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RESUMO: Luanda não é diferente das outras cidades dos países em desenvolvimento, 

pois embora já existam aterros sanitários, a maior parte dos resíduos sólidos gerados 

ainda é encaminhado directamente para lixeiras a céu aberto. Na década de 1980 a área 

de estudo serviu como local de empréstimo de material para diversas obras de 

engenharia, como a construção de um grande projecto habitacional, o que gerou grandes 

passivos ambientais. Para aproveitar a enorme cratera que se formou no local, a empresa 

responsável pelo recolha de resíduos sólidos na cidade achou conveniente utilizar o 

espaço para depositar o lixo.Neste trabalho, amostras de solo colectadas na área da 

lixeira abandonada, localizada na cidade de Luanda foram submetidas a análises 

químicas (ICP-MS) para determinar a concentração de metais pesados, cujos resultados 

foram utilizados para avaliar a possibilidade de contaminação do solo na área de 

influência direta da lixeira. 

ABSTRACT: Luanda is no different from other cities in developing countries, as 

although there are already sanitary landfills, most of the solid waste generated is still 

sent directly to open dumps. In the 1980s the study area served as a place where loan 

material was taken for various engineering works, such as the construction of a large 

housing project, which caused large environmental liabilities. In order to make use of 

the huge crater that formed on the site, the company responsible for handling solid 

waste in the city found it convenient to use the space to deposit garbage. In this work, 

soil samples collected in abandoned dump area located in Luanda city were submitted to 

chemical analyses (ICP-MS to determine the concentration of heavy metals, , whose 

results were used to assess the possibility of soil contamination in the area. of direct 

influence of the dump. 
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1. INTRODUÇÃO 

As lixeiras a céu aberto e suas adjacências sofrem vários problemas ambientais e 

sanitários, tais como poluição dos aquíferos, contaminação do ar e do solo, presença de 

animais (ratos), poluição visual, dificuldade para navegação aérea, proliferação de odor. 

A área em estudo localiza-se na província de Luanda, distrito do Kilamba Kiaxi 

bairro do Golfe, onde a lixeira cobre uma área de 213 340, 24 m2 aproximadamente. O 

município esta delimitado pelas coordenadas geográficas 8º53´18,08´´ e 8º54´27,12´´ de 

latitude sul e 13º13´36,09´´ e 13º15´00,00´´ de longitude este. A precipitação anual 

vária entre 60-160 mm/ano, e a temperatura vária de 26-27 ̊c. O clima de Luanda 

caminhando do litoral para o interior, sobretudo para as zonas altas, passa de árido ou 

semi-árido a megatérmico (Martins, 1963). 

 

 

Figura 1:enquadramento Geográfico da lixeira do Golf 2,Luanda-Angola 
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2. HIDROGEOLOGIA DA REGIÃO 

O aquífero Quelo-Luanda está constituído pelas seguintes sequências estratigráficas, 

do topo a base: Quelo, Luanda, Cacuaco e Quifangodo.  

Os valores de permeabilidade, obtidos em ensaios laboratoriais (Miguel, 2006) 

situam para o Quelo, intervalos entre 0,04 a 6,3 m/d, enquanto que nos ensaios de 

laboratório e de bombeamento “in situ” as formações Luanda e Cacuaco estão em 

intervalos de 0,02 a 50 m/d (correspondentes a profundidades máximas de cerca de 180 

metros). 

Com estes dados resultante de ensaios de laboratório e de ensaio in situ, permite 

concluir que as formações geológicas têm, no entanto, uma boa relação hidráulica, que 

lhes permite funcionar como um sistema aquífero.  

 

O sistema aquífero Quelo-Luanda é limitado em profundidade pela formação 

Quifangondo, constituída litologicamente por argilas e margas, intercaladas por níveis 

centimétricos de calcários, pelo menos na sua parte superior. Os valores de 

permeabilidade obtidos em ensaios de laboratório variam entre 0,0008 a 0,002 m/d. Eles 

demonstram claramente que o Quifangondo constitui um nível de base de baixíssima 

permeabilidade em relação às águas subterrâneas, que ficariam armazenadas e em 

circulação no seio das formações superiores (Miguel, 2005-2006). 

