEM E TÉCNICAS DE ANÁLISE 

 

 

36 PAULO NETO – MESTRADO EM GEOMATERIAIS E RECURSOS GEOLÓGICOS (UA/UP) 

 

A condutividade elétrica (CE) é a capacidade que a água possui de conduzir corrente elétrica. Este 

parâmetro está relacionado com a presença de iões dissolvidos na água, pelo que a concentrações de 

iões dissolvidos, ou seja, o total de sólidos dissolvidos, é diretamente proporcional ao valor da 

condutividade elétrica da água (Rusydi, 2017). Os principais iões responsáveis pelos valores da 

condutividade nas águas não contaminadas são o sódio (Na+), o potássio (K+), o magnésio (Mg2+), o 

cálcio (Ca2+), o bicarbonato/carbonato (HCO3
-/CO3

2-), o sulfato (SO4
2-) e o cloro (Cl-).  

A determinação da CE foi obtida utilizando um medidor de condutividade da marca WTW LF 92, Sonda 

TETRACON 96. O elétrodo foi previamente calibrado com uma solução padrão de condutividade 1413 

μS cm-1 (25 ˚C). 

O termo pH é usado universalmente para expressar o grau de acidez ou basicidade de uma solução, ou 

seja, é o modo de expressar a concentração de iões de H+ nessa solução. Embora os valores de pH 

possam variar entre limites mais alargados, para a maioria das situações, a escala de pH a que se 

recorre é aquela cujos limites se focam entre 0 a 14 (escala Sorënsen). Valores abaixo de 7 indicam 

condições de acidez, enquanto valores acima de 7 indicam a existência de condições alcalinas (Sanders, 

1998). Naturalmente, no caso de águas naturais, o pH reflete o tipo de substrato por onde essas águas 

percolam.  

Neste trabalho, os valores de pH foram determinados através do método eletrométrico, com recurso 

a um medidor de pH digital portátil de marca HANNA INSTRUMENTS, modelo HI 9025. O equipamento 

foi previamente calibrado com soluções padrão de pH 4,01 e 7,01 (25 ˚C). Concomitantemente com a 

medição dos valores de pH, foi também determinada a temperatura das amostras com o termómetro 

digital incorporado no mesmo equipamento. 

3.3. DETERMINAÇÃO DAS CONCENTRAÇÕES DE ELEMENTOS MAIORES E 
VESTIGIAIS 

A análise química dos elementos maiores e vestigiais foi realizada por espectrometria de massa 

acoplada a plasma indutivo (ICP-MS).  

A espectrometria de massa atómica é uma técnica analítica que utiliza o movimento de iões em campos 

elétricos e magnéticos para classificá-los de acordo com sua relação massa-carga. Possui elevada 

sensibilidade e pode-se utilizar tanto em análise qualitativa, para identificação do espectro de massas, 

como em análise quantitativa, por gerar sinais analíticos proporcionais à concentração das espécies 

presentes na amostra.  
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Na espectrometria de massa é necessário que a amostra seja convertida em iões em fase gasosa, ao 

invés de átomos em fase gasosa. Nas fontes energéticas de atomização, tais como os plasmas, uma 

fração substancial dos átomos produzidos é ionizada, normalmente como um ião positivo 

monovalente. Os iões de massas atómicas diferentes são separados por um dispositivo chamado 

analisador de massas para produzir um espectro de massas. O plasma é um dispositivo de atomização 

contínuo correspondente a uma mistura gasosa condutiva, contendo uma concentração significativa 

de catiões e eletrões (Skoog et al., 2007). 

O plasma formado por acoplamento indutivo (Inductively Coupled Plasma – ICP) é uma das fontes de 

ionização mais utilizadas em acoplamentos com espectrómetros de massas. Os laboratórios de análises 

geoquímicas foram dos primeiros a adotar a tecnologia ICP-MS por causa de sua elevada capacidade 

de deteção, especialmente para os elementos de terras raras. 

O ICP-MS inclui um sistema de introdução de amostra que consiste numa câmara do spray com 

arrefecimento por sistema Peltier, um nebulizador microconcêntrico e um analisador de massas do 

tipo quadrupolo. O equipamento tem também um sistema de correção de interferências poliatómicas, 

que consiste num octopolo que atua como célula de colisão. Este equipamento permite ainda a análise 

de amostras com matrizes complexas. 

A análise dos catiões maiores e dos elementos vestigiais das amostras de águas foi realizada no 

Laboratório de Geoquímica do Departamento de Geociências da Universidade de Aveiro, utilizando um 

equipamento da marca Agilent Technologies 7700Series ICP-MS® (Fig. 3.4). A preservação das 

amostras foi garantida em todo o processo mantendo as amostras abaixo de 4 °C e acidificadas. 

 

Figura 3.4. ICP-MS da marca Agilent, modelo 7700, utilizado na análise química dos elementos maiores e vestigiais das águas. 
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Nestas amostras analisou-se um total de 23 elementos: Ag, Al, As, Be, Ca, Cd, Co, Cu, Fe, K, Mg, Mn, 

Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Th, Tl, U, V e Zn, cujos limites de deteção foram os seguintes: U < 0,001 µg L-1; 

Ag, Co < 0,002 µg L-1; Cd, Mg, V < 0,004 µg L-1; Sb < 0,005 µg L-1; Tl < 0,006 µg L-1; Be < 0,03 µg L-1; Pb < 

0,032 µg L-1; Mn < 0,063 µg L-1; As < 0,094 µg L-1; Ca < 0,122 µg L-1; Th < 0,126 µg L-1; Ni < 0,178 µg L-1; 

Cu < 0,224 µg L-1; Se < 0,389 µg L-1; Mo < 0,4 µg L-1; Ba < 0,970 µg L-1; Fe < 1,115 µg L-1; Al < 1,237 g L-

1; Zn < 1,921 g L-1; Na < 0,019 mg L-1. 

A determinação do anião HCO3
- foi obtida por titulação em campo (Fig. 3.2), enquanto a análise dos 

restantes aniões maiores (Cl-, NO3
- e SO4

2-) foi realizada por cromatografia iónica no Laboratório de 

Hidroquímica do Departamento de Geociências da Universidade de Aveiro.  

A determinação da alcalinidade das águas, expressa pela concentração do ião bicarbonado (HCO3
-), foi 

realizada pelo método de titulação potenciométrica. Este método baseia-se na adição de ácido 

sulfúrico H2SO4 (0,16 N) a um volume de 50 ml de água, com o objetivo de baixar o valor de pH original 

até um valor de 4,4. A concentração no anião HCO3
- foi calculada através da seguinte expressão: 

Bicarbonatos =
(61017 × H2SO4 gasto (ml) × 0,16 × 1,01)

50 (ml)
 

A cromatografia iónica é uma variante da cromatografia líquida que utiliza resinas de troca iónica para 

separar iões atómicos ou moleculares com base na sua interação com uma resina aniónica ou catiónica. 

