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Resumo 

O contexto ambiental da província do Huambo mudou profundamente no último decénio, 

devido à pressão humana. Uma parte significativa da cidade encontra-se desestruturada por 

influência da deslocação de populações rurais para a cidade, ocasionando zonas periurbanas. 

Portanto, é necessária sabedoria, capacidade técnica e profissional para que se criem na 

província bases para um desenvolvimento sustentável. O acesso a informação actual, segura 

e oportuna sobre as questões ambientais é um direito consagrado à luz da legislação vigente. 

(PNGA, 2009). 

Este trabalho mostra os desafios que a população da cidade do Huambo e da nova 

urbanização do Sassonde (Sassonde II) terão de enfrentar nos próximos tempos para 

assegurar a sua qualidade de vida rumo ao desenvolvimento sustentável.  

O presente trabalho tem por objectivo comparar a Qualidade Ambiental – Qualidade de vida, 

entre o Casco Urbano e a Urbanização do Sassonde II como base para a definição de linhas de 

orientação para o desenvolvimento Sustentável na Província do Huambo, República de Angola.  

Foram comparadas nas duas regiões, e de acordo com o PEAPH, (2013) alguns indicadores de 

qualidade ambiental que, uma vez melhorados, podem promover a qualidade de vida. 

Mereceram destaque a implementação de políticas de ordenamento do território, a distribuição 

da água potável e energia eléctrica, o ruído ambiente, o saneamento básico, a qualidade do ar, 

a gestão e tratamento de resíduos urbanos e a desflorestação. 

Para tal, realizaram-se revisões bibliográficas, destacando o PNGA e o PEAPH, bem como visitas 

no terreno, para se enquadrar o problema. Foram de igual modo aplicados inquéritos no sentido 

de se obter informações e medir o grau de percepção dos habitantes quanto ao estado ecológico 

da região. 

Espera-se que este trabalho aumente a compreensão sobre a complexidade dos temas 

relacionados com o ambiente e a qualidade de vida, facilitando a implementação de medidas que 

visem corrigir ou reabilitar possíveis tendências negativas, e contribuir para a gestão sustentável 

e participativa dos recursos naturais que se herdaram, assim como a obrigação de os legar em 

boas condições às gerações vindouras.  

Palavras-chave: Ambiente, Qualidade de vida, Desenvolvimento Sustentável. 
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Abstract 

The environmental context of Huambo province has changed profoundly in the last decade, due 

to human pressure. A significant part of the city lies unstructured under the influence of the 

displacement of rural populations into the city, resulting in peri-urban areas. 

Therefore, it is necessary wisdom, technical and professional capacity to implement, in the 

province, the foundations of a sustainable development. Access to updated, reliable and timely 

information, on environmental issues is a right protected by current legislation. (PNGA, 2009). 

This work shows the challenges that Huambo city's and the new peri-urban area of Sassonde 

(Sassonde II) populations have to face in the near future to ensure their quality of life towards 

sustainable development. 

This study aims to compare the environmental quality - quality of life, between Huambo city and 

the New Urbanization of Sassonde as a basis to define guidelines for the sustainable 

development in Huambo Province, Republic of Angola. 

In the two regions, and according to the PEAPH, (2013) some indicators of environmental quality 

were compared. These indicators, once improved, can promote an increase in the quality of life. 

Particular emphasis was given to the implementation of spatial planning policies, the distribution 

of drinking water and electrical energy, environmental noise, sanitation, air quality, management 

and treatment of municipal waste, deforestation. 

For this purpose, literature reviews, highlighting the PNGA and PEAPH as well as field visits 

were done to characterize the problem. Field surveys were equally applied, in order to get 

information and measure the perception of people about the environmental status of the region. 

It is hoped that this work increases the understanding of the complexity of the issues related to 

the environment and life quality, facilitating the implementation of measures that aim to correct 

or rehabilitate potential negative trends and contribute to the sustainable and participatory 

management of natural resources that were inherited, as well as the obligation to pass them to 

future generations in good conditions. 

Keywords: Environment, Quality of life, Sustainable Development. 

 

 



 

15 

 

Índice 
Capítulo I ........................................................................................................................ 23 

I. Introdução ................................................................................................................. 23 
I.1- Enquadramento legal do estudo ................................................................................. 23 

I.2- Motivação para o estudo........................................................................................... 24 

I.3- Justificação do tema em estudo ................................................................................. 25 

I.4- Objectivos do trabalho ............................................................................................. 26 
I.5- Descrição da abordagem metodológica ...................................................................... 26 

I.6- Estrutura do trabalho ................................................................................................ 27 

I.7 – Enquadramento geográfico do estudo ....................................................................... 28 
I.7.1 – Caracterização geral da província em estudo .......................................................... 29 

I.7.2- Urbanização e crescimento demográfico da cidade do Huambo ................................. 31 

Capítulo II – Enquadramento teórico. ............................................................................. 32 
2.1- Definição de termos ................................................................................................ 32 

2.1.1 – A qualidade de vida numa perspectiva ampla e ambiental ....................................... 33 

2.1.2- Breve contextualização do desenvolvimento sustentável no mundo ........................... 34 
II.2- Análise comparativa da qualidade ambiental – qualidade de vida no casco urbano 

da cidade do Huambo e na urbanização do Sassonde II (estudo de caso).............................. 38 

2.2.1- Fundamentação .................................................................................................... 38 
II.2.1.1- Delimitação da zona em análise .......................................................................... 39 

II.2.2- As Políticas de ordenamento do território ............................................................... 40 

II.2.3 – O abastecimento de água potável ......................................................................... 43 

II.2.3.1- Caracterização das infra-estrutura de abastecimento de água em Angola, 

particularizando a Província do Huambo .......................................................................... 44 

II.2.3.2- A problemática da distribuição da água potável no casco urbano do Huambo .......... 47 
II.2.3.4- A problemática da distribuição da água potável na urbanização do Sassonde 

II ................................................................................................................................. 51 

II.2.4- O estado do saneamento básico ............................................................................. 54 
II.2.4.1- O saneamento básico no casco urbano da cidade do Huambo ................................. 54 

II.2.4.2- O saneamento básico na urbanização do Sassonde II............................................. 57 

II.2.5 – O abastecimento de energia eléctrica .................................................................... 58 

II.2.5.1 – O abastecimento de energia eléctrica no casco urbano da cidade do Huambo ......... 59 
II.2.5.2 – O abastecimento de energia eléctrica na urbanização do Sassonde II ..................... 60 

II.2.6- A qualidade do ar ................................................................................................ 61 

II.2.6.1- A qualidade do ar no casco urbano da cidade do Huambo ..................................... 62 
II.2.6.1.1- Caracterização das principais fontes de emissão de gases poluentes 

atmosféricos e gases com efeito estufa na região em investigação ....................................... 63 

II.2.6.2- Caracterização do estado da qualidade do ar na Urbanização do Sassonde II ........... 74 
II.2.7 – A poluição sonora .............................................................................................. 77 

II.2.7.1- Causas da poluição sonora ................................................................................. 81 

II.2.7.2- Efeitos da exposição à poluição sonora na saúde humana ...................................... 84 
II.2.7.3- A poluição sonora no casco urbano da cidade do Huambo ..................................... 85 

II.2.7.4- Poluição sonora na  urbanização do Sassonde II ................................................... 86 



 

16 

 

II.2.8 - A gestão e tratamento dos resíduos urbanos. .......................................................... 88 

II.2.8.1.- Características físico-químicas dos resíduos sólidos domésticos ............................ 91 

II.2.8.2 - A gestão e tratamento dos resíduos sólidos urbanos no casco urbano da 

cidade do Huambo ......................................................................................................... 92 

II.2.8.2.1- Breve caracterização das empresas de recolha de resíduos .................................. 92 

II.2.8.2.2- Classificação dos resíduos ............................................................................... 94 
II.2.8.3 - Gestão e tratamento dos resíduos sólidos na urbanização do Sassonde II ................ 97 

II.2.8.4 – Aterro sanitário, via ambiental sustentável para gestão e tratamento dos 

resíduos urbanos no Huambo .......................................................................................... 98 
II.3- Conservação da natureza e riscos ambientais ........................................................... 101 

II.3.1- Conservação da natureza .................................................................................... 101 

II.3.2 – Riscos ambientais ............................................................................................ 103 

Capítulo III- Apresentação e Análise de Dados ............................................................ 104 
3.1 - Tipo de Pesquisa .................................................................................................. 104 

3.1.2 - População e Amostra .................................................................................... 104 
3.1.3 - Contribuição Teórica e Prática do Estudo............................................................. 105 

3.1.4- Limitações do Estudo ......................................................................................... 105 

3.1.5- Recolha de Dados .............................................................................................. 105 

3.2 – Apresentação e discussão dos resultados ................................................................ 106 
3.3 – Proposta de outras vias ambientais sustentáveis para a promoção da qualidade 

ambiental no casco urbano da cidade do Huambo e urbanização do Sassonde II ................. 128 

IV Conclusões .............................................................................................................. 131 
Referências Bibliográficas ............................................................................................ 134 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

Lista de tabelas  

Tabela nº 1 – Distribuição da amostra em função do sexo ………………………………………106 

Tabela n º 2 – Grupos etários ………………………………………………………………………..107 

Tabela n º 3 – Distribuição da amostra em função da ocupação………………………………...108 

Tabela nº 4 – Grupos profissionais ………………………………………………………………….108 

Tabela n º 5 – Distribuição em função da zona de residência …………………………………...109 

Tabela n º 6 - Número de habitantes do casco urbano e da nova urbanização do Sassonde..109 

Tabela nº 7 - Problemas ambientais associados à falta de aplicação de políticas de 

ordenamento do território na sua zona de residência……………………………………………...110 

Tabela nº 8 - Para a protecção Ambiental na sua zona de residência acha que o Governo, as 

Empresas ou os cidadãos devem ainda fazer mais no sentido de se alcançar a uma melhor 

qualidade de vida………………………………………………………………………………………110 

Tabela nº 9 - Até que ponto estes problemas afectam o desenvolvimento sustentável na sua 

região…………………………………………………………………………………………………….111 

Tabela nº 10 - Dificuldades existem para o desenvolvimento do sector das águas na sua zona 

de residência……………………………………………………………………………………………112 

Tabela nº 11- Existe uma rede de distribuição de água potável na sua zona de residência….112 

Tabela nº 12 - Até que ponto o não fornecimento de água potável impacta a qualidade de vida 

da população, na sua zona de residência…………………………………………………………...113 

Tabela nº 13 - De um modo geral, quanto ao uso da água potável, está satisfeito(a) com os 

serviços de distribuição prestados na sua zona de residência?................................................114 