 

A espessura do sistema varia de 0-500 metros (Figura 2, perfil geológico) e o 

intervalo de idades atribuídas ao sistema é de miocénico inferior ao Pleistocénico. O 

perfil geológico abaixo do sistema aquífero Quelo-Luanda feito por Miguel (2006) 

ilustra a respetiva espessura máxima e as litologias que constituem o sistema aquífero. 

 

Figura 2: Perfil Geológico do sistema aquífero Quelo-Luanda ( Miguel,2006). 
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3. BALANÇO HÍDRICO 
 

A necessidade de se fazer um balanço hídrico para compreender o volume de água 

que se infiltra no solo por precipitação e avaliar o quanto se perde por evaporação, é um 

indicador para análise da probabilidade de ocorrência de contaminação por escorrência 

subterrânea durante o processo de recarga. 

 

Para realização do balanço hídrico neste trabalho foi escolhido o método de 

Thornthwaite e Mather (1955) que permite calcular a ETP e realizar mensalmente o 

balanço, para os cálculos de ETP usa-se os dados de entrada seguintes: temperatura e 

horas, dados de temperatura e números de horas são tabelados em função da altitude que 

se encontra a área. 

 

A área já foi estudada por Miguel (2006), que determinou a capacidade máxima do 

solo de 90 mm, tendo 1,5 g/cm3 de densidade aparente média dos solos. 

 

Os gráficos seguintes mostram o balanço hídrico da série 2015/2016, 2016/2017 

e 2017/2018. Em nenhuma desta série se produz excedente, Para cada ano que se fez o 

balanço hídrico, verifica-se os valores de precipitação igual ao valor de ETR, para estes 

anos hidrológicos não há excedentes, tendo défice uma vez que só teremos excedente 

quando exceder a reserva máxima.  

 

Figura 3: Balanço hídrico do solo do ano hidrológico de  2015/2016 (expresso em mm) para um valor de 

retenção máxima de água no solo de 90 mm. 
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Figura 4:Balanço hídrico do solo do ano hidrológico de  2016/2017 (expresso em mm) para um valor de 

retenção máxima de água no solo de 90 mm 

 

 

Figura 5: Balanço hídrico do solo do ano hidrológico de 2017/2018 (expresso em mm) para um valor de 

retenção máxíma de água no solo de 90 mm. 

Este balanço de 3 anos permite analisar que a baixo valor de precipitação, eleva a 

quantidade de condutividade eléctrica (CE), e na época seca, ausência de precipitação a 

evapotranspiração foi maior, resultando num aumento significativo das concentrações 

de sais, e sempre que se verifica aumento de salinidade significa aumento de CE.  
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Os resultados obtidos pela leitura feita por ICP-MS apresentou 14 elementos, em 

cada uma das 7 amostras, com maior concentração de Fe (48846) e menor concentração 

de Tl (0,166) no total de amostras, visível tabela a seguir. 

 

Tabela 1-Resultados analíticos  

 
 (LA)   (LB) 

 
Metais Unidade LA 1 LA2 LA3 LA 4 LB1 LB2 LB3 

Cu ppm 29,955 16,962 9225,9 214,6 16,58 23,44 16,999 

Co ppm 2,761 6,021 3,978 3,899 2,693 6,058 4,451 

Pb ppm 68,765 23,327 171,37 224,5 17,6 36,73 31,638 

Zn ppm 45,516 32,301 268,04 101,3 27,89 29,33 24,824 

Fe ppm 17599 19587 36033 48846 22201 16652 12285 

Mg ppm 830,49 4960,2 2679,9 4193 1876 1233 978,59 

K ppm 7199,7 17597 9513,3 10552 8762 8424 7481,3 

U ppm 0,778 1,702 0,916 0,896 0,665 0,786 0,73 

V ppm 18,819 55,527 19,43 27,28 27,06 59,56 44,582 

Li ppm 5,845 13,919 5,761 9,702 4,844 5,544 5,091 

Na ppm 1782,3 7561,6 7911,9 7545 2319 1625 1441,4 

Bi ppm 2,278 0,257 0,164 0,153 0,567 0,076 0,173 

Tl ppm 0,295 0,404 0,178 0,17 0,166 0,251 0,217 

Be ppm 0,384 1,314 0,405 0,5 0,44 0,405 0,384 

  Total 27587 49857 65834 71719 35256 28096 22315 

 

 

 

 

A partir de obtenção de dados resultante de estudos feitos nas formações que 

constituem o solo foi possível calcular o tempo que estes metais pesados levariam para 

chegar em contactos com os lençóis freáticos, assim sendo: 