A separação dos analitos é conseguida de forma isocrática ou por aplicação de gradiente. Esta técnica 

pode ser utilizada para a análise de iões inorgânicos (aniões tais como Cl-, F-, NO2
-, NO3

- e SO4
2-) em 

várias matrizes líquidas. Permite ainda analisar um conjunto diversificado de compostos orgânicos. 

Além das aplicações enunciadas é possível desenvolver métodos específicos para outros analitos, 

desde que estejam dentro da gama de operação do equipamento (Weiss, 2004). Uma das grandes 

vantagens desta técnica prende-se com a simplificação da determinação de espécies iónicas em 

simultâneo. 

No caso das análises dos aniões das águas neste trabalho, estas seguiram o método descrito por 

Patinha (1996), utilizando um cromatógrafo Dionex 2000 SPI® (Fig. 3.5), equipado com uma pré-coluna 

HPIC-AG4A e uma coluna supressora AMMS. Para a separação cromatográfica utilizou-se um eluente 

constituído por uma solução de bicarbonato de sódio e carbonato de sódio (2,8 mmol dm-3 NaHCO3 - 

2,25 mmol dm-3 Na2CO3) e uma solução regeneradora 50 mmol dm-3 H2SO4. 



CAPÍTULO 3 – AMOSTRAGEM E TÉCNICAS DE ANÁLISE 

 

 

PAULO NETO – MESTRADO EM GEOMATERIAIS E RECURSOS GEOLÓGICOS (UA/UP) 39 

 

Os limites de deteção para os aniões analisados foram os seguintes: NO3 < 0,216 mg L-1; Cl < 0,470 mg 

L-1; SO4 < 0,573 mg L-1). 

 

Figura 3.5. Cromatógrafo iónico da marca DIONEX, modelo 2000 SPI utilizado na análise aniónica das águas. 

Para o controlo da qualidade dos resultados obtidos pelos diferentes métodos foram utilizados 

reagentes de gama analítica com elevado grau de pureza, sendo que os ácidos foram ainda sujeitos a 

processos de destilação, água ultrapura do tipo Milli-Q e materiais não-reativos novos ou 

descontaminados. Foram igualmente analisados duplicados de amostras, escolhidas de forma aleatória 

(Ramsey et al., 1987), e brancos. Dependendo dos níveis de concentração, verificou-se que os erros 

variaram entre 2 % a 7 % para os elementos/iões maiores e foram inferiores a 6 % para os elementos 

vestigiais. 

3.4. ANÁLISE DOS DADOS 

3.4.1. Tratamento Estatístico dos Dados 

Os parâmetros estatísticos univariados e bivariados dos dados relativos às análises químicas das 

amostras de águas subterrâneas foram calculados utilizando o programa Statistica 9.0® e o Microsoft 

Excel®. A elaboração dos diagramas de extremos e quartis e dos diagramas de Piper e Stiff foi realizada 

utilizando o programa Grapher 7® da Golden Software. 

Para o estudo multivariado dos dados químicos relativos às amostras de águas subterrâneas foi 

utilizando o programa Statistica 9.0®. Tendo em consideração o número de amostras em estudo 

utilizou-se a classificação hierárquica ascendente. Este método serve essencialmente para agrupar os 
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dados de acordo com o grau de proximidade ou similaridade entre as amostras, nos diferentes níveis. 

Dos vários métodos de classificação hierárquica utilizou-se o método da árvore hierárquica (“Tree 

Clustering”), que utiliza as distâncias entre os objetos para a definição dos grupos. 

O método de Ward parte de uma análise de variância para avaliar as distâncias entre grupos (“cluster”). 

Este método tenta minimizar a soma dos quadrados de quaisquer dois grupos hipotéticos que se 

poderão formar em cada passo. Desta forma, o método supracitado ajuda a minimizar a perda de 

informação de cada etapa no processo de agrupamento. 

3.4.2. Critérios de Qualidade para as Águas e Respetiva Classificação 

3.4.2.1. Diagrama de Piper 

O diagrama de Piper corresponde a um método gráfico de representação dos iões maiores (aniões e 

catiões) presentes em águas subterrâneas e superficiais, e cujas percentagens são projetadas em 

gráficos triangulares. Segundo Hounslow (1995), a interseção da extensão das linhas dos dois pontos 

em gráficos triangulares para uma projeção central, em forma de losango, projeta um ponto que é 

representativo da maior composição iónica. Estes diagramas facultam uma análise visual e objetiva das 

maiores composições iónicas. 

3.4.2.2. Diagrama de Stiff 

O diagrama de Stiff é uma representação gráfica da concentração dos iões maiores presentes na 

componente inorgânica das águas naturais subterrâneas ou superficiais. No essencial, um diagrama de 

Stiff fornece uma forma poligonal dos dados para uma cómoda comparação entre diferentes tipos de 

águas. A representação espacial dos iões é efetuada com referência a um eixo vertical, ou origem. Os 

catiões projetam-se para o lado esquerdo e os aniões, em oposição, projetam-se para o lado direito da 

origem (Hounslow,1995). 
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4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DOS PONTOS DE AMOSTRAGEM 

Conforme foi referido no capítulo anterior realizou-se uma recolha de águas subterrâneas em 10 

pontos de amostragem, dos quais se apresenta uma breve descrição seguidamente. 

Ponto de amostragem 1 (BNG1): a amostra de água foi recolhida através de uma bomba existente 

num poço localizado no interior de uma escola primária. De acordo com informações recolhidas no 

local, o furo terá uma profundidade entre 6 a 10 m. A amostra de água apresentava uma coloração 

acastanhada. 

Ponto de amostragem 2 (BNG2): ponto de amostragem localizado na fazenda Joazevino e Filhos Lda. 

Informações fornecidas pelo responsável da fazenda, indicam que no local existem dois aquíferos: um 

localizado aos 8 m de profundidade e outro que atinge a profundidade de 18 m. No momento da 

amostragem o furo do aquífero mais superficial estava desativado. O responsável indicou ainda que na 

altura da realização dos furos os materiais atravessados foram essencialmente calcários e arenitos, 

sendo que o aquífero mais profundo era constituído por arenitos. A fazenda produz milho, tomate, 

feijão e cebola. Não foi permitida a recolha de imagem da fazenda, embora seja possível a observação 

de litologias sedimentares (camadas estratificadas) na envolvente ao local (Fig. 4.1). 

 

Figura 4.1. Aspeto da zona onde se localiza o ponto de amostragem 2 (Refª amostra BNG2). 