Tabela nº 14 - Existem fontes de poluição da água, seja ela superficial ou subterrânea, na sua 

zona de residência……………………………………………………………………………………..114 

Tabela nº 15 - Até que ponto acha que a poluição das águas afeta o desenvolvimento 

sustentável na sua zona de residência………………………………………………………………115 

Tabela nº 16- Qual é o destino das águas residuais na sua zona de residência……………....116 

Tabela nº 17 - A forma como são depositados as águas residuais na sua zona de residência 

afecta o meio ambiente………………………………………………………………………………..116 

Tabela nº 18 - Qual a principal fonte de produção de energia eléctrica na sua zona de 

residência……………………………………………………………………………………………….117 



 

18 

 

Tabela nº 19 - Existe algum risco de explosão associado à fonte de produção de energia 

elétrica na sua zona de residência…………………………………………………………………...118 

Tabela nº 20 - A Forma como é distribuída a energia eléctrica, impacta a qualidade de vida da 

população na sua zona de residência……………………………………………………………….118 

Tabela nº 21 - Consequências associa à incorrecta produção de energia eléctrica…………...119 

Tabela nº 22- Fontes de poluição do ar existem na sua zona……………………………………120 

Tabela nº 23 - A poluição do ar na sua zona de residência afecta a qualidade de vida da 

população que aí habita……………………………………………………………………………….120 

Tabela nº 24 -Fontes de ruído ambiente afectam a qualidade de vida da população da sua zona 

de residência……………………………………………………………………………………………121 

Tabela nº 25 - Tem conhecimento de alguma lei que proíba a poluição sonora na sua zona de 

residência……………………………………………………………………………………………….122 

Tabela nº 26 - Tem conhecimento de algum mal (doença) causado pelo ruído ambiente……123 

Tabela nº 27 - Os principais problemas de gestão e tratamento dos resíduos sólidos na sua 

zona de residência……………………………………………………………………………………..123 

Tabela nº 28 - Tipo de problemas ambientais estão associados à incorrecta gestão e 

tratamento dos Resíduos Sólidos Urbanos………………………………………………………….124 

Tabela nº 29 - Já se apercebeu de algum problema de saúde pública proveniente da gestão 

inadequada dos resíduos sólidos urbanos…………………………………………………………..125 

Tabela nº 30 - Forma como são geridos os resíduos sólidos na sua zona de residência impacta 

a qualidade de vida das pessoas…………………………………………………………………….125 

Tabela nº 31- Como acha que deveria ser feita a gestão…………………………………………126 

Tabela nº 32 - Forma como são geridos os resíduos sólidos na sua zona de residência impacta 

a qualidade de vida das pessoas…………………………………………………………………….127 

 

 

 

 

 



 

19 

 

Lista de Figuras  

 

Figura 1- Esquema da Relação de parâmetros para se alcançar o desenvolvimento 

sustentável. (Fonte: www.countdown2015europe.org)................................................................26 

Figura 2- Mapa político-administrativo de Angola (Fonte: www.huambodigital.com, 2015) ……..28 

Figura 3 – Localização da Província do Huambo em Angola. (Fonte, Adaptado de Google earth, 

2014) …………………………………………………………………………………………………..…29 

Figura 4- Expansão da cidade do Huambo: a) Planta da antiga floresta do Sacaala (fonte IGCA, 

2014), b) Urbanização do Sassonde (2014) ………………………………………………………... 31 

Figura 5 - Zonas em estudo Fonte: Adaptado de Google earth 2015, a) Casco Urbano, b) 

Urbanização do Sassonde……………………………………………………………………………...40 

Figura 6 – Problemas ocasionados pela falta da aplicação da Legislação sobre políticas de 

ordenamento do território na Urb. do Sassonde…………………………………………………...42 

Figura 7 - Consumo médio diário estimado para as populações dos centros urbanos das 

capitais provinciais com destaque para o Huambo (Fonte: Adaptado de PEAH (2013) ……..…45 

Figura 8 - Disponibilidade de água per capita com destaque para a cidade do Huambo (Fonte: 

Adaptado de PEAH, 2013) …………………………………………………………………………..…46 

Figura 9 - Fontes de abastecimento de água usadas no Huambo (Fonte: adaptado de IBEP 

(2008/2009) …………………………………………………………………………………………….. 48 

Figura 10 – Estação de tratamento de Águas de Culimahala. (Fonte: PEAPH, 2013) …………49 

Figura 11 – Dificuldades no acesso a água na Urb. do Sassonde……………………………….….52 

Figura 12 – Cacimbas para obtenção de água para consumo na Urb. Do Sassonde…………….52 

Figura 13- Ineficiência na rede de saneamento básico, casco urbano ………………………….…55 

Figura 14 – Fossas sépticas rebentadas, a escorrerem para rua. Rua 5 de Outubro…………. 56 

Figura 15 – Retrato de ineficiência na rede de drenagem de águas pluviais, Rua 50 ……….…57 

Figura 16 - Fossas sépticas para águas domésticas urb. Sassonde…………………………..…58 

Figura 17 – Veículos propulsores de emissão de gases a atmosfera ……………………………64 

Figura 18- Fontes ferroviárias …………………………………………………………………………65 

Figura 19 - Fontes de poluição aérea …………………………………………………………..……66 

Figura 20 – Fábrica de Bloco na zona de São Pedro……………………………………………….67 

Figura 21- Processamento de madeira para mobiliários na rua 50……………………………….68 

http://www.countdown2015europe.org/


 

20 

 

Figura 22 - Densidade óptica total derivado da medição por detenção remota, (Fonte: Adaptado 

de NASA cit. PEAH, 2013) …………………………………………………………………………..…71 

Figura 23 – Fábrica de Bloco do Sassonde…………………………………………………………….74 

Figura 24 – Trânsito de veículos em estradas terraplanadas no Sassonde…………………...…75 

Figura 25 – Queima de resíduos a céu aberto no Sassonde…………………………………………76 

Figura 26 – Partículas suspensas no ar atmosférico em virtude da circulação de automóveis…...77 

Figura 27 - Interacção entre o Ruído Ambiente e os Efeitos na Saúde Humana (Fonte: 

Adaptado de Boer e Schroten, 2007) …………………………………………………………………84 

Figura 28 – Retrato da actual situação dos resíduos sólidos no casco urbano da cidade do 

Huambo …………………………………………………………………………………………………. 95 

Figura 29- Formas de acomodação de resíduos na parte exterior do hospital Central e 

Sanatório…………………………………………………………………………………………….………96  

Figura 30 – Depósito de resíduos sobre o solo no Sassonde ………………………………...…. 97 

Figura 31 – Veículos de transporte de resíduos na urb. do Sassonde……………………………98 

Figura 32 - Layout do Aterro Sanitário do Huambo (Fonte: PEAH, 2012) ………………….…. 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 

 

Lista de Abreviaturas  

AHP - Angola Hamset Project 

APA – Agência Portuguesa do Ambiente 

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas  

ANGOP – Agência Angola Press (Agência Angolana de Notícias)  

ASEA - Associação das Sociedades de Electricidade de África  

CDS - Comissão de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas  

CNUAD - Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento  

D W - Development Workshop 

DNAAS -Direcção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento  

DPGMH - Direcção Provincial da Geologia e Minas do Huambo 

ETA - Estação de Tratamento de Águas  

ETAR - Estação de Tratamento de Águas Residuais  

ENDE - Empresa Nacional de Distribuição de Electricidade 

FAO – Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura 

GPH – Governo Provincial do Huambo  

IBEP – Inquérito Integrado sobre o Bem-Estar da População 

INE – Instituto Nacional de Estatística  

INFOTUR – Instituto de Fomento do Turismo 

MINAMB - Ministério do Ambiente  

MINEA – Ministério de Energia e Águas  

MUA – Ministério do Urbanismo e Ambiente  

OMS - Organização Mundial de Saúde  

ONG – Organizações Não Governamentais  

ONU - Organização das Nações Unidas 

PDMH – Plano de Desenvolvimento Municipal do Huambo 

PESGRU - Plano Estratégico sobre a Gestão dos Resíduos Urbanos  

PEAPH – Plano Estratégico do Ambiente da Província do Huambo  

PESGRU - Plano Estratégico sobre a Gestão dos Resíduos Urbanos  

PGMPLA – Programa de Governo do MPLA 

PIB - Produto Interno Bruto  



 

22 

 

PND - Plano Nacional de Desenvolvimento de Angola 

PNGA - Plano Nacional de Gestão Ambiental de Angola 

PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

PNUMA – Programa da Nações Unidas para o Meio Ambiente 

PRODEL - Empresa Pública de Produção de Electricidade 

REGA – Relatório do Estado Geral do Ambiente 

RGPH – Registo Geral da População e Habitação  

RNT - Rede Nacional de Transporte de Electricidade  

RSU - Resíduos Sólidos Urbanos 

SISAS - Sistema de Informação Sectorial de Água e Saneamento  

UICN - União Internacional para a Conservação da Natureza  

UNICEF – Fundo das Nações Unidas para a Infância 

WWF - Fundo Mundial para a Natureza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

 

Capítulo I 

I. Introdução 

Na província Huambo, as discussões sobre o meio ambiente, desde a ocupação 

colonial, estiveram sempre relegadas para um segundo plano. Só após a proclamação da 

independência nacional, no ano de 1975, é que o estado angolano começou a implementar 

políticas que visavam proteger o meio ambiente. 

Não obstante, vários foram os constrangimentos, devido à instabilidade que o país viveu. 

A guerra civil, que durou cerca de 32 anos, gerou uma busca incessante de recursos na 

natureza para o sustento das pessoas, agravando a degradação do meio ambiente, pela 

excessiva desflorestação para a prática da agricultura, o uso da madeira como combustível, e a 

urbanização. 

Esta parcela do território de Angola, apresentam uma luxuosa combinação de paisagens 

florísticas e planaltos escarpados, que por si só são motivos de conservação ambiental, mas, as 

práticas humanas têm devastado o ambiente, tornando a região carente de espaços naturais.  

O Plano Nacional de Gestão Ambiental de Angola (PNGA, 2009) define o Meio Ambiente 

como o conjunto de condições, leis, influências e infra-estrutura de ordem física, química e 

biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. 

I.1- Enquadramento legal do estudo 

Na República de Angola as questões ambientais foram pela primeira vez abordadas 

em diploma legal através da publicação do Decreto nº 40040/55 de 9 de Fevereiro, o qual 

estabelece preceitos destinados a proteger o solo, a flora e a fauna, bem como os sítios ou 

objectos naturais relevantes (PNGA, 2009). 

