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RESUMO 

O desenvolvimento da sociedade contemporânea tem vindo a trazer consequências a nível de alterações dos 

recursos hidrológicos como a contaminação das águas subterrâneas e a necessidade de definir estratégias de 

proteção dos recursos hídricos. Esta proteção, encarada na prespetiva preventiva, no caso de aquíferos, engloba a 

delimitação dos perímetros de proteção. 

O desenvolvimento de infraestruturas de natureza múltipla em Luanda e arredores, com particular destaque para a 

última década, obriga a realização de estudos que culminarão com a delimitação de perímetros de protecção. 

Pretende-se com a delimitação de perímetros de proteção diminuir o risco de contaminação da água dos aquíferos, 

e na ocorrência de um evento poluidor, que a água chegue às captações com concentrações consideradas aceitáveis 

e/ou que se consiga tomar medidas antepadas de correção. 

A primeira aproximação referente a individualização de áreas com potências focos de contaminação foram 

mapeadas por Miguel, 2006 incluindo o cálculo do índice de GOD, qua classificou área como moderada a baixa 

do ponto de vista de vulnerabilidade.     

O presente trabalho, em curso no âmbito do mestrado que se está a desenvolver entre a Faculdade de Ciências da 

Universidade Agostinho Neto (Angola) e a Faculdade de Ciencias da Universidade do Porto (Portugal), pretende 

contribuir para o desenho de perímetros de protecção para as áreas consideradas como vulneráveis no sistema 

aquífero Quelo-Luanda especificamente na parte Sudeste.  

O trabalho que se está a desenvolver no âmbito do mestrado foi antecedido pelo seminário de especialidade, tendo 

criado a premissas para o desenvolvimento da investigação científica que permitirá melhorar os conhecimentos 

para um maior detalhe da caracterização hidrogeologia e ambiental da parte Oriental do Sistema aquífero Quelo 

Luanda, e com ela estabelecer os perímetros de proteção na área em estudo de modo a restringir certos tipos de 

usos dentro do limite do perímetro, visando prevenir a contaminação da água subterrânea causada por atividades 

antrópicas nos locais próximos à captação. 
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1. INTRODUÇÃO  

Apesar da importância da água subterrânea como insumo básico para o abastecimento público e para a indústria, 

a hidrogeologia como ciência precisa investir para aprofundar um nível de conhecimento técnico-científico que dê 

avanços na exploração, aproveitamento e proteção dos recursos hídricos. A atividade de captação e exploração de 

água subterrânea depende de dispositivos institucionais que disciplinem, controlem ou fiscalizem o seu exercício. 

A falta desses instrumentos legais coloca em risco a qualidade dos aquíferos e os mesmos, uma vez poluídos e/ou 

contaminados a sua recuperação é de longa duração, difícil e muitas vezes inviáveis economicamente.  

A exploração e utilização de águas subterrâneas é de extrema importância sendo necessário garantir a qualidade 

dos sistemas aquíferos a longo prazo. A delimitação de perímetros de proteção é obrigatória para garantir que os 

impactos associados à atividade humana sejam medidos e limitados, restringidos ou proibidos e envolve variados 

conceitos e princípios, todos com o objetivo de limitar as atividades poluentes em torno do ponto de extração a 

fim de impedir que os contaminantes atinjam a água que se pretende captar. 

Sendo assim, constitui o objetivo do presente trabalho o estabelecimento de um marco de dados tecno-

científicos que permitirão a delimitação de perímetros de proteção na parte Oriental do sistema aquífero Quelo-

Luanda de modo a impedir ou reduzir o risco de contaminação da água do sistema aquífero e no caso de focos 

poluidores, permitir que se tome medidas de remediação de modo a que a água tenha concentrações consideradas 

aceitáveis. 

2. ENQUADRAMENTO 

A área de estudo localiza-se em Angola, na província de Luanda e uma parte da província do Bengo (Figura 1) , 

compreendida entre os paralelos 8º 45’ S e   9 º21’ S, e entre os meridianos 13º 01’ e 13º 38’ E.  

A zona de estudo é delimitada por afloramento das formações Quelo, Luanda, Cacuaco, Bom Jesus e Funda, a 

Oeste pelo Oceano Atlântico, a Norte pelo rio Bengo, o rio Kwanza a Sul e a Este a província do Bengo. 

Todas as unidades referidas localizam-se sobre a formação Quifangondo, unidade litoestratigráfica que forma o 

substrato “impermeável” da região e cujos afloramentos determinam junto com os rios Kwanza e Bengo, o limite 

da zona objecto de estudo (Miguel, 2006). 