Ponto de amostragem 3 (BNG4): ponto de amostragem localizado na fazenda Tapua. De acordo com 

o fazendeiro, a profundidade do furo ronda os 7-8 m, tendo a perfuração do furo intersetado solo 

argiloso à superfície, seguida de arenitos e limitado na base por calcários A fazenda produz milho, 

tomate, feijão e cebola. O proprietário não permitiu a recolha de fotos do local.  
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Ponto de amostragem 4 (BNG5): este furo (Fig. 4.2a) é muito importante, uma vez que as pessoas da 

povoação local dependem deste furo para o respetivo abastecimento durante a estação seca. O furo e 

a bomba foram instalados pela UNICEF, encontrando-se na margem do rio oposta à que a população 

reside. A ponte que atravessa o rio (Fig. 4.2b) cedeu na estação húmida anterior, pelo que o transporte 

da água a partir do furo ficou inviabilizada, tendo a população que fazer a recolha de água diretamente 

do rio. 

    

Figura 4.2. (a) Imagem do furo de captação de água no ponto de amostragem 4 (Refª amostra BNG5) e (b) aspeto da zona envolvente e da ponte que servia 

de transporte à água do furo para a população local. 

Ponto de amostragem 5 (BNG6): furo com 30 m de profundidade, sendo o aquífero constituído por 

material arenoso. As produções agrícolas presentes da região são essencialmente de bananas, 

tomates, pimenta e gindungo. Não foi possível a recolha de imagens. 

Ponto de amostragem 6 (BNG7): furo que atravessa fundamentalmente calcários e tem uma 

profundidade entre 6-7 m. A produção agrícola era a mesma que a do ponto anterior. Não foi possível 

a recolha de imagens. 

Ponto de amostragem 7 (BNG8): furo com uma profundidade entre 30 a 35 m, encontrando-se 

instalada uma bomba a 4-5 m de profundidade (Fig. 4.3). Segundo informações fornecidas, o material 

atravessado era essencialmente arenoso. 

(a) (b) 
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Figura 4.3. Aspeto da zona onde se localiza o ponto de amostragem 7 (Refª amostra BNG8). 

Ponto de amostragem 8 (BNG11): furo com bomba manual (Fig. 4.4) instalada pela UNICEF e que se 

encontra localizado no meio da povoação. 

 

Figura 4.4. Aspeto da zona onde se localiza o ponto de amostragem 8 (Refª amostra BNG11). 

Ponto de amostragem 9 (BNG13): de acordo com informações fornecidas pela população local, este 

furo tem uma profundidade de 4 m. Durante o mês de agosto o furo tem tendência a ficar sem água. 

Ponto de amostragem 10 (BNG14): furo com 10 m de profundidade. Os materiais atravessados 

durante a construção do furo foram areias, seguido de argilas e terminando em areias de cor 

esbranquiçada. 

4.2. ANÁLISE ESTATÍSTICA UNIVARIADA 

A matriz de dados resultantes da campanha de colheita de amostras de água subterrânea é constituída 

por 10 amostras e 41 variáveis químicas [HCO3, Cl, NO3, SO4, Na, K, Mg, Ca. Al, B, Ba, Cd, Co, Cu, Fe, Li, 

Mn, Mo, Ni, P, Pb, Rb, Sb, Sn, Sr, Th, U, V, Y, Zn e os Elementos de Terras Raras - ETR (La, Ce, Nd, Sm, 
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Eu, Gd, Dy, Ho, Er, Lu)] e mais três variáveis relativas aos parâmetros físico-químicos (pH, temperatura 

– T e condutividade elétrica - CE). 

As variáveis Ag, Be, Se, Sb e Th não foram consideradas na análise estatística por apresentarem valores 

de concentração abaixo do limite de deteção do equipamento em todas as amostras. Os dados originais 

das análises realizadas nas amostras de águas encontram-se no Anexo 1. 

A tabela 4.1 apresenta os parâmetros estatísticos calculados a partir das concentrações da 

componente dissolvida das variáveis em análise. Como parâmetros de localização central são 

apresentados os valores da média aritmética, mediana e moda. Como parâmetros de dispersão são 

apresentados os valores do desvio padrão, assimetria e curtose.  

Tabela 4.1. Estatística descritiva do conjunto dos dados analíticos (10 amostras / teores na componente dissolvida das 44 variáveis em análise). 

Variável Unidades Mínimo Média Mediana Máximo D.P. Assimetria Curtose 

pH  6,2 6,6 6,5 7,4 0,40 1,09 0,16 

T ◦C 25,0 28,4 28,0 31,0 1,71 -0,45 0,65 

CE S cm-1 126,0 376,3 264,0 929,0 301,58 1,47 0,77 

HCO3 mg L-1 69,0 167,3 150,0 350,0 92,64 1,11 0,45 

Cl mg L-1 2,6 36,2 14,4 123,7 44,89 1,23 0,26 

NO3 mg L-1 0,30 18,1 0,3 169,4 53,18 3,16 9,98 

SO4 mg L-1 0,00 10,6 6,8 42,3 12,50 2,16 4,95 

Na mg L-1 11,7 35,9 28,4 108,6 29,53 1,93 4,07 

K mg L-1 1,7 5,8 2,9 29,5 8,49 2,94 8,84 

Mg mg L-1 3,0 11,1 6,5 40,9 11,90 2,16 4,53 

Ca mg L-1 10,2 34,3 26,2 96,0 27,54 1,54 1,91 

Al g L-1 4,5 72,4 9,2 631,6 196,55 3,16 9,98 

B g L-1 5,00 36,1 7,7 241,6 73,00 3,03 9,39 

Ba g L-1 22,2 175,4 63,0 461,4 179,94 0,83 -1,21 

Cd g L-1 0,05 0,17 0,13 0,49 0,14 1,46 1,90 

Co g L-1 0,03 0,30 0,22 1,43 0,41 2,95 9,06 

Cu g L-1 0,42 3,38 2,70 9,35 2,80 1,16 0,98 

Fe g L-1 10,5 803,2 409,1 3875,8 1205,04 2,19 5,12 

Li g L-1 0,5 1,4 1,1 3,3 0,91 1,18 1,08 

Mn g L-1 0,9 371,4 330,8 1429,5 420,89 1,96 4,72 

Mo g L-1 0,2 1,8 0,56 3,4 1,28 0,68 -1,47 

Ni g L-1 0,2 0,8 0,2 4,2 1,24 2,84 8,35 

P g L-1 19,2 108,3 66,4 363,9 110,57 1,66 2,41 

Pb g L-1 0,7 1,6 1,7 2,2 0,55 -0,34 -1,51 

Rb g L-1 0,7 1,3 1,1 3,2 0,76 1,89 3,88 

Sb g L-1 0,05 0,07 0,05 0,15 0,04 1,44 0,66 

Sn g L-1 0,05 0,51 0,05 4,38 1,36 3,16 9,97 

Sr g L-1 72,3 277,6 186,9 756,5 234,70 1,27 0,63 

Th g L-1 0,5 1,3 1,0 3,9 0,98 2,35 6,21 

U g L-1 0,01 0,53 0,02 3,07 1,00 2,24 4,86 

V g L-1 0,05 2,79 1,73 9,22 3,30 1,15 0,14 

Y g L-1 0,01 0,11 0,04 0,53 0,17 2,27 4,96 

Zn g L-1 4,1 63,9 20,1 429,8 130,05 3,03 9,38 

La g L-1 0,038 0,140 0,056 0,591 0,171 2,413 6,271 
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Variável Unidades Mínimo Média Mediana Máximo D.P. Assimetria Curtose 