De salientar que, de entre os vários Diplomas Legais publicados pelo Governo da 

República de Angola, merece ainda destaque o Decreto Presidencial nº 201/10 de 13 de 

Setembro, que aprova o Estatuto Orgânico do Ministério do Ambiente (MINAMB), o qual tem 

por missão propor a formulação, condução, execução e controlo da política do Executivo 

relativa ao ambiente, numa perspectiva de protecção, preservação e conservação da 
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qualidade ambiental, controlo da poluição, áreas de preservação e valorização do património 

natural, bem como a preservação e o uso racional dos recursos naturais renováveis.  

A Lei nº 5/98 de 19 de Junho constitui a Lei de Base do Ambiente, que define os 

conceitos e os princípios básicos da protecção, preservação e conservação do ambiente, 

promoção da qualidade de vida e do uso racional dos recursos naturais. (Diário da República, 

Ministério do Ambiente, 1998). 

Esta Lei, no Capítulo I Disposições Gerais realça no seu artigo 3º o seguinte: 

 

“…Todos os cidadãos têm direito a viver num ambiente sadio e aos benefícios 
da utilização racional dos recursos naturais do país, decorrendo daí as 
obrigações em participar na sua defesa e uso sustentado, respectivamente…”  

 

É importante compreendermos que o meio ambiente é um património colectivo da 

humanidade cuja necessidade de conhecer e preservar é de todos nós. 

 

I.2- Motivação para o estudo 

Estudos divulgados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) apontavam para cerca 

de 116 mil pessoas que morriam anualmente em Angola devido às más condições ambientais, 

principalmente da água e ar, no ano de 2007. O resultado listava o país como um dos piores 

colocados, ao lado de Burkina Faso, Mali e Afeganistão. (Lusa, 2007). Entretanto, apesar de 

existir uma legislação em Angola, que salvaguarda em parte os problemas ambientais, até aqui 

pouco se tem feito ao nível da sede da província do Huambo, e quase nada se fez para as 

novas urbanizações, em termos de programas ou medidas concretas com vista à resolução das 

questões ambientais, rumo ao desenvolvimento sustentável.  

Assim sendo, os problemas ambientais como o fraco ordenamento do território, o débil 

fornecimento de água potável, a inexistência de saneamento básico, os cortes no fornecimento de 

energia eléctrica, a poluição do ar e sonora, a fraca gestão dos resíduos sólidos, pelo impacto que 

têm na qualidade de vida das pessoas e no desenvolvimento em geral do Huambo, têm vindo a 

ganhar uma maior dimensão junto da opinião pública e facilmente se tornam em causas 

mobilizadoras da sociedade civil. Sabe-se, porém, que as questões relacionadas com os 

problemas ambientais se entendem melhor quando a sua abordagem é feita numa óptica 
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interdisciplinar e se estudam os mecanismos das interacções que se estabelecem entre os 

vários componentes, que o integram, nomeadamente ar, água, solos, seres vivos. 

 

I.3- Justificação do tema em estudo 

A escolha da presente temática, justifica-se, de forma geral, pela amplitude da crise 

ambiental vivida em Angola e, em particular, com a forma como as questões ambientais são 

desrespeitadas na cidade do Huambo, impactando a qualidade de vida e o desenvolvimento 

sustentável.  

Assim, para descrevermos a relação Qualidade Ambiental – Qualidade de vida no 

casco urbano da cidade do Huambo e na nova urbanização do Sassonde, como base para o 

Desenvolvimento Sustentável, caracterizamos alguns indicadores ambientais: 

 As políticas de ordenamento do território;  

 O abastecimento de água potável; 

 O saneamento Básico; 

 O abastecimento de energia; 

 A qualidade do ar; 

 A poluição Sonora; 

 A gestão e tratamento dos resíduos sólidos urbanos. 

 

Pinto (2009) refere que muitos dos problemas que afectam o futuro da humanidade - a 

preservação da biodiversidade, a escassez de espaços e recursos, o desenvolvimento 

sustentável e o bem-estar do indivíduo - necessitam de uma mudança de atitudes dos 

cidadãos e de toda a sociedade em geral. Para que ela ocorra é necessária uma sólida literacia 

científica que contribua para conhecer melhor o mundo em que vivemos, identificar os seus 

problemas e entender as possíveis soluções de uma forma fundamentada (DES, 2000 cit. 

Carecho, 2006). Logo, pensamos que é necessário atingir o equilíbrio necessário à 

sustentabilidade, entre as dimensões social, ambiental e económica da humanidade, como 

ilustra a Figura 1.  
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Fig. 1- Esquema da Relação de parâmetros para se alcançar o desenvolvimento sustentável. (Fonte: www.countdown2015europe.org)  

 

I.4- Objectivos do trabalho 

No âmbito deste trabalho, pretendeu-se comparar a relação Qualidade Ambiental – 

Qualidade de vida, entre o Casco Urbano da cidade do Huambo e a Urbanização do Sassonde 

II, como base para a definição de linhas de orientação para o desenvolvimento sustentável na 

Província do Huambo, República de Angola. Em termos concretos, pretendeu-se: 

 Fazer o levantamento dos fundamentos teóricos que sustentem o tema em 

investigação; 

 Diagnosticar os problemas ambientais que afectam a qualidade de vida da 

população da região em estudo; 

 Perceber como o estado ambiental afecta a qualidade de vida e o 

desenvolvimento sustentável na zona urbanizada e peri-urbana  

 Propor acções que contribuam para a definição de linhas de orientação para o 

desenvolvimento sustentável e promoção da qualidade de vida da população do 

casco urbano da cidade do Huambo e da urbanização do Sassonde. 

I.5- Descrição da abordagem metodológica  

Com finalidade de se alcançar os objectivos do presente trabalho usou-se a metodologia 

que foi utilizada para a elaboração do Plano Estratégico do Ambiente da Província do Huambo, 

particularizando - a para o casco urbano da cidade do Huambo e para a urbanização do 

Sassonde II. 
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A parte teórica do estudo consistiu numa pesquisa bibliográfica sobre o desenvolvimento 

sustentável, as políticas de ordenamento do território vigentes em Angola, a situação actual de 

abastecimento de água potável, saneamento básico, abastecimento de energia, qualidade do 

ar, ruído ambiente e gestão e tratamento dos resíduos sólidos urbanos. Para tal foram 

consultadas várias fontes, com destaque para o PNGA e o PEAPH. 

A parte empírica consistiu na aplicação de inquéritos direccionados aos moradores das 

áreas acima referidas e aos funcionários da área do ambiente da Direcção Provincial do 

Ordenamento do Território, Urbanismo e Ambiente do Huambo. Pretendeu-se com isso medir 

o grau de percepção das pessoas quanto ao estado ambiental da região. Foram igualmente 

realizadas algumas visitas ao terreno, para documentar as problemáticas atrás mencionadas. 

Os resultados foram analisados com os programas Excel, SPSS e PAST. Foram usadas 

técnicas de estatística descritiva, análise de correlação paramétrica e não paramétrica, e 

análise multivariada (PCA). 

I.6- Estrutura do trabalho  

Este trabalho está organizado em quatro capítulos. No primeiro capítulo pretende-se 

despertar o leitor para a temática abordada, apresentado o contexto e as bases motivadoras 

que levaram à elaboração desta dissertação. No segundo capítulo faz-se uma revisão 

bibliográfica relativamente aos indicadores ambientais e à qualidade de vida como base para o 

desenvolvimento sustentável na região em estudo. No capítulo 3 apresentam-se os dados 

obtidos como resultado da aplicação de inquéritos na zona em estudo e faz-se a respectiva 

discussão. No capítulo 4 são apresentadas as principais conclusões resultantes do trabalho 

realizado no âmbito da presente dissertação, e apresentam-se ideias e sugestões para futuras 

investigações. 
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I.7 – Enquadramento geográfico do estudo 

  O território da República de Angola fica situado junto da costa ocidental da África Austral, 

a sul do Equador e a norte do Trópico de Capricórnio, entre os paralelos 4° 22’ e 18° 02’ Sul e os 

meridianos 11º 41’ e 24º 05’ Leste.  

Com a capital em Luanda e dividido em 18 Províncias, a área total do país é de 1 246 

700 km², tendo uma costa marítima atlântica de 1650 km, e a uma fronteira terrestre de 4837 

km.  

Os países fronteiriços e a extensão das respectivas faixas fronteiriças são: 

 A Norte e nordeste a República Democrática do Congo - 2 511 km (dos quais 220 km 

são de fronteira com a província de Cabinda) e a República do Congo (Brazaville) - 201 

km; 

 A Sul a Namíbia - 1 376 km; 

 A Leste Zâmbia - 1 110 km; 

 A Oeste a faixa costeira do Oceano Atlântico - 1650 km. 

 

 

      Fig.2 - Mapa político-administrativo de Angola (Fonte: www.huambodigital.com, 2015) 
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  I.7.1 – Caracterização geral da província em estudo  

A Província do Huambo fica situada na região centro - sul de Angola e confina a 

nordeste e leste com a Província do Bié, a sul com a Província da Huila, a oeste com a 

Província de Benguela e a noroeste com a província do Kuanza - Sul. É uma província com 

uma superfície de 35.771.15 km², representando 2,61% do território nacional, e a sua capital é a 

cidade do Huambo. Conforme se visualiza na figura 3, as coordenadas geográficas do local são 

12º 57ʹ30ʺ S e 16º 18ʹ 16ʺ E, com uma elevação de 1712m datum WGS 84. 

 

 

Fig. 3– Localização da Província do Huambo em Angola. (Fonte, Adaptado de Google earth, 2014) 

 

A província do Huambo tem 11 municípios: Huambo (Capital), Bailundo, Ekunha, Caála, 

Katchiungo, Londuimbale, Longonjo, Mungo, Tchindjenje, Tchicala Tcholoanga e Ukuma 

(INFOTUR, 2007). 

Conforme Dinis (1973), o relevo da província é bastante diversificado, onde as altitudes 

na superfície mais aplanada oscilam entre os 1.750 m e os 1.800 m, atingindo os 1.830m no 

ponto mais elevado da aplanação que se situa na Tchicala Tcholoanga. No seu limite ocidental, 

na "Cadeia Marginal de Montanhas", o relevo é muito mais acidentado, com montes e serras. 

Geomorfologicamente, esta região enquadra-se em dois tipos de paisagem: uma dominante, o 

Planalto Antigo, extensa superfície planáltica situada acima da linha hipsométrica dos 1.500 

metros, drenada por uma rede hidrográfica importante, onde se destacam as bacias dos rios 

Queve, Cunene e Cubango e, uma segunda, a oeste, na cadeia marginal de montanhas, que 

define o limite ocidental da superfície planáltica do interior angolano. Esta unidade atinge a sua 
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máxima expressão no Morro do Môco, pico montanhoso com 2.620 metros de altitude que se 

situa entre os municípios do Londuimbale e Ekunha.  