A província de Luanda possui três estradas Nacionais que unem a zona de estudo com o resto do país mais 

concretamente as linhas de Catete a Este (E) de Luanda, Sumbe ao Sudoeste (SW) de Luanda e Caxito ao Nordeste 

(NE).   
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As temperaturas médias anuais variam de 24ºC a 25ºC, em que o pico máximo de temperaturas verificam-se nos 
meses de Março e Abril atingindo valores na ordem dos 29ºC a 31ºC. Os meses mais frios são Junho, Julho e 
Agosto. Devido à grande evaporação das águas do mar, da latitude, assim como à influência da corrente fria de 
Benguela, a humidade relativa na capital é pouco variável e muito elevada apresentando uma média que oscila dos 
80%-81%. Para a Província de Luanda os valores de precipitação situam-se entre os 350-400 mm/ano, tendo valor 
médio de 367 mm/ano. (Sicato et. al., 2007).  
Relativamente a vegetação, a área de estudo é caracterizada por vegetação pouco densa do tipo savana, constituída 
por matebeiras (Hyphaene Gossweir), cajueiros (Anaccardium Occidental) em algumas zonas verifica-se alguns 
imbondeiros (Adansonia Digitata), (Miguel 2002). 

3. HIDROGEOLOGIA DO SISTEMA AQUÍFERO QUELO-LUANDA 

As sucessões estratigráficas em volta de Luanda estão definidas por quatro formações principais que são: Quelo, 
Luanda, Cacuaco e Quifangondo de cima para baixo, estas se dispõem de forma subhorizontal com um ligeiro 
basculamento a Sudoeste (SW). O sistema aquífero Quelo-Luanda, de idade compreendida entre o Pliocénico 
inferior e o Holocénico, é constituído por materiais detríticos com permeabilidade de 1-3 m/d (em particular nos 
sectores basais do mesmo); valores que contrastam com a notável e reduzida permeabilidade da formação 
Quifangondo (Burdigaliano) sobre a qual assenta (Miguel et. al., 2005). 
Os valores de permeabilidade obtidos em laboratório para as fácies mais representativas das formações Quelo e 
Luanda permitem concluir que ambas unidades se comportam de forma semelhante, no que diz respeito ao 
movimento das águas subterrâneas. A constituição da formação Cacuaco, assim como algumas evidências 
observadas no campo referentes a semelhança entre seus materiais e os calcarenitos e calcários da formação 
Luanda, nos permitem supor uma boa relação hidráulica entre ambas unidades, ainda que não se disponha de 
valores de permeabilidade para a primeira delas. As formações descritas constituem, de forma clara, um sistema 
aquífero, denominado como sistema aquífero Quelo-Luanda (Miguel, 2006). A grande extensão da formação 
Quelo e a considerável espessura da formação Luanda em alguns sectores, comparados com os que mostra a 
formação Cacuaco, são os factores pelos quais (Miguel et. al., 2005) atribuem ao sistema aquífero investigado o 
nome de Quelo-Luanda. Este se encontra limitado em profundidade pelo tecto da formação Quifangondo, que 
actua como base “impermeável” do sistema hidrogeológico. O conjunto deste sistema poderia funcionar como um 
sistema “multicamada” na qual, devido as numerosas variações laterais e vertical de fácies, a heterogeneidade joga 
importante papel. Isto supõe que as previsões e diagnósticos hidrogeológicos sobre situações concretas e pontuais 
poderiam não corresponder as pautas gerais do comportamento da água subterrânea no sistema (Miguel et. al., 
2005). 

Figura 1- Localização geográfica da área de estudo. 
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4. INDIVIDUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS FOCOS DE CONTAMINAÇÃO DE LUANDA E 
ARREDORES 
 

Para o sistema aquífero Quelo-Luanda foram aplicados alguns indicadores ambientais incluindos na matriz de 
Leopold como são o acesso a água potável, assentamentos humados e actividades por eles desenvolvidas, 
saneamento ambiental , resídos sólidos urbanos e outros resídos produzidos por oficinas mecânicas e de pintura, 
escombrera e indústria para poder qualificar as áreas de maior susceptibilidade acontaminação, tendo sido a área 
urbanizada a considerada como a de maior magnitude quanto aos potenciais foco de contaminação, seguido as 
áreas periurbanas e por último  e com o menor  foco de contaminação , os pequenos agregados populacionais, 
inferiores a 100 habitantes . 
foram igualmente aplicados para a área de estudo, os índices de vulnerabilidade drastic e god, este último com 
valores entre (0,35) a (0,28), recebendo a classificação como vulnerável moderado a baixo (Miguel, 2006).  
As dinãmicas  populacionais e o crescimento urbanistico e periurbano de Luanda e arredores, com particular 
destaque para os registados nas últimas decadas, apontam para o aumento do potencial foco de contaminação 
essencialmente para as áreas periurbanas, invertendo desta forma as tendências observadas por  Miguel em 2016.  

 

5. CONCLUSÃO 

As dinãmicas populacionais e o crescimento urbanístico e periurbano de Luanda e arredores, com particular 
destaque para os registados nas últimas decadas, apontam para o aumento do potencial foco de contaminação 
essencialmente para as áreas periurbanas, invertendo desta forma as tendências observadas por Miguel em 2016. 
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