TR-L g L-1 0,130 0,662 0,609 1,552 0,441 0,713 0,281 

TR-P g L-1 0,009 0,045 0,023 0,113 0,044 0,927 -1,248 

CE – Condutividade elétrica; T – Temperatura; ETR-L – Elementos de Terras Raras Leves; ETR-P – Elementos de Terras Raras 
pesadas. A azul destacam-se os valores cujo valor da média é bastante superior ao valor da mediana. 

De acordo com os dados, constata-se que as variáveis Al, B, Ba, Ce, CE, Cl, Eu, Fe, La, Nd, NO3, P, Sn e 

Zn apresentam um valor de média consideravelmente superior ao da mediana, indicando a influência 

de valores anómalos (outliers). Os resultados mostram ainda que a maioria das variáveis em estudo 

apresenta uma distribuição assimétrica positiva com exceção das variáveis Ba, Eu, HCO3, Mo, Pb, pH, 

T, Tl e os ETR. 

Pese embora a existência de desvios (assimetrias) na distribuição dos valores de vários dos parâmetros 

analisados, e não se podendo excluir inequivocamente a existência de contributos antrópicos, não se 

pode considerar que os dados apresentados evidenciem casos de contaminação ou poluição destas 

águas causados pela ação humana. Assim, estas diferenças no quimismo serão antes mais bem 

explicadas pelos contributos geogénicos das litologias dos aquíferos onde as águas se encontram 

armazenadas. Note-se que a distância entre os pontos de amostragem é, na maioria dos casos, 

bastante alargada, o que facilita a existência de diferentes tipos de aquíferos, conforme descrito 

anteriormente. 

4.3. ANÁLISE ESTATÍSTICA BIVARIADA 

A estatística descritiva bivariada tem como objetivo descrever a variação conjunta de pares de 

variáveis, para isso, procedeu-se ao cálculo da matriz de correlação para um nível de significância de 

95 %. Na tabela 4.2 apresentam-se os valores para os pares de variáveis cujo coeficiente de correlação 

é superior a 0,7. 

Conforme é possível verificar pelas associações dos pares de parâmetros que constam na tabela 4.2, 

existe um elevado número de correlações significativas, sendo a grande maioria positivas. Há também 

um conjunto de associações entre um dado parâmetro com diferentes parâmetros analisados, o que 

denota que o aumento ou o decréscimo dos valores deste é acompanhado por similar comportamento 

de um grande número de outros parâmetros. Este grande volume de correlações é facilitado pelo 

reduzido número de amostras analisadas e, sobretudo, pelo facto de não existirem variações muito 

expressivas nas assinaturas hidrogeoquímicas das águas analisadas, pese embora as variações 

assimétricas ligeiras verificadas para alguns elementos e parâmetros físico-químicos (Tabela 4.1). 
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Tabela 4.2. Correlações consideradas significativas (>|0,7|) para os parâmetros físico-químicos e os elementos maiores e vestigiais nas águas 

subterrâneas (correlações positivas a preto e negativas a vermelho). 

Coeficientes Pares 

1,00 CE/NO3; Cl/NO3; NO3/U 

0,99-0,95 

Ce/Cl; CE/Ca; CE/Sr, HCO3/NO3; HCO3/Na; Cl/Ca; Cl/Sr; NO3/V; NO3/Ni; NO3/Mo; NO3/Ba; NO3/Nd; 

NO3/Sm; NO3/Eu; NO3/Gd; NO3/Dy; NO3/Er; B/K; Mg/Ca; Mg/Sr, Mg/U; Al/Nd; Ca/Sr; Ni/Zn; La/Nd; 

Sm/Gd; Dy/Er; Dy/Ho 

0,94-0,91 CE/Mg; NO3/SO4; NO3/Li; SO4/Na; Al/La; Ca/U; Mn/Fe; Sn/Th; La/Ce; Dy/Ho 

0,90-0,80 

pH/Mo; CE/SO4; CE/Li; CE/V; CE/U; HCO3/Cl; HCO3/SO4; HCO3/Li; HCO3/Mg; HCO3/Ca; HCO3/V; 

HCO3/Sr; HCO3/U; Cl/Na; Cl/Mg; Cl/Ba; Cl/Eu; NO3/La; NO3/Ho; NO3/La; SO4/Li; SO4/Ba; SO4/K; SO4/Sr; 

Li/Na; Li/Ca; Li/Sr; Li/Ba; Li/Eu; B/Na; R/Rb; Na/K; Mg/V; Mg/Ni; Mg/Zn; Mg/Y; Al/Ce; K/Rb; Ca/V; V/Sr; 

Co/Lu; Ni/Y; Ni/U; Zn/Y; Zn7U; Sr/U; Mo/Gd; La/Sm; La/Gd; Ce/Nd; Nd/Sm; Nd/Gd; Sm/Dy; Gd/Dy 

0,79-0,70 

pH/Al; pH/Ce; pH/Gd; CE/Ba; CE/Eu; HCO3/Mo; Cl/B; Cl/K; Cl/V; Cl/U; SO4/Ca; SO4/V; SO4/Cu; SO4/Rb; 

Li/B; Li/K; Na/Mg; Na/Ca; Na/Sr; Na/Ba; Na/Eu; Al/Sm; Al/Dy; K/Cu; Ca/Ni; Ca/Zn; Ca/Y; Ca/Ba; Ca/Eu; 

V/Y; V/U; Ni/Tl; Cu/Rb; Sr/Ba; Sr/Eu; Mo/La; Mo/Sm; Mo/Dy; Cd/Tl; La/Ho; La/Er; Ce/Gd; Nd/Ho; Nd/Er; 

Sm/Ho; Sm/Er; Gd/Ho; pH/T; T/Mo; T/La; T/Ce; T/Nd 

 

Numa apreciação mais alargada das correlações apresentadas na tabela 4.2, verifica-se que muitas das 

correlações são obtidas entre pares de iões maiores, também da CE e do pH com alguns destes, 

existindo ainda muitas correlações entre pares de ETR, o que seria expectável, visto que têm, na 

maioria dos casos, fontes comuns. 