            O clima da província, segundo Dinis (1973), é húmido de característica tropical e 

influenciado pela altitude do planalto, apresentando duas estações: a chuvosa, com sete meses 

de duração, e o cacimbo (seca) com cinco meses. A precipitação média anual atinge os 1.400 

mm/ano e as temperaturas médias anuais cerca de 19º C, caracterizando-se assim como um 

clima de altitude com semelhanças ao das zonas temperadas. A humidade relativa média do ar 

oscila entre os 60% e os 70%. Os valores máximos são atingidos em Janeiro e situam-se entre 

os 75% e os 80%; os mínimos ocorrem em Agosto oscilando entre os 35% e os 40%. 

             Os solos mais representativos são ferralíticos, amarelos ou alaranjados, laranjas e 

vermelhos. São em geral fundos e friáveis mas, em determinadas condições, podem apresentar 

materiais lateríticos ou mesmo bancadas de laterite a menos de um metro de profundidade. São 

solos com fraca reserva mineral e baixo teor de matéria orgânica. São, contudo, largamente 

utilizados na produção agrária - principal actividade económica da província - que é a base da 

subsistência alimentar da população. 

            A flora é caracterizada por florestas abertas e savana bosque, savana com arbusto e 

savanas associadas a matas. 

            A fauna é rica em animais domésticos e selvagens. 

            A rede hidrográfica da província tem significativa importância para o país. Na comuna 

sede do município de Tchicala Tcholoanga, têm origem alguns dos mais importantes rios que 

nascem no interior do território nacional, com destaque para o Queve, o Cunene, o Cutato e o 

Cubango (Dinis, 1973). 

Dados obtidos dos resultados preliminares do Censo da população e habitação de 2014, 

indicam que em 16 de Maio do mesmo ano a população residente na província do Huambo era 

estimada em 1.896,147 habitantes, dos quais 899,690 do sexo masculino e 996,457 do 

feminino, com uma densidade populacional de 57 habitantes/km² (INE, RGPH 2014). 

A ANGOP (2008) refere que o território correspondente à província do Huambo é 

habitado por três grupos étnicos muito fracamente diferenciados: os huambos, os bailundos e 

os sambos; havendo ainda a anotar pequenas manchas de ganguelas e quiocos, sem interesse 

demográfico. Estes grupos integram-se na tribo dos bundos, ramificação dos bantus, que em 

época remota abandonaram o vale do Nilo, dirigindo-se para o sul e ocupando 

progressivamente quase toda a África aquém Sahara. 
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  I.7.2- Urbanização e crescimento demográfico da cidade do 

Huambo 

A zona onde actualmente existe a urbanização do Sassonde, parte constituinte da 

cidade do Huambo, encontrava-se em estado natural até 1992, ano em que se reiniciou a 

guerra civil em Angola.  

No ano de 1993, com o correr dos dias de guerra civil, surgiu a necessidade de a 

população buscar lenha nesta região conhecida na altura como floresta do Sacaala, para a 

utilizar como combustível para coser alimentos. Com esta prática deu-se início à desflorestação. 

Não obstante, com o fim da guerra no ano de 2002, parte da população que habitava em zonas 

rurais, afluiu às cidades na perspectiva de melhorar as suas condições de vida. 

Consequentemente verificou-se o aumento da população nas cidades, acarretando a 

necessidade de habitação e, concomitantemente, a expansão demográfica. A região em estudo 

não foi poupada pelas necessidades das pessoas e desenvolveu-se uma nova comunidade, 

sem levar em consideração alguns parâmetros urbanísticos, afectando gravemente o equilíbrio 

ecológico da zona e agravando a desflorestação pela ocupação desordenada do solo.  

As imagens que seguem mostram, a floresta do Sacahala, antes e após a invasão pela 

urbanização do Sassonde. 

 

 

Fig.4- Expansão da cidade do Huambo: a) Planta da antiga floresta do Sacaala (fonte IGCA, 2014), b) Urbanização do Sassonde (2014) 
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Capítulo II – Enquadramento teórico. 

 

Neste capítulo são apresentados os fundamentos teóricos que serviram de base para a 

realização do presente trabalho. Começa-se por fazer uma breve revisão bibliográfica sobre os 

principais termos ligados à investigação, prosseguindo-se com a descrição da evolução do 

conceito de desenvolvimento sustentável, das políticas de ordenamento de território existentes 

em Angola, em geral e particularmente na província do Huambo, terminando-se com a 

apresentação, de forma estruturada, dos principais indicadores ambientais, que serviram de 

base para comparar a relação ambiente - qualidade de vida como base para o desenvolvimento 

sustentável no casco urbano da cidade do Huambo e na urbanização do Sassonde, na 

República de Angola. 

 

2.1- Definição de termos 

O conceito de ambiente envolve todas as coisas, sejam elas bióticas ou abióticas, que 

acontecem na terra, ou em alguma região dela, que afectam os ecossistemas e a vida dos 

seres humanos. (Conf. De Tblissi, 1997, in Azevedo, 2001). 

A Lei nº 11/87, Lei de bases do ambiente de Portugal no seu Artigo 5º, nº 2, define 

ambiente como o conjunto dos sistemas físicos, químicos, biológicos e suas relações, e dos 

factores económicos, sociais e culturais com efeito directo ou indirecto, mediato ou imediato, 

sobre os seres vivos e a qualidade de vida do homem. 

Desenvolvimento Sustentável é a compatibilização das infra-estruturas e das actividades 

humanas com o ambiente e os processos naturais, de forma a não exceder os limites da 

capacidade de regeneração dos recursos naturais e a não exceder a capacidade de carga e a 

capacidade de assimilação do meio. (Henriques, A. G. 2001). 

  O Relatório da Comissão Mundial do Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas, 

1987, define desenvolvimento sustentável como o desenvolvimento que satisfaz as necessidades 

do presente sem comprometer a capacidade de as gerações futuras satisfazerem as suas próprias 

necessidades.  
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2.1.1 – A qualidade de vida numa perspectiva ampla e 

ambiental 

Durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento 

realizada no Rio de Janeiro em 1992, recomendou-se que a educação ambiental deveria reorientar 

a educação para o desenvolvimento sustentável, de forma a compatibilizar objectivos sociais de 

acesso às necessidades básicas; com objectivos ambientais de preservação da vitalidade e 

diversidade do planeta, garantindo como direito aos cidadãos um ambiente ecologicamente 

saudável; com objectivos económicos; aumentar a concientização popular; considerar o 

analfabetismo ambiental e promover treinamento. (Pelicioni, M.C.F., 1998). 

A Organização Mundial da Saúde (1996) define a Qualidade de Vida como as percepções 

individuais sobre sua posição de vida no contexto dos sistemas de cultura e de valores em que 

vivem, e em relação às suas metas, expectativas, padrões e preocupações. É um conceito 

abrangente, que incorpora, de uma forma complexa, a saúde física, o estado psicológico, o nível de 

dependência, as relações sociais, as crenças pessoais e o relacionamento com características que 

se destacam no ambiente. 

Esta definição mostra as visões que referem a qualidade de vida como uma avaliação 

subjectiva que induz dimensões positivas e negativas e que se apoia no contexto cultural, social e 

ambiental. 

A Qualidade de vida, reflecte a percepção dos indivíduos de que suas necessidades estão 

sendo satisfeitas e que eles não têm negadas oportunidades para atingirem a felicidade e a 

plenitude, com relação ao estatus físico de saúde, ou às condições sociais ou económicas 

(Pelicioni, M.C.F., 1998). 

 Coimbra (1985), corroborando refere a Qualidade de Vida como a expressão que define o 

grau de satisfação atingido pelos indivíduos ou população, no que diz respeito às suas 

necessidades consideradas fundamentais. É o somatório de factores decorrentes da interacção 

entre sociedade e ambiente, atingindo a vida no que concerne às suas necessidades biológicas, 

psíquicas e sociais inerentes e/ou adquiridas. 

Expressa-se mediante a utilização de indicadores sociais concretos e objectivos, como a 

taxa de desemprego, a densidade populacional, e de outros indicadores abstratos, baseados em 

informações colhidas directamente dos indivíduos que compõem a população em estudo. (Pelicioni, 

1995, p40). 
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A qualidade de vida colectiva pode ser considerada como a resultante de condições sócio – 

ambientais e estruturais que se desenvolvem na sociedade. (Pelicioni, M.C.F., 1998). 

Entre os indicadores sociais usados para avaliá-los segundo Forattini, (1991), podemos citar 

os seguintes: 

 Os indicadores ambientais: que dizem respeito à qualidade da água, ar e solo, à poluição e 

contaminação; 

 Os indicadores habitacionais: a densidade, a disponibilidade, e as condições de 

habitabilidade; 

 Os urbanos: a concentração populacional, a comunicação e transporte, a educação, a 

segurança, a poluição sonora e visual, local e paisagística; 

 Os sanitários: a morbilidade e a mortalidade, a assistência médica e hospitalar, o estado 

nutricional; 

 Os sociais: as condições socioeconómicas, as classes, o consumo, as necessidades e 

desigualdades, a família e a sexualidade, as condições de trabalho e profissão, a recreação, 

o lazer e o turismo, como também o sistema político – administrativo.   

Todos esses indicadores se inter-relacionam intimamente, devem ser considerados em 

conjunto e têm carácter essencialmente social. (Pelicioni, M.C.F., 1998). 

O conceito de qualidade de vida, portanto, transcende o conceito de padrão ou nível de vida, 

de satisfação das necessidades humanas do ter para a valorização do ser, e deve ser avaliada pela 

capacitação que tem determinada sociedade de proporcionar oportunidades de realização pessoal 

a seus indivíduos no sentido psíquico, social, ambiental e espiritual, ao mesmo tempo em que lhes 

garante um nível de vida minimamente aceitável.  

 

2.1.2- Breve contextualização do desenvolvimento sustentável 

no mundo 

Foi no inicio dos anos 70, do século XX, que começou - se a falar de 

desenvolvimento sustentável. Este conceito surgiu, como defende Gaudiano (2005, cit. 

Pereira, 2009), como resposta radical à necessidade de reorientar os estilos de 

desenvolvimento impulsionados até aos anos 1970, perante os magros resultados no objectivo 
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de diminuir a desigualdade social e os seus severos impactos sobre o meio natural e a base 

dos recursos naturais.  

Em 1987, o relatório elaborado pela Comissão Mundial para o Ambiente e o 

Desenvolvimento, intitulado “ O Nosso Futuro Comum”, introduziu pela primeira vez, com um 

alcance político próximo do que conhecemos hoje, o conceito de desenvolvimento sustentável, 

reclamando para as questões ambientais a mesma atenção que a dispensada ao crescimento 

económico na base de uma análise profunda da inter-relação do desenvolvimento económico 

com a necessidade de protecção do ambiente. (PNGA, 2009). Neste sentido, tem se procurado, 

ao longo das últimas duas décadas, modelos de desenvolvimento que integrem a protecção do 

ambiente com o crescimento económico e a coesão social. Esta procura transformou-se numa 

corrente de fundo que atravessa todos os continentes.  