 

A permeabilidade da formação Quelo é de 0,04 m/dia mínima e a máxima 6,3 

m/dia com 15 m de profundidade. 
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sabendo que: 𝑆 = 𝑉 × 𝑡 

 

    𝑡𝑚𝑖𝑛 = 𝑆 ÷ 𝑣𝑚𝑖𝑛      𝑡𝑚𝑖𝑛 = 15 𝑚 ÷ 0,04 𝑚 ∕ 𝑑𝑖𝑎         𝑡𝑚𝑖𝑛 =  375 dia                                                          

 

  𝑡𝑚𝑎𝑥 = 𝑆 ÷ 𝑣𝑚𝑎𝑥       𝑡𝑚𝑎𝑥 = 15𝑚 ÷  6,3 m/dia          𝑡𝑚𝑎𝑥 = 2, 38 dias 

Com o valor da velocidade mínima a transportar os contaminantes para o 

aquífero levaria 375 dia, cerca de 1 ano e 9 dias, com a velocidade máxima na formação 

Quelo estes contaminantes migrariam em 2, 38 dias. 

A permeabilidade da formação Luanda é de 0,02 m/dia e a máxima de 50 m/dia, 

e o nível freático da área de estudo se encontra a 60 m de profundidade, indicando que a 

profundidade que os metais devem passar seja de 45m. 

𝑡𝑚𝑖𝑛 = 𝑆 ÷ 𝑣𝑚𝑖𝑛        𝑡𝑚𝑖𝑛 = 45𝑚 ÷ 0,02 𝑚 𝑑𝑖𝑎⁄    𝑡𝑚𝑖𝑛 = 2250 𝑑𝑖𝑎𝑠 

 

𝑡𝑚𝑎𝑥 = 𝑆 ÷ 𝑣𝑚𝑎𝑥      𝑡𝑚𝑎𝑥 = 45𝑚 ÷ 50 𝑚 ∕ 𝑑𝑖𝑎  𝑡𝑚𝑎𝑥 = 0,9 𝑑𝑖𝑎𝑠 

A menor velocidade para atravessar a formação Luanda, levaria um tempo de 

2250 dias, equivalente a 6,14 anos, e com a maior velocidade levaria 0,9 dias 

aproximadamente 21 horas. 

O somatório dos tempos mínimos para que os contaminantes migrem ao aquífero 

passando pelas formações Quelo e Luanda é 2625 dias, aproximadamente 7,19 anos, e o 

somatório dos tempos máximos para que os contaminantes migrem ao aquífero 

passando pelas formações Quelo e Luanda é de 3, 28 dias, conforme se vê na equação 

seguinte: 

𝑡𝑡𝑚𝑖𝑛 = 𝑡𝑄 +  𝑡𝐿                   𝑡𝑡𝑚𝑖𝑛  =  375 + 2250 dia         𝑡𝑡𝑚𝑖𝑛 = 2625 𝑑𝑖𝑎𝑠 

 

𝑡𝑡𝑚𝑎𝑥  =  𝑡𝑄  +  𝑡𝐿              𝑡𝑡𝑚𝑎𝑥  =  2,38 + 0,9 𝑑𝑖𝑎        𝑡𝑡𝑚𝑎𝑥  =  3,28 dias 
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5. CONCLUSÃO 
 

A análise e interpretação dos dados obtidos das amostras de solos coletadas na região da 

Lixeira do Golf 2 e a sua correlação com os dados hidrogeológicos e meteorológicos da 

área permitiu concluir o seguinte:  

 

 Foram identificados os seguintes metais pesados: Fe, Cu, Pb, Zn, V, Li, Co, U, 

Be, Bi e Tl 

 

 Comparando as concentrações dos metais pesados no solo, com o padrão de 

concentração internacional admissível para o solo da norma Australiana, os 

metais de Cu, Zn, Pb, Co, U, e Bi estão acima do limite, considerando assim 

que o solo sofre contaminação directa destes metais. As concentrações de Fe, 

Tl, Be, V e Li estão abaixo do limite admissível da concentração padrão 

admissível para o solo. 

 

  O maior tempo possível para os contaminantes chegarem ao aquífero é de 7 

anos, uma vez que a recarga só ocorre de 10 em 10 anos, a probabilidade de 

acelerar a infiltração dos contaminantes durante o período de recarga.  
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