4.4. TIPOLOGIA E CLASSIFICAÇÃO DAS ÁGUAS 

A classificação das águas em termos da concentração dos iões maiores, foi feita com base no diagrama 

triangular de Piper (Piper, 1944), elaborado a partir dos dados analíticos dos iões maiores 

determinados nas diferentes amostras. 

Da análise do diagrama de Piper (Fig. 4.5) constata-se que as águas subterrâneas amostradas são, 

maioritariamente, classificadas como águas bicarbonatadas cálcico-sódicas. Estes dados demonstram 

que não há uma grande variabilidade da tipologia das águas, conforme anteriormente referido. Para 

além disso, não é possível estabelecer de forma inequívoca uma relação direta entre a localização dos 

pontos de amostragem e as litologias atravessadas.  

Não obstante esta apreciação geral, importa realçar que as amostras recolhidas nas bacias dos rios 

Coporolo e Equimina apresentam uma maior proximidade entre si na projeção, que são também as 

amostras mais com maior proximidade geográfica. Para além disso, com exceção de uma amostra do 



CAPÌTULO 4 –ANÁLISE E INTERPRETAÇÂO DOS RESULTADOS 

 

 

PAULO NETO – MESTRADO EM GEOMATERIAIS E RECURSOS GEOLÓGICOS (UA/UP) 49 

 

rio Catumbela, as amostras das bacias de água anteriormente referidas são as que se projetam no 

sentido de um enriquecimento no anião cloro, o que poderá ser justificado pela maior proximidade 

destas amostras ao oceano. 

 

Figura 4.5. Projeção das amostras de água no diagrama de Piper e respetiva classificação de acordo com a abundância dos iões maiores em águas (rosa – 

amostras recolhidas na bacia do rio Equimina; azul – amostras recolhidas na bacia do rio Coporolo; laranja – amostras recolhidas na bacia do rio Catumbela; 

verde – amostra recolhida na bacia do rio Cavaco). 

O diagrama de Stiff é utilizado para a projeção dos iões maioritários em águas naturais, por oposição 

dos catiões em relação aos aniões (Stiff, 1951). Esta projeção, complementar à projeção de Piper, dá 

uma boa indicação da distribuição iónica nas águas, permitindo também uma perceção do balanço 

entre catiões e aniões em cada amostra. 

No caso das amostras em estudo, esta projeção é particularmente útil para melhor definir a dominância 

dos diferentes catiões, designadamente, do Ca, Na e Mg, uma vez que, de acordo com o diagrama de 

Piper (Fig. 4.5), estas águas são do tipo misto. 

Por conseguinte, da projeção das amostras de água nos diagramas de Stiff (Fig. 4.6) é possível observar 

a dominância do anião HCO3
- em todas as amostras e do catião Ca2+ nas amostras 2, 3, 4, 5 e 8, e do 

catião Na+ nas amostras 1, 6, 7, 9 e 10. 
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Figura 4.6. Tipologia das águas subterrâneas estabelecida de acordo com a projeção Stiff (rosa – amostras recolhidas no rio Equimina; azul – amostras 

recolhidas no rio Coporolo; laranja – amostras recolhidas no rio Catumbela; verde – amostra recolhida no rio Cavaco). 

4.5. QUALIDADE DAS ÁGUAS DE ACORDO COM AS NORMATIVAS 

A definição da qualidade de uma água é essencial para avaliar a sua aplicabilidade a diferentes tipos 

de uso. Para que uma água seja adequada para o consumo humano, para irrigação, uso doméstico e 

industrial tem de estar de acordo com os padrões de potabilidade exigidos, para casa situação, pela 

legislação nacional e/ou internacional, ou por outras quaisquer normas que sejam recomendadas pelas 

entidades públicas quando não há legislação para o efeito.  

No presente estudo consideraram-se os limiares estabelecidos pelo Decreto Presidencial n.º 261/11 

de 6 de outubro (legislação angolana; DP 261/11) e também os valores definidos pela Organização 
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Mundial de Saúde (WHO, 2017) para águas destinadas ao consumo humano, visto que são os valores 

mais conservativos (Tabela 4.3). 

Tabela 4.3.   Comparação dos valores obtidos no presente estudo com os valores de referência estabelecidos pela OMS (WHO, 2017) e 
pela legislação angolana (DP 261/11) para águas destinadas ao consumo humano. 

Variáveis Unidades 

Normas de Qualidade Valores nas águas amostradas 
Amostras que ultrapassam 
os limiares das normas de 

qualidade 
OMS(1) 

Legislação 
Angolana(2) Min-Max Média 

V.P. VMA-VMR  

pH  - 6,5-8,5 6,2-7,4 6,61  

T °C - 22-25 25-31 28,4 6, 8 

CE µS cm-1 - 1000 126-929 376,3  

HCO3 mg L-1 - - 69,0-350,0 167,3  

Cl mg L-1 5 200 2,6-123,6 36,2  

NO3 mg L-1 50 25-50 2,4-169,4 3,5 8 

SO4 mg L-1 - 150-250 2,4-42,3 10,6  

Na mg L-1 - - 11,7-108,6 35,9  

K mg L-1 - - 1,7-29,5 5,8  

Mg mg L-1 - - 3,0-40,9 11,0  

Ca mg L-1 - - 10,2-96,0 34,3  

Al g L-1 - - 6,3-631,5 70,5  

Ba g L-1 - 100 22,2-461,4 175  

Cd g L-1 3 1-5 0,05-0,49 0,17  

Cu g L-1 2000 20-50 0,4-9,4 63,9  

Fe g L-1 - 100-300 10,5-3875,7 416 1, 3, 5, 7, 9, 10 

Mn g L-1 - 500 0,9-1429,5 371,3 5, 10 

Pb g L-1 10 50 0,7-2,2 2,6  

Sr g L-1 - - 72,4-337,0 201,9  

Zn g L-1 - 500-3000 4,1-429,8 63,9  

(1) Valores paramétricos (V.P.) para águas destinadas ao consumo humano definidos pela Organização Mundial da Saúde (WHO, 2017); 
(2) Valores máximos admissíveis (VMA) e valores máximos recomendados (VMR) para águas destinadas ao consumo humano definidos 
pelo Decreto Presidencial n.º 261/11 (DP 261/11) de Angola; os valores isolados dizem respeito aos VMR. 