Os primeiros sinais foram observados nos movimentos sociais em defesa da ecologia 

ao redor do mundo, nas conferências internacionais promovidas pela ONU - Organização das 

Nações Unidas - para debater temas do meio ambiente e do desenvolvimento, nos relatórios do 

Clube de Roma e, mais ou menos directamente, em trabalhos de outros autores pioneiros, de 

diversos campos de investigação, que reflectiram sobre as mesmas questões (Lima, 2003).  

Este primeiro surto de globalização dos movimentos sociais, segundo Camargo (2003, cit. 

Gonçalves, 2005), apontava para mudanças radicais que se iriam estender a vastos 

domínios, influenciando não apenas a economia e a sociedade, como também o próprio 

modelo civilizacional, com os seus usos e costumes. É no calor dos movimentos estudantis e dos 

“hippies” dos anos 60 que emerge o novo ambientalismo, com objectivos e exigências bem 

definidos e com uma consciência da dimensão política dos mesmos, chamando a atenção para as 

consequências devastadoras que um desenvolvimento “sem rédeas” estava a desencadear 

(Pereira, 2009). 

O conceito de um novo modelo de desenvolvimento para o século XXI, 

compatibilizando a dimensão económica, social e ambiental, surgiu para resolver, como ponto 

de partida no plano conceptual, o velho dilema entre crescimento económico e redução da 

miséria, de um lado, e preservação ambiental, de outro (Gonçalves, 2005).  

As noções mais explícitas relativamente ao conceito de “desenvolvimento sustentável” 

aparecem nos trabalhos do economista Ignacy Sachs e nas propostas da comissão de 

Bruntland. O primeiro introduziu e desenvolveu a noção de Ecodesenvolvimento, na qual 
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propunha uma estratégia multidimensional e alternativa de desenvolvimento que articulava 

promoção económica, preservação ambiental e participação social (Lima, 2003).  

Em 1987, foi publicado, por uma Comissão coordenada por Gro Harlem Brundtland, 

então Primeira Ministra da Noruega, o Relatório Bruntland, também conhecido como “O nosso 

futuro comum”, que definia desenvolvimento sustentável como (Caieiro, 1998; Almeida, 2002; 

Mckeown et al., 2002; Lima, 2003) “desenvolvimento que satisfaz as necessidades das gerações 

actuais, sem com isso comprometer a possibilidade das gerações futuras satisfazerem as suas 

próprias necessidades” 

O desenvolvimento sustentável envolve, assim, a integração de políticas sócio - 

económicas bem como ambientais:  

 Economicamente, este tipo de desenvolvimento deve permitir uma repartição e uma 

utilização racional dos recursos do planeta;  

 Socialmente, deve visar a redução das diferenças entre os níveis de vida; 

 Ecologicamente, deve valorizar os recursos dos ecossistemas, limitar o uso dos recursos 

não renováveis, limitar a produção dos resíduos e generalizar a sua reciclagem;  

 Culturalmente deve diversificar as vias de modernização em função das especificidades 

locais (Cohn-Bendit, et al, 1999).  

 

Em 1991 foi publicada a segunda Estratégia Mundial para a Conservação da União 

Mundial para a Natureza (UICN), apoiada pelo PNUMA assim como pelo Fundo Mundial para a 

Natureza (WWF), que se denominou de “Cuidar da Terra”. Esta estabelece que o 

desenvolvimento sustentável constitui o melhoramento da “qualidade de vida humana sem 

diminuir a capacidade de carga dos ecossistemas que a sustentam” (Gaudiano, 2005). Esta 

estratégia propõe nove princípios para alcançar a sociedade sustentável:  

 Respeito e cuidado em relação à comunidade de vida; 

 Melhorar a qualidade de vida humana; 

  Conservar a vitalidade e a diversidade da Terra;  

 Minimizar o esgotamento dos recursos não - renováveis;  

 Manter-se dentro da capacidade de carga da Terra;  

 Mudar as atitudes e as práticas pessoais;  

 Capacitar as comunidades para cuidarem do seu próprio ambiente;  
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 Proporcionar um quadro de referência para integrar o desenvolvimento com a 

conservação;  

 Forjar uma aliança global. 

A implementação prática dos princípios consagrados no Relatório de Bruntland, só se 

tornou mais intensa e clara após a Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e 

Desenvolvimento (CNUAD), realizada em Junho de 1992, no Rio de Janeiro, a qual ficou 

conhecida pela ECO-92. Esta Conferência teve por objectivos apresentar soluções para o 

problema da poluição, pobreza e desperdício de recursos. No entanto, o conflito entre o Norte rico 

e o Sul pobre dominaram o assunto das reuniões, atingindo-se poucos acordos.  

O conceito de desenvolvimento sustentável emergiu como uma maneira de combinar as 

necessidades ecológicas e económicas, surgindo, assim a Agenda 21, em 1992. O seu principal 

objectivo consistia em preparar o mundo para os desafios do século XXI perante os problemas 

ambientais (Caeiro, 1998). No sentido de se caminhar para um terceiro milénio mais 

equitativo e sustentável, foi criada a Comissão de Desenvolvimento Sustentável das 

Nações Unidas (CDS) em 1993. 

Em 1994 foi elaborada a Carta de Alborg (Carta da Sustentabilidade das Cidades 

Europeias), com vista a serem tomadas várias medidas relativamente à implementação do 

desenvolvimento sustentável nas cidades. Passados cinco anos, realizou-se a Sessão 

Especial da Assembleia-geral das Nações Unidas, também denominada Cimeira Rio+5, 

factor decisivo para a efectiva implementação da Agenda 21, enquanto Plano Global de Acção 

para o desenvolvimento sustentável do Planeta (Caeiro, 1998).  

Tanto o Relatório Brundtland, elaborado em 1987, quanto os demais documentos 

produzidos pelo Clube de Roma, sobre o Desenvolvimento Sustentável, foram fortemente 

criticados porque associaram a situação de insustentabilidade do planeta, principalmente, à 

condição de descontrolo da população e à miséria dos países do Terceiro Mundo, não 

atribuindo a importância devida à poluição ocasionada durante os últimos séculos pelos países do 

Primeiro Mundo (Gonçalves, 2005).  

Foram feitas recomendações, no sentido de se seguirem caminhos nos quais a 

preocupação com o ambiente levasse a uma maior cooperação entre países desenvolvidos e 

países em diferentes fases de desenvolvimento económico e social, e desta forma conduzisse à 

execução de objectivos comuns, e que tivessem em conta as inter-relações entre as pessoas, 

os recursos, o ambiente e o desenvolvimento (Layrargues, 1997).  
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 Braga e colaboradores (2004) defendem que o conceito de sustentabilidade, ou de 

desenvolvimento sustentável, embora utilizado de forma ampla nas duas últimas décadas, a 

ponto de se tornar referência obrigatória quer em debates académicos, quer políticos e 

culturais, está longe de possuir um significado consensual. É antes um conceito em 

permanente construção e reconstrução. Segundo Jacobi (2005), num sentido abrangente, a 

noção de desenvolvimento sustentável remete à necessária redefinição das relações entre 

sociedade humana e natureza e, portanto, a uma mudança substancial do próprio processo 

civilizacional.  

Numa interpretação ainda mais ampla, poderemos afirmar que o conceito de 

desenvolvimento sustentável terá de articular três componentes: o desenvolvimento 

económico, a conservação do ambiente e a equidade social (Pereira, 2009). No entanto, não se 

pode atribuir a estes conceitos uma definição única, porque cada país, cada região, cada 

indivíduo, possuem características específicas que os distinguem (Ferreira, 2008).  

Consequentemente, as competências ambientais dos indivíduos não compreendem 

apenas conhecimento  e ferramentas concretas, mas também componentes situacionais: 

consciência das diferentes atitudes e valores numa sociedade em particular, e ainda capacidade 

para agir com base em normas e regras comuns com vista a uma sociedade ecologicamente 

sustentável (Pereira, 2009). Podemos considerar que, actualmente, o maior desafio com que nos 

deparamos é o de promover um desenvolvimento sustentável que consiga atingir o equilíbrio 

entre o desenvolvimento sócio - económico e a preservação do ambiente (Gomes, 2006). 

 

II.2- Análise comparativa da qualidade ambiental – qualidade de vida 

no casco urbano da cidade do Huambo e na urbanização do Sassonde 

II (estudo de caso). 

2.2.1- Fundamentação  

Como já referenciado, as acções antrópicas de uma maneira geral, vêm impactando 

consideravelmente o meio ambiente e, não raramente, esgotando ou colocando em risco os 

recursos naturais do planeta. Actualmente as questões relativas ao meio ambiente estão 

constantemente em foco, em todos os sectores da sociedade, especialmente as 
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relacionadas com impactos ambientais, recuperação e conservação dos recursos naturais. O 

cuidado e a preservação do meio ambiente se tornaram uma questão de sobrevivência, uma 

preocupação eminente com a qualidade de vida para as futuras gerações. (Oliveira, 2008). 

Desde a realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio  

Ambiente Humano (Estocolmo/1972) - considerada um marco do despertar ambiental, onde se 

discutiram questões políticas, sociais e económicas - inúmeras leis, regulamentações e outros 

instrumentos de normatização foram aprovados em todos os países do mundo. Seguiram-se 

também vários tratados, acordos, compromissos e conferências internacionais. Ao longo do 

tempo, algumas mudanças nas abordagens e direcionamentos das acções têm sido 

observadas, sempre visando a minimização dos efeitos causados pelas acções antrópicas e 

a busca do melhor caminho para o desenvolvimento sustentável e para uma política ambiental 

ideal.  

Os impactos ambientais provocados pelo acelerado ritmo de ocupação urbana, 

desordenada e mal planeada, ocasionaram grandes problemas na cidade do Huambo. 

Seguindo as tendências internacionais, a República de Angola, criou também as suas leis 

para protecção ambiental, muitas delas aprovadas recentemente.  

O assunto é polémico e controverso: se por um lado tanto países  

desenvolvidos, quanto os em desenvolvimento, criaram políticas com mecanismos e 

instrumentos legais, metodológicos e operacionais para prevenir e resolver problemas de 

degradação ambiental; por outro assistimos a uma série de acções e decisões tomadas à 

revelia das devidas considerações ambientais e em desacordo com legislações e normas 

já aprovadas (Oliveira, 2008). 

 

II.2.1.1- Delimitação da zona em análise 

O casco urbano da cidade do Huambo é mais extenso, em superfície, do que a nova 

urbanização do Sassonde. Nesta abordagem procuramos, para melhor percepção, delimitar as 

regiões onde foram observadas as variáveis ambientais que ajudaram a comparar o estado 

ecológico da região. 

A figura que segue mostra-nos a delimitação de alguns lugares do casco urbano e da 

nova urbanização do Sassonde (II), aonde foram aplicados os inquéritos para obter-se 

informações sobre as diferentes variáveis em estudo. 



 

40 

 

 

 

Fig. n 5 - Zonas em estudo (Fonte: Adaptado de Google earth 2015), a) Casco Urbano, b) Urbanização do Sassonde 

 

II.2.2- As Políticas de ordenamento do território 

A Lei de Terras em Angola, Lei nº 9/04, de 9 de Novembro, procede ao 

enquadramento jurídico da problemática da terra de forma multidisciplinar e integrada, 

estabelecendo as bases gerais do regime jurídico das terras bem como os direitos 

fundiários que sobre estes pode incidir, incluindo o regime geral de constituição, 

exercício, transmissão e extinção destes direitos, aplicando-se aos terrenos rurais e 

urbanos. (PEAPH, 2013). Esta lei estabelece que a ocupação, uso e fruição de terras, 

estão sujeitas às normas constantes dos instrumentos de ordenamento do território e do 

planeamento urbanístico, designadamente no que diz respeito aos objectivos por estes 

prosseguidos. 

A Lei do Ordenamento do Território da República de Angola, Lei nº 3/04 de 25 de 

Junho, tem por objecto o estabelecimento do sistema de ordenamento do território e do 

urbanismo e da sua acção política, tendo sido definido um sistema integrado de normas, 

princípios, instrumentos e acções de Administração Pública com vista à gestão e 

organização do espaço biofísico territorial, urbano e rural. (PEAPH, 2013).  

Esta lei atribui ao estado o dever de ordenamento do território, cabendo aos 

governantes provinciais a obrigação de intervenção nas áreas sob sua jurisdição, e às 

comunidades o poder de participarem nas acções destinadas ao ordenamento e na 
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elaboração de planos territoriais. Os princípios orientadores da intervenção do Estado 

neste domínio são, entre outros, os seguintes: defesa do ambiente; utilização racional 

dos recursos naturais; sustentabilidade e participação pública (legis-palop.org, 2015). 

Partindo deste pressuposto é possível percebermos que, ao longo do século XXI, Angola 

registou um elevado crescimento económico, correndo para a industrialização e criando alguns 

centros urbanos. No entanto, esse crescimento económico não tem sido acompanhado pelo 

desenvolvimento do país. Esta etapa foi marcada por diversas contradições, dentre elas a 

mais grave foi a concentração de riqueza com a exclusão social de uma maioria da 

população.  

Os problemas sociais urbanos têm se agravado no território nacional, tanto em 

cidades capitais provinciais, como nas novas urbanizações (PNGA, 2009). Tem se tornado 

comum um quotidiano de violência e de desrespeito pelos direitos fundamentais do cidadão que 

foram garantidos pela Constituição de 2008.  

A um melhor nível de vida corresponde um reverso da medalha mais negro, pois esta 

melhoria não tem vindo a ser acompanhada de um desenvolvimento sustentável conforme referia 

(Ferreira, 2008).  

Segundo Vieira (2003 cit. Pereira 2009), o crescimento populacional é simplesmente um 

assunto que não pode passar ao lado de ninguém uma vez que arrasta consigo um 

desequilíbrio a nível global.  

 

Como noutras partes de Angola, as populações e as áreas urbanas no Huambo 

cresceram rapidamente nas últimas décadas. Grande parte desse crescimento é atribuído à 

guerra civil que decorreu entre os anos de 1975 e 2002, quando as pessoas se deslocavam 

para as cidades, fugindo das hostilidades das zonas rurais. Contudo, a imigração para as 

cidades continuou durante os treze anos de paz, isto é, a partir de 2002, principalmente porque as 

áreas urbanas oferecem melhores oportunidades económicas comparadas com as áreas rurais, 

onde é extremamente difícil obter receitas em dinheiro. Altas taxas de natalidade também 

contribuíram para o crescimento urbano. (Development Workshop, 2009).  

Neste contexto, o crescimento acelerado da população angolana em geral, e 

particularmente da província do Huambo, não só pressionou o casco urbano, degradando-o, 

como também acarretou a necessidade de habitação, e com esta, o surgimento de 

urbanizações sem condições básicas para habitabilidade, o que tem influenciado o uso 
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incorrecto do meio ambiente, degradando-o, e reforçando assim a necessidade de se buscar 

todos os mecanismos encaminhados à educação ambiental. 

A estrutura do ordenamento do território em Angola assenta em planos territoriais, os 

quais podem ser de âmbito nacional, provincial ou municipal. Estes planos podem ainda ser 

especiais, no caso de abrangerem áreas determinadas em função de fins específicos de 

ordenamento do território (áreas agrícolas, áreas de turismo, áreas de indústria etc.) ou 

sectoriais, no caso de abrangerem sectores de infra-estruturas colectivas (redes viárias, redes 

de transportes, de abastecimento de água e energia etc. (PEAH, 2013). 

A nova urbanização do Sassonde, na província do Huambo tem se deparado com 

grandes problemas de desrespeito pela estrutura de ordenamento do território ditada pelos 

instrumentos legais vigente no país, o que agrava a qualidade de vida dos habitantes e a 

conservação do meio ambiente. O crescimento desordenado da urbanização, sem seguir 

qualquer estrutura de planeamento, invadiu territórios inadequados, criando áreas de risco. 

Acreditamos que, sem investimentos públicos maciços, o crescimento económico será 

insuficiente para promover o desenvolvimento social e, portanto, o desenvolvimento urbano 

será ineficaz e, consequentemente, virá acompanhado de segregação social.  

A figura a seguir mostra aquilo que consideramos como desrespeito da legislação e 

alguns problemas derivados por este.  

 

 

Fig. 6 – Problemas ocasionados pela falta da aplicação da Legislação sobre políticas de ordenamento do território na Urb. do Sassonde  

 

Tendo em conta o óbvio, é importante despertar para a resolução da problemática em 

estudo com vista à melhoria das condições de vida das populações e do meio ambiente.   
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II.2.3 – O abastecimento de água potável 

Vista do espaço, a Terra parece o Planeta Azul, pois a água cobre cerca de 70% da 

superfície terrestre, formando os oceanos, os rios, os lagos etc. No entanto, somente uma 

pequenina parte dessa água está à disposição para a vida na Terra. Dos 3% de água doce 

existente, uma grande parte encontra-se solidificada a temperatura negativa, quer nas calotes 

polares, quer nos glaciares e nos níveis altitudinais das neves perpétuas (79%). Da restante 

água, 20% está no subsolo, e apenas 1% é água facilmente acessível à superfície. (Alves, 

1998). 

A poluição das águas é um dos aspectos mais inquietantes da degradação do meio 

natural pela civilização contemporânea (Knapic, 1983). O meio aquático, pelas suas 

características, favorece os efeitos nocivos da poluição, pois a mobilidade da própria água, 

induz a uma rápida dispersão dos poluentes.  

São várias as causas da crescente poluição das águas, entre elas destacamos (Knapic, 

1983): 

 Esgotos dos grandes centros urbanos; 

 Afluentes químicos lançados pela indústria; 

 Fertilizantes e pesticidas utilizados pela agricultura; 

 Sedimentos resultantes da erosão acelerada de muitos solos; 

 Dispersão de produtos petrolíferos;  

 Aquecimento das águas pela indústria, entre outros. 

 

A poluição das águas pode, assim, aparecer de vários modos, incluindo a poluição 

térmica, que é a descarga de efluentes a altas temperaturas; a poluição física, que é a descarga 

de material em suspensão; a poluição biológica, que é a descarga de microrganismos, entre os 

quais bactérias patogénicas e vírus; e a poluição química, que pode ocorrer por deficiência de 

oxigénio, toxicidade e eutrofização.  
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 II.2.3.1- Caracterização das infra-estrutura de abastecimento 

de água em Angola, particularizando a Província do Huambo 

 

No âmbito da caracterização das infra-estruturas de abastecimento de água considera-

se importante efectuar um enquadramento do sistema institucional em vigor no país. 

 A tutela do sector das águas encontra-se actualmente atribuída ao Ministério da Energia 

e Águas, com destaque para a Direcção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento 

(DNAAS) que, sendo um órgão executivo central, dispõe de delegações a nível provincial. 

(PEAH, 2013). 

Dos termos de normas legais e regulamentares aplicáveis a este sector, destacam-se os 

seguintes diplomas:  

 Lei n.º 6/02, de 21 de Junho (Lei da Água, que estabelece as directrizes gerais do 

regime jurídico inerente ao uso dos recursos hídricos); e  

  Resolução de Conselho de Ministros n.º 10/04, de 11 de Junho (aprova o Programa de 

Desenvolvimento do Sector das Águas).  

Tendo por base o Inquérito de Indicadores Múltiplos, referenciado na caracterização do 

sector apresentada no Programa de Desenvolvimento do Sector das Águas, 61,6% da 

população de Angola tinha acesso a água potável em 2001, sendo que nas áreas urbanas o 

nível de cobertura estimava-se em 70,9% (mas apenas 34% com disponibilidades de água para 

consumo consonantes com padrões de áreas urbanas) e nas áreas rurais o nível de cobertura 

era inferior a 39,9%.  

Não obstante o anteriormente referido, de acordo com o Relatório de Desenvolvimento 

Humano de 2006, a água para lá da escassez: poder, pobreza e a crise mundial da água 

(PNUD, 2006), apenas 53% da população angolana tinha acesso sustentável a uma fonte de 

água melhorada em 2004.  

O facto de uma determinada percentagem da população ter acesso a água para 

consumo humano, não significa necessariamente que lhe esteja garantida a qualidade de 

serviço. De acordo com o Programa de Desenvolvimento do Sector das Águas, os sistemas de 

abastecimento de água não se encontram em funcionamento com a regularidade necessária, 

devido à falta de energia, deficiente gestão e à não realização de acções de manutenção 

oportunas. Existem também constrangimentos ao nível da qualidade da água tratada: muitas 
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Estações de Tratamento de Águas (ETA) apresentam avarias sérias, o que não lhes permite 

tratar devidamente a água, sendo em alguns casos feita apenas a desinfecção por cloro. Por 

outro lado são também identificadas carências ao nível da monitorização: a inexistência de 

laboratórios torna difícil a realização de actividades de controlo da qualidade da água. (PEAPH, 

2013) 

Por outro lado, verifica-se que a capitação média de água consumida por um angolano 

(residente num aglomerado urbano sede provincial) é de 25 l/hab/dia. Este valor encontra-se 

ligeiramente acima do valor mínimo de sobrevivência de 20 l/hab/dia apresentado pela OMS e 

UNICEF. De acordo com estes organismos internacionais, para satisfazer as necessidades 

básicas alimentares e de higiene cada indivíduo deve ter acesso diariamente a 20 litros de 

água, de uma origem situada a menos de um quilómetro do lar (PNUD, 2006). Contudo, para 

garantir outros factores elementares que permitam manter o bem-estar físico e a dignidade 

pessoal (como sejam tomar banho e lavar a roupa) aquele valor de referência aumenta para 50 

l/hab/dia (PNUD, 2006).  