De acordo com a informação da tabela 4.3 constata-se que: 

 os valores de pH variam de ligeiramente ácidos a neutros e encontram-se dentro dos limiares 
estabelecidos pela legislação angolana (DP 261/11); 

 os valores da CE enquadram-se dentro do VMR (<1000 µS cm-1) definidos no DP 261/11; 

 as concentrações em Cl e SO4 estão dentro dos limites estabelecidos pela legislação angolana 
para águas destinadas ao consumo humano (DP 261/11). O Cl pode ter origem em sprays 
marinhos ou em sedimentos com presença de halite, enquanto o sulfato pode resultar da 
oxidação de sulfuretos. A maioria das amostras apresentam valores de NO3 abaixo dos VMA 
estabelecidos quer pela legislação angolana (DP 261/11) quer pela OMS (WHO, 2017), sendo que 
apenas a amostra 8, recolhida na região de Catumbela, zona norte de Benguela, onde há intensa 
atividade agrícola e de pastorícia, é que as concentrações deste anião excedem o VMA. O ião 
bicarbonato, que é o mais importante nestas águas, pode ter a sua origem nos carbonatos, no 
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caso das águas localizadas neste tipo de litologia, e/ou na dissolução do dióxido de carbono 
atmosférico ou resultante da oxidação da matéria orgânica dos solos, principalmente para águas 
instaladas em rochas silicatadas; 

 Para o Na, Ca K, Mg, Al e Sr não estão estabelecidos limiares de concentração pela OMS (WHO, 
2017) e pela legislação angolana (DP 261/11). A dissolução destes elementos resulta 
essencialmente da dissolução dos minerais das rochas onde se encontram instalados os 
aquíferos. O Ca e o Sr estarão maioritariamente associados às rochas carbonatadas que ocorrem 
na faixa costeira. O Na, K, Mg e Al terão o seu maior contributo nas rochas silicatadas. Note-se 
que o Ca, assim como o Mg e o K também poderão ter como sua fonte as rochas silicatadas 
máficas, enquanto o Na, K e Al resultarão preferencialmente de minerais silicatados félsicos; 

 As maiores concentrações de Fe foram registadas nas amostras 1, 3, 5, 7, 9 e 10, enquanto os 
teores mais elevados de Mn foram determinados nas amostras 5 e 10, nas quais excedem os 
limiares de concentração estabelecidos pela legislação angolana para águas destinadas ao 
consumo humano (DP 261/11), respetivamente; 

 Elementos potencialmente tóxicos como o Cu, Cd, Pb e Zn apresentam concentrações abaixo dos 
limites estabelecidos pela OMS (WHO, 2017) e pela legislação angolana (DP 261/11), pelo que 
não estão associados a casos de contaminação nestas águas no que se refere a este conjunto de 
metais. 

4.6. ANÁLISE ESTATÍSTICA POR CLASSIFICAÇÃO HIERÁRQUICA ASCENDENTE 

De modo a identificar a existência de similaridades entre as diferentes variáveis foi realizada uma 

análise estatística multivariada dos dados por classificação hierárquica ascendente, usando o método 

de Ward como método de agrupamento e tomando como medida de distância o coeficiente de 

correlação de Pearson (1-Pearson r). Na figura 4.7 apresenta-se o dendrograma da análise hierárquica 

ascendente para o modo R (Fig. 4.7a) e modo Q (Fig. 4.7b), respetivamente. 

Relativamente à análise em modo R (Fig. 4.7a), observa-se que as variáveis estão organizadas em dois 

grandes agrupamentos: (a) o cluster 1 é constituído pela associação das variáveis Cu, Rb, K, B, Li, SO4, 

Na, HCO3, V, U, Mg, Sr, Ca, Cl e CE.  Neste grupo estão incluídos os elementos maiores definidores das 

fácies hidrogeoquímicas, responsáveis pela carga iónica das águas. Isto explica a inclusão da CE neste 

cluster, visto que são estes elementos os principais responsáveis pela carga iónica dissolvida destas 

águas. Neste cluster estão também representados elementos menores que podem entrar na estrutura 

dos minerais que são o suporte da assinatura hidrogeoquímica destas águas; (b) o cluster 2 é 

constituído pelas variáveis Sb, W, Fe, Mn, P, Th, Cd, Ni, Zn, NO3, ETR-P, Al, ETR-L, Mo e pH que 

representa uma associação de elementos metálicos e ETR, cujos teores são comparativamente mais 

baixos aos encontrados no cluster 1. 
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 (a) 
 

 (b) 

Figura 4.7. Dendrogramas resultantes da aplicação da Classificação Hierárquica Ascendente em Modo R (a) e Modo Q (b) das variáveis determinadas nas 

águas subterrâneas. 

Relativamente ao cluster 1, verifica-se que existem três grupos de variáveis: o grupo 1.1: Cu, Rb, K e B; 

o grupo 1.2: Li, SO4, Na, HCO3; e o grupo 1.3: V, U, Mg, Sr, Ca, Cl, CE. No cluster 2 estão definidos dois 

subgrupos: o grupo 2.1: Sb, W, Fe, Mn e P; e o grupo 2.2: Th, Cd, Ni, Zn, NO3, ETR-P, Al, ETR-L, Mo e pH. 

Os resultados da análise hierárquica em Modo Q (Fig. 4.7b) evidenciam a existência de 2 clusters, sendo 

que no primeiro há uma subdivisão entre as amostras 6, 4, 8, 2 e no segundo é feito um agrupamento 

das amostras 9, 7, 10, 3, 5 e 1. As amostras correspondentes ao Cluster 1 apresentam valores médios 

mais elevados em CE, HCO3, Cl, NO3, SO4, Na, K, Mg, Ca, B, Ba e Sr, em comparação com as amostras 

do Cluster 2. Este último caracteriza-se por apresentar valores médios elevados em Al, Fe, Mn, P e W 

(Tabela 4.4). 

 

Cluster 1 

Cluster 2 

Cluster 1 

Cluster 2 
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Tabela 4.4. Estatística descritiva relativa aos dois clusters identificados na Análise de Classificação Hierárquica em modo Q (10 amostras; as variáveis são 

expressas em μg L-1 com exceção das variáveis Fe, Ca, P, Mg, Al, Na, K e SO4, expressas em mg L-1). 

 Cluster 1 (n=4) Cluster 2 (n=6) 

 Mínimo Média Máximo Mínimo Média Máximo 

pH 6,3 6,6 7,1 6,2 6,6 7,4 

CE 143,0 583,5 931,0 125,0 221,7 380,0 

HCO3 75,0 218,8 350,0 69,0 132,9 200,0 

Cl 3,1 68,1 123,6 2,6 15,0 52,5 

NO3 1,0 43,7 169,4 1,0 1,7 3,6 

SO4 6,7 20,2 42,3 0,0 4,1 7,0 

Na 11,7 51,9 108,6 12,4 25,3 37,3 

K 2,4 10,6 29,5 1,7 2,6 3,2 

Mg 3,7 19,3 40,9 3,0 5,7 8,7 

Ca 13,8 52,1 96,0 10,2 22,3 42,2 

Ag 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Al 4,5 8,0 11,2 5,5 115,3 631,6 

As 0,2 0,4 0,9 0,2 0,3 0,6 

B 0,5 69,3 241,6 0,5 10,2 25,9 

Ba 22,2 211,0 449,9 40,6 151,6 461,3 

Cd 0,05 0,12 0,19 0,05 0,21 0,49 

Co 0,0 0,2 0,3 0,1 0,4 1,4 

Cr 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Cu 2,5 5,8 9,3 0,4 1,8 3,6 

Fe 10,5 17,3 23,9 281,3 1327,2 3875,8 

Li 0,5 1,8 3,3 0,5 1,0 2,0 

Be 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Mn 0,9 179,1 353,3 17,6 499,5 1429,5 

Mo 0,2 1,4 2,8 0,2 1,2 3,4 

Ni 0,2 1,3 4,2 0,2 0,4 1,2 

P 19,4 75,7 157,6 19,2 130,1 363,9 

Pb 0,7 1,3 2,2 0,8 1,7 2,1 

Rb 0,7 1,7 3,2 0,7 1,1 1,9 

Sb 0,05 0,08 0,13 0,05 0,07 0,15 

Sn 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8 4,4 

Sr 97,7 449,3 756,5 72,3 163,1 323,1 

Th 0,7 1,1 1,7 0,5 1,5 3,9 

Tl 0,02 0,02 0,04 0,01 0,02 0,04 

ETR-L 0,130 0,548 0,972 0,315 0,738 1,552 

ETR-P 0,009 0,040 0,106 0,009 0,048 0,113 

U 0,0 1,1 3,1 0,0 0,1 0,5 

V 0,9 5,1 9,2 0,1 1,3 4,4 

Y 0,01 0,17 0,53 0,02 0,08 0,27 

W 0,05 0,15 0,45 0,05 8,04 47,97 

Zn 5,4 119,7 429,8 4,1 26,7 64,4 

 
De acordo com o posicionamento das amostras em termos de enquadramento geológico podemos 

referir que as amostras 2, 4 e 6 posicionam-se na zona de cascalhos e areias não consolidadas ou na 

zona de calcários e dolomitos (conforme a profundidade dos furos de captação), enquanto as amostras 

1, 3, 5, 7, 9 e 10 posicionam-se numa zona onde predominam rochas ígneas, designadamente granitos 

biotíticos, granodioritos, dioritos e granitos leucocráticos (Galvão & Silva, 1972). Na zona em estudo 

predominam com maior expressão cartográfica os granitos de idade Eburneana (Carvalho et. al., 2000), 
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caraterizados por uma composição granítica a quartzodiorítica, calco-alcalina. Entre o Bloco de Angola 

e a bacia sedimentar da margem Atlântica encontra-se um complexo poliorogénico com rochas 

metamórficas e ígneas diversas, em que dominam gnaisses e xistos, integrando também anfibolitos, 

entre outros litótipos. De referir também que a hidroquímica das amostras 2, 4 e 6 refletem também 

a proximidade à zona litoral, traduzida pelas concentrações mais elevadas em Cl e Na. Os aquíferos que 

ocorrem ao longo da costa são constituídos por formações moderadamente produtivas em que a água 

subterrânea pode ser relativamente mais mineralizada, o que por vezes está associado à presença de 

sais devido à sua proximidade ao mar (Huvi, 2019). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo apresentam-se as principais conclusões do estudo realizado no âmbito desta 

Dissertação do Mestrado, assim como algumas sugestões para futuros trabalhos de investigação a 

realizar na zona em estudo. Apresentam-se ainda algumas recomendações para uma boa gestão dos 

aquíferos e medidas preventivas e de mitigação dos riscos de sobre-exploração e contaminação com 

eles associados. 

A região de Benguela é caraterizada pela ocorrência de formações de origem sedimentar, 

maioritariamente localizadas numa faixa paralela à linha de costa e por um soco cristalino que consiste 

maioritariamente em rochas ígneas e metamórficas de alto grau. O contexto geológico é 

extremamente relevante para se compreender as assinaturas hidrogeoquímicas das águas, em 

particular das águas subterrâneas onde a interação água-rocha é significativa no tempo.  Não obstante, 

os contributos antropogénicos podem introduzir modificações relevantes nas caraterísticas 

hidroquímicas das águas.  

No caso em estudo, não é possível atribuir-se, de forma inequívoca, a participação de contributos 

antropogénicos nas assinaturas hidroquímicas das águas. Contudo, a existirem, estes não constituem 

casos de contaminação ou poluição das mesmas, tendo por base os limiares de concentração definidos 

pelos órgãos legislativos de Angola e pela Organização Mundial de Saúde. Por conseguinte, as 

características físico-químicas e químicas das águas podem ser maioritariamente atribuídas aos 

contributos geogénicos, nomeadamente, aos minerais com maior suscetibilidade à alteração. A 

dissolução mineral que contribui para estas assinaturas hidrogeoquímicas é aquela que ocorre quer 

durante o percurso descendente da água da chuva através das rochas suprajacentes às camadas 

aquíferas, quer durante os processos de interação água-rocha no próprio aquífero. 

De acordo com os resultados obtidos, verifica-se que as fácies hidrogeoquímicas das águas 

subterrâneas, as quais foram amostradas junto a diferentes linhas de água que atravessam a região de 

Benguela, são dominantemente do tipo bicarbonatadas mistas, com dominância relativa dos catiões 

cálcio e sódio. A dominância do anião bicarbonato traduz a dissolução do CO2 presente na atmosfera 

e nos poros dos solos por onde as águas percolam, enquanto os catiões Ca2+ e Na+ refletem o contributo 

da dissolução mineral das rochas com as quais as águas interagem, que, atendendo à geologia, serão 

bons candidatos as plagióclases e alguns minerais ferromagnesianos onde o cálcio é também um 

constituinte importante. Não se pode ainda excluir, em alguns locais, junto à costa, a participação das 
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rochas carbonatadas, embora estes contributos não sejam muito evidentes noutros parâmetros, como, 

por exemplo, o pH. 

Este trabalho enfrentou vários desafios na amostragem das águas subterrâneas em Benguela, 

designadamente relacionados com a não existência de muitas das captações do inventário cedido pelo 

Instituto Geológico de Angola, assim como na difícil ou mesmo impossível acessibilidade a outros dos 

pontos de água existentes. Este aspeto limitou a colheita de um número mais alargado de amostras. 