Inevitavelmente a média nacional esconde variações muito grandes. De acordo com o 

programa anteriormente referido existiam sete capitais de Província com capitações abaixo do 

valor de referência para o limiar de sobrevivência, sendo a cidade de Huambo uma das capitais 

nesta situação absolutamente confrangedora, com 15 l/hab/dia.  

 

 

Fig.7 - Consumo médio diário estimado para as populações dos centros urbanos das capitais provinciais com destaque para o Huambo (Fonte: 

Adaptado de PEAPH, 2013) 

 

Assim, para fazer face aos constrangimentos identificados, foram definidos no âmbito do 

Programa de Desenvolvimento do Sector das Águas, em 2012, vários objectivos. Dois dos 
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objectivos estratégicos consistiam em reduzir para metade, até 2015, a percentagem da 

população que não é servida por sistemas de abastecimento de água; e aumentar a qualidade 

do serviço, designadamente no que concerne a garantir capitações na ordem dos 30 e 70 

l/hab/dia em meio periurbano/rural e meio urbano, respectivamente, o que não foi cumprido na 

totalidade. 

De acordo com o mesmo relatório, nas zonas urbanas as acções a desenvolver visam 

essencialmente a reabilitação e ampliação dos sistemas de abastecimento de água existentes e 

a extensão da rede às áreas periurbanas mais próximas, bem como a construção de postos de 

venda de água para abastecer cisternas.  

Assim através da (Resolução nº 58/07, de 30/07, alterada pela Resolução n.º 17/09, de 

10/03), foi aprovado em Conselho de Ministros em 2007 o programa do executivo, Água para 

todos, cujo objectivo foi assegurar o abastecimento de água a pelo menos 80% da população 

rural até ao ano de 2012. Este programa é de âmbito nacional, mas a sua execução é 

descentralizada, ao nível dos governos provinciais. A realidade está longe do objectivo definido 

no Programa Água para Todos (80% da população rural com acesso a água potável até 2012).  

Não obstante, a situação actual ainda está longe dos níveis de fiabilidade desejáveis, 

tendo em consideração os resultados divulgados pela DNAAS relativamente às condições de 

operação dos sistemas de abastecimento de água nas sedes de Província. Verifica-se que nos 

últimos oito anos houve uma melhoria significativa em termos de disponibilidade de água per 

capita (conforme ilustra a figura). (PEAH, 2013). 

 

 

Fig. 8 - Disponibilidade de água per capita com destaque para a cidade do Huambo (Fonte: Adaptado de PEAPH, 2013) 

 

Actualmente a capitação média de água consumida por um angolano (residente num 
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aglomerado urbano sede provincial) é de cerca de 54 l/hab/dia. Na capital de Província do 

Huambo a capitação passou de 15 l/hab/dia, em 2004, para 53 l/hab/dia, em 2012. (DNAAS, 

2012). 

Não obstante o anteriormente apresentado, de acordo com dados do Sistema de 

Informação Sectorial de Água e Saneamento (SISAS) existem na Província do Huambo 551 

sistemas de água e 562 chafarizes, correspondendo a uma cobertura de 25%, situando-se 

abaixo da média nacional que é de 37%. É de referir, no entanto, que 24% dos sistemas de 

água registados não estão a funcionar, bem como 7% dos chafarizes registados. (PEAH, 2013). 

Resumindo, a situação relativa aos sistemas de abastecimento de água a nível nacional 

caracteriza se por elevadas carências ao nível infra-estrutural. O contexto de guerra prolongada 

conduziu, por um lado, à destruição de parte das infra-estruturas de abastecimento de água e, 

por outro, a movimentos migratórios de uma parte substancial da população do interior do país 

para os centros urbanos, o que introduziu uma acrescida pressão sobre o recurso água nestas 

zonas. (DNAAS, 2012). 

 

II.2.3.2- A problemática da distribuição da água potável no 

casco urbano do Huambo 

De acordo com informação da Direcção Provincial de Energia e Águas, 37% (36,9%) da 

população da província do Huambo tem acesso ao abastecimento de água. Destes 37% cerca 

de dois terços (≈67%) têm sistemas deficientes:  

 por ausência de recursos humanos qualificados ;  

 pela qualidade dos equipamentos e por falta de regulamentação técnica. 

 

Cerca de 50% dos habitantes são abastecidos por sistemas de manivelas manuais e os 

restantes por sistemas normais. (PEAH, 2013). 

Dados do IBEP referentes a 2008/2009 estabelecem quais as principais fontes de 

abastecimento utilizadas. Como se pode observar na figura seguinte apenas 38,5% da 

população da cidade do Huambo usa uma fonte apropriada para beber; das quais a sua maioria 

obtêm água através de cacimbas protegidas (21,4%). 
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Fig. 9- Fontes de abastecimento de água usadas no Huambo (Fonte: adaptado de IBEP, 2008/2009) 

 

A cidade do Huambo é servida por um sistema de abastecimento de água e de acordo 

com a Resolução de Conselho de Ministros n.º 10/04, de 11 de Junho, dispõe de um Plano 

Director de Abastecimento de Água, de 2001.  

Dados provisórios do censo publicados pelo (INE, RGPH, 2014), mostram que a cidade 

do Huambo apresenta uma população estimada em cerca de 665.574 habitantes em 2014, dos 

quais 318.177 homens e 347.397 mulheres.  

Segundo informações do DNAAS, a população era abastecida no ano de 2012 por um 

sistema com produção média efectiva de 31 987 m3/dia da responsabilidade da Direcção 

Provincial de Energia e Águas do Huambo. A este sistema estavam associados cerca de 160 

km de rede e 7 000 ligações domiciliárias cadastradas. (DNAAS, 2012). 

O estudo “Avaliação Contingente para Analisar a Vontade de Pagar dos Habitantes do 

Huambo” refere que na cidade do Huambo o sistema de abastecimento de água é realizado por 

adução forçada, composto por duas centrais de captação: a Central Velha do Culimahala, com 

dois grupos electrobombas de 500 m3/h; e a Central Nova do Culimahala com 3 grupos 

electrobombas (500, 360 e 180 m3 /h). (Benguela, B. Z. et al, 2012). 

O sistema público de abastecimento de água inclui as fases de captação, 

armazenamento, tratamento e distribuição domiciliária por meio de redes de distribuição, as 

quais se encontram obsoletas e degradadas, verificando-se inúmeras rupturas e fugas de água 

por toda a cidade. (PEAPH, 2013)  
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O PDM do Huambo (2012) exprime que o volume de água bombeado a partir da ETA 

até aos Centros de Distribuição de água era em 2012 de cerca de 400 a 500 m3/h, os quais são 

inferiores aos consumos actuais da cidade do Huambo. Esta carência é devida a problemas e 

deficiências nos equipamentos e na infra-estrutura, à falta de capacidade da estrutura de 

tomada de água e à deficiência no abastecimento de energia. Os componentes eléctricos dos 

equipamentos para bombear água encontram-se danificados. O processo de tratamento inclui 

floculação/clarificação, filtração, armazenamento e desinfecção com cloro gasoso.  

Existem quatro Centros de Distribuição principais para a cidade de Huambo: S. José, 

Cidade Alta, CUCA e Rua do Comércio. O Centro de Distribuição de S. José é uma estação de 

transmissão, com um reservatório apoiado de 500 m3 de capacidade e duas unidades de 

bombagem de 360 m3/h. A água é bombeada em duas direcções (Bairro de S. José e Cidade 

Alta). O principal Centro de Distribuição, o da Cidade Alta tem cinco reservatórios circulares 

apoiados (capacidade aproximada de 3 500 m3), uma unidade de injecção de cloro e duas 

unidades de bombagem de 2 m3/h cada. A água é bombeada para um reservatório elevado com 

uma capacidade de 250 m3. O Centro de Distribuição da Zona Industrial de CUCA inclui duas 

unidades de bombagem de 200 m3/h que bombeiam a água até o reservatório elevado de 250 

m3 de capacidade. O Centro de Distribuição da Rua do Comércio inclui um reservatório elevado 

com uma capacidade de 250 m3, um reservatório apoiado com uma capacidade de 1 900 m3 e 

uma unidade de recloragem (PDMH, 2012).  

Informações do PDM do Huambo, aclaram que o canal do rio Culimahala se encontra 

obstruído por vegetação na zona de represamento e está sujeito a poluição biológica/agrícola 

na zona de tomada de água.  

 

 

Fig. 10 – Estação de tratamento de Águas de Culimahala. (Fonte: PEAPH, 2013) 

No casco urbano, zona teoricamente abastecida a partir da rede pública, verifica-se 
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também a captação de água para uso doméstico, a partir de poços ou cacimbas, para colmatar 

as deficiências do abastecimento público, muitas vezes na proximidade de fossas sépticas. 

(PEAPH, 2013). 

De referir que, conforme indicado na Resolução de Conselho de Ministros n.º 10/04, de 

11 de Junho, em 2004 as perdas na rede de distribuição na cidade do Huambo eram da ordem 

dos 50-60%. (PEAPH, 2013). 

Na grande maioria dos casos, as infra-estruturas existentes são antigas, não 

apresentando capacidade ao nível de captação e adução de água para fazer face às 

necessidades. Verifica-se ainda a necessidade de realização de obras de expansão que 

permitam aumentar os níveis de cobertura dos sistemas.  

Os sistemas de abastecimento existentes abastecem sobretudo os núcleos dos 

aglomerados urbanos, onde normalmente se localizam os principais equipamentos e serviços. 

 São ainda abastecidas parte das zonas habitacionais através de pontos de água, 

chafarizes e manivelas. Relativamente à qualidade da água, importa referir a existência de 

carências ao nível da monitorização, sendo que a inexistência de laboratórios torna difícil a 

realização de actividades de controlo da qualidade da água. 

O MINUA (2006), refere, que, nas áreas urbanas, no caso da cidade do Huambo, a rede de 

distribuição de água é obsoleta e está subdimensionada. São muito comuns situações em que a 

água saída da central de tratamento chega ao consumidor já contaminada devido a roturas na 

rede. 