Pese embora o reduzido número de amostras, este trabalho constitui um contributo importante para 

um conhecimento das caraterísticas químicas e físico-químicas das águas subterrâneas de Benguela, 

onde a este tipo de informação é escasso. Para além disso, a amostragem realizada conseguiu uma 

dispersão de pontos alargada no território de Benguela, o que permitiu obter um primeiro cenário das 

caraterísticas hidrogeoquímicas das águas subterrâneas desta região. 

Tendo por base os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), preconizados pela Agenda 2030 

das Nações Unidas, entre os quais se destacam as medidas que visam a salvaguarda e a exploração 

sustentável, assim como o fornecimento adequado de água em quantidade e qualidade, este tipo de 

trabalhos é essencial para resposta a estes desafios. Dado o reduzido número de amostras, os dados 

obtidos necessitam ainda de serem complementados com informação de mais pontos de amostragem, 

assim como de dados hidroquímicos obtidos em campanhas realizadas noutra estação do ano, de 

modo a obter-se um espetro mais consistente acerca das caraterísticas químicas e físico-químicas 

destas águas. 

Uma vez conhecidas as caraterísticas hidroquímicas das águas subterrâneas é fundamental o 

desenvolvimento e a implementação de medidas que visem a sua proteção, entre quais destacam-se 

as seguintes: 

 Definição de perímetros de proteção das zonas de recarga dos aquíferos; 

 Inventariação das unidades industriais em expansão, nomeadamente, as localizadas sobre 

depósitos sedimentares permeáveis cuja infiltração direta é mais facilitada e, por isso, também 

é maior o risco de contaminação hídrica; 

 Inventariação, monitorização e controlo (em particular dos caudais explorados) das captações 

existentes, com vista à definição de limites para evitar casos de sobre-exploração dos aquíferos. 

Este aspeto é particularmente relevante nas zonas costeiras pois o rebaixamento acentuado 

dos níveis piezométricos pode promover o avanço de cunhas salinas; 
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 Definição de uma rede de amostragem e realização regular de análises físico-químicas e 

químicas das águas subterrâneas. 
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ANEXO 1 

 

Tabela A.1. Valores dos parâmetros químicos e físico-químicos determinados nas amostras de águas subterrâneas recolhidas na região de Benguela. 

Ponto amostragem  1 2 3 4 5 6 7 9 8 10 

Referência amostra  BNG1 BNG2 BNG4 BNG5 BNG6 BNG7 BNG8 BNG11 BNG13 BNG14 

Bacia hidrográfica  Coporolo Equinima Cavaco Catumbela 

pH  6,2 6,3 6,6 6,5 6,4 7,1 6,3 7,4 6,4 6,9 

T ºC 30,0 28,0 28,0 29,0 31,0 28,0 30,0 25,0 28,0 27,0 

CE S cm-1 126,0 144,0 200,0 343,0 386,0 929,0 272,0 256,0 925,0 182,0 

HCO3 mg L-1 69,0 75,0 98,6 150,0 150,0 350,0 150,0 200,0 300,0 130,0 

Cl mg L-1 3,4 3,1 3,6 41,7 52,5 123,6 25,2 2,6 103,9 2,6 

NO3 mg L-1 2,4 3,5 3,6 ald ald ald ald ald 169,4 ald 

SO4 mg L-1 0,0 6,7 6,9 11,3 7,0 42,3 5,6 2,9 20,6 2,4 

Na mg L-1 12,4 11,7 12,6 26,0 32,7 108,6 30,8 37,3 61,3 25,9 

K mg L-1 3,2 2,7 3,0 7,9 3,1 29,5 2,7 2,0 2,4 1,7 

Mg mg L-1 3,0 3,7 4,5 9,9 8,7 22,7 6,6 6,5 40,9 4,8 

Ca mg L-1 10,2 13,8 15,2 32,1 42,2 66,6 27,4 24,9 96,0 14,2 

Al g L-1 20,77 6,25 7,18 10,10 5,47 4,51 8,36 631,56 11,24 18,46 

B g L-1 5,00 5,00 5,00 34,69 23,49 241,55 25,94 5,00 5,00 10,48 

Ba g L-1 47,06 22,24 78,11 33,01 461,35 449,94 234,61 40,58 338,75 47,91 

Cd g L-1 0,49 0,13 0,05 0,05 0,05 0,12 0,11 0,21 0,19 0,32 

Co g L-1 0,08 0,03 0,22 0,21 0,10 0,23 0,22 0,21 0,26 1,43 

Cu g L-1 3,64 6,32 1,36 2,45 0,42 9,35 0,81 2,95 4,95 1,58 

Fe g L-1 873,06 15,45 3875,76 19,13 1696,81 10,49 536,77 281,34 23,94 699,24 

Li g L-1 0,5 0,5 1,08 1,46 2,03 3,31 1,12 0,84 2,12 0,50 

Mn g L-1 133,00 0,93 1429,51 308,37 537,47 353,31 357,92 17,59 53,87 521,55 

Mo g L-1 0,54 0,20 0,57 0,20 0,20 2,84 0,20 3,41 2,54 2,01 

Ni g L-1 1,16 0,20 0,20 0,20 0,20 0,44 0,20 0,20 4,17 0,55 

P g L-1 19,23 51,78 80,20 19,36 223,89 157,64 363,85 34,25 73,85 58,95 

Pb g L-1 1,90 1,12 1,44 0,70 2,09 2,23 2,05 0,85 1,27 1,89 

Rb g L-1 1,93 0,74 1,07 1,38 0,75 3,17 0,68 1,15 1,37 0,79 

Sb g L-1 0,05 0,05 0,15 0,05 0,05 0,13 0,05 0,05 0,10 0,05 

Sn g L-1 4,38 0,15 0,05 0,05 0,05 0,05 0,12 0,18 0,05 0,05 

Sr g L-1 72,29 97,71 112,50 336,97 323,07 606,12 219,62 154,11 756,50 97,30 

Th g L-1 3,90 1,67 1,62 0,73 1,07 1,00 0,54 1,23 0,80 0,69 

U g L-1 0,005 0,005 0,005 0,005 0,04 1,47 0,005 0,51 3,07 0,16 

V g L-1 0,11 2,61 0,05 0,86 0,30 7,54 2,64 4,40 9,22 0,19 

Y g L-1 0,02 0,01 0,03 0,04 0,03 0,08 0,03 0,27 0,53 0,07 

Zn g L-1 64,41 23,02 19,73 20,45 4,08 5,40 13,54 8,12 429,79 50,13 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

 

 

72 PAULO NETO – MESTRADO EM GEOMATERIAIS E RECURSOS GEOLÓGICOS (UA/UP) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