Assim, o portal do GPH, (2012), dizia que a cobertura do sistema de abastecimento de 

água é, para a maioria dos municípios, incluindo a sede capital da província do Huambo, parcial, e 

a água não é, de um modo geral, objecto de tratamento. O mesmo documento descreve a 

antiguidade dos sistemas existentes e a falta de pessoal técnico qualificado, como factores que 

têm contribuído para a péssima qualidade de distribuição da água na cidade do Huambo, 

ressaltando como soluções urgente proceder a obras de reabilitação dos mesmos; investir no 

aumento da capacidade de captação e adução; ampliar a rede de distribuição bem como 

implementar sistemas de tratamento da água. 

O PEAPH (2013) admite que para os sistemas existentes no casco urbano do Huambo 

verifica-se que os principais problemas e carências são os seguintes:  

 Sistemas existentes antigos, com carências de intervenções ao nível do aumento da 

capacidade de captação e edução, ampliação das redes e implementação de sistemas 
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de tratamento;  

 Reduzida cobertura ao nível de abastecimento;  

 Reduzida cobertura ao nível de tratamento de água, para a correcção das suas 

características físicas, químicas e bacteriológicas; 

 Parte dos sistemas de tratamento ficam fora de serviço devido à falta de reagentes e de 

manutenção;  

 Reduzida fiabilidade dos sistemas de abastecimento associada à dependência 

energética designadamente falta de combustível, o que implica por vezes a paragem de 

funcionamento dos sistemas de abastecimento;  

 Não há indicação da prática de se estabelecerem perímetros de protecção adequados 

às captações superficiais.  

  

II.2.3.4- A problemática da distribuição da água potável na 

urbanização do Sassonde II 

 

Comparada ao casco urbano, a nova urbanização do Sassonde, debate-se com uma 

situação contraditória no capítulo de distribuição de água para as populações, uma vez que o 

Huambo posiciona-se entre as províncias de Angola que apresenta maior potencial hídrico, 

contrastando assim, com o nível baixíssimo de acesso à água potável pela população.  

Dados do INE (INE-MP, 2010), publicados pelo PEAPH (2013), referem que o diagnóstico 

realizado no âmbito do Plano Director Municipal do Huambo (2011), traça um cenário mais 

pessimista ao sublinhar que apenas 30% da população do município sede tinha acesso a água 

potável, adicionando ainda, que a mesma percentagem não significava situações em que a água 

chega ao interior das habitações. Na maior parte dos casos o acesso a água potável é obtido 

mediante a deslocação, por vezes longa, dos habitantes até pontos municipais de abastecimento 

de água (ex. torneiras, chafarizes, bebedouros, manivelas). Muitos destes pontos de acesso 

recorrem a aquíferos no subsolo das áreas periurbanas, que estão contaminados devido a 

deficiências nos sistemas de saneamento básico. Muitas das vezes a população desta 

urbanização tem de aguentar inúmeras filas em poços com bombas manuais, instaladas pela 

Development Workshop, uma ONG estrangeira, que tem contribuindo para melhoria de algumas 

questões ambientais na província.  
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A figura que segue mostra a situação do acesso a água na urbanização do Sassonde. 

 

 

Fig. 11 – Dificuldades no acesso a água na Urb. do Sassonde 

 

O abastecimento adequado de água potável e o saneamento básico são dois factores 

basilares para a melhoria das condições de vida e de bem-estar das populações e para o controlo 

e prevenção de doenças. Tem se dito que a falta de água constitui um dos problemas ambientais 

mais complexos, sendo no presente responsável por 2,2 milhões de mortes por ano, a maioria 

crianças com idade inferior a cinco anos. (O.M.S, 2012).   

A par do referenciado anteriormente, o acesso a água potável constitui também um dos 

graves problemas ambientais na urbanização do Sassonde, uma vez que nesta urbanização, não 

existe uma rede de distribuição de água potável para o consumo da população. Desse modo a 

população tem se visto, obrigada a fazer furos no subsolo no sentido de obter água para o 

consumo, expondo-se a riscos de consumir água contaminada.  

 

 

Fig. 12 – Cacimbas para obtenção de água para consumo na Urb. Do Sassonde 
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A Development Workshop (2009) explica que a maior parte das pessoas em 

assentamentos informais carecem de acesso a água potável segura, pelo que recolhem a água 

que consomem em poços ou riachos desprotegidos. Nesta região, grande parte dos agregados 

familiares obtém a água para o consumo em poços não protegidos, onde a água, geralmente, não 

é segura para beber. 

Para agravar a situação, não existe rede de esgotos para águas residuais nem para águas 

pluviais nesta urbanização, o que aumenta o risco de contaminação dos lençóis freáticos, a partir 

dos quais, maior parte das pessoas recolhe água para consumo doméstico. 

Afirma-se assim, que o consumo de água contaminada nos países pobres, é o resultado da 

pobreza e da ausência de educação dos seus habitantes, que assim não têm bases para 

exigir os seus direitos de cidadãos, o que só tende a prejudicá-los.  

O conhecimento de questões ambientais vem justamente resgatar a cidadania, para que 

todos os cidadãos tomem consciência da necessidade da preservação do meio ambiente, que 

influi directamente na manutenção da sua qualidade de vida. Consequentemente a meta é 

preservar os reservatórios naturais de que dispomos, de modo que o Homem possa desfrutar de 

água potável durante os próximos milénios.  

O PEAPH (2013), refere que uma parte considerável do abastecimento de água à 

população, sobretudo nas zonas periurbanas, é efectuada com recurso a chafarizes ou à 

compra de água distribuída por carros cisterna (muitas vezes sem garantia de controlo da 

qualidade da água captada nem das condições de acondicionamento e distribuição). As infra-

estruturas, quando existentes, consistem em poços ou furos com bombas manuais, na maioria 

dos casos sem qualquer tratamento.  

 Segundo o estudo “Avaliação Contingente para Analisar a Vontade de Pagar dos 

Habitantes do Huambo”, o sistema de abastecimento de água na Cidade do Huambo não é 

regular e não abrange todo o município, o que leva a que a maioria da população se sirva de 

fontes alternativas de obtenção de água para consumo tais como: cacimbas, poços, nascentes 

e rios, cuja água não é sujeita a controlo bacteriológico. Alguns poços à manivela foram 

escavados por ONGs como a DW, OXFAM e CICV. (Benguela B. Z at all, 2012).  

Nas captações subterrâneas, as características químicas, físicas e biológicas que 

predominam, levam a que se recorra frequentemente a um processo básico de correcção de 

turbidez por decantação, e de uma posterior cloragem manual nos reservatórios (PEAPH, 

2013). 
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II.2.4- O estado do saneamento básico 

O Inquérito Integrado sobre o Bem-Estar da População, IBEP (2008-2009), refere que a 

nível nacional, cerca de 59,6% da população tem acesso a instalações sanitárias do tipo latrinas 

melhoradas ou tradicionais e latrinas públicas. Nas áreas urbanas essa percentagem é superior, 

com 82,5%, enquanto nas áreas rurais é de 31,9%. É de referir que parte das soluções usadas 

não é apropriada para zonas urbanas.  

De salientar que indicadores actuais mostram uma paralisação notável no saneamento 

básico. Um estudo recente efectuado pelo MINEA-DNA com apoio da UNICEF em todas as 18 

Províncias de Angola revelou que apenas 28% da população tinha acesso a equipamentos de 

saneamento adequados.  

Importa ainda referir o facto de uma grande parte da população urbana habitar em 

musseques, os quais apresentam condições de habitabilidade muito deficiente. De acordo com 

o Relatório da UNICEF - Fundo das Nações Unidas para a Infância (2010), 87% da população 

urbana em Angola vive em bairros suburbanos (Ministério do Planeamento, 2010).  

 

    II.2.4.1- O saneamento básico no casco urbano da cidade do 

Huambo 

As tendências analisadas nos parágrafos anteriores escondem uma realidade de grande 

complexidade com consequências perniciosas aos vários níveis, desde o conforto e bem-estar a 

saúde pública e aos efeitos ambientais que acarreta. (PEAPH, 2013). 

A situação actual do saneamento básico da cidade do Huambo é tida como ineficiente, 

complexa e com efeito nocivo aos vários níveis, desde a saúde pública e a qualidade de vida, até 

aos prejuízos ambientais. 

  O sistema de saneamento encontrado na cidade hoje foi herdado, em parte, do passado 

colonial, e sofreu variadíssimas intervenções parcelares, durante o período de conflito armado 

que assolou esta região de Angola, sem com isso ter podido resolver as deficiências existentes. 

PEAPH (2013). 

Segundo dados do MINUA, (2006), no período colonial, o sistema de saneamento básico 

assentava em fossas sépticas com descargas de efluentes para rede geral de drenagem de 
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águas pluviais ou para poços absorventes, quando não existia rede pública. O mesmo relatório 

refere que após a independência, e estando o país mergulhado numa guerra, descurou-se a 

manutenção, limpeza e tratamento deste sistema. Este facto, associado a práticas de construção 

sem supervisão técnica, fez com que a descarga de esgotos directamente para rede pluvial ou 

para as linhas de água (rios, riachos, lagos, mar) se tornasse muito comum.  

No sentido de contrapor a real situação da cidade, o relatório do GPH (2011), descreve 

que na transição dos anos 90 do século XX, tentou-se investir neste sector, destacando-se a 

construção de dois colectores no Huambo, e o arranque das obras para a instalação da estação 

de tratamento de águas residuais (ETAR), a leste da cidade do Huambo. Contudo esta infra-

estrutura nunca chegou a ser construída e os referidos colectores acabaram por ser parcialmente 

destruídos carecendo presentemente de obras de reabilitação, e a sua reabilitação implicaria a 

destruição das estradas recentemente recuperadas.  

Neste contexto, a situação da rede de saneamento básico na cidade do Huambo é débil, 

apresentando um sistema de drenagem e tratamento de águas residuais ineficiente, contribuindo 

desta forma para a degradação ambiental e a baixa qualidade de vida dos habitantes. Nalgumas 

zonas da cidade, as águas residuais são frequentemente depositadas em fossas sépticas, não 

sendo excluídas as situações em que os esgotos correm ao ar livre, na via pública e perto de 

habitações.  

As figuras a seguir mostram o estado actual da rede de saneamento básico no casco 

urbano. 

 

 

Fig. 13- Ineficiência da rede de saneamento básico, casco urbano  

 

A cidade do Huambo apresenta uma infra-estrutura de recolha de águas residuais 

bastante primitiva, encontrando-se num estado de degradação generalizado, sendo que nas 
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situações em que existe tratamento a situação é ainda mais débil. Com agravante de apenas 

uma pequena percentagem da população urbana estar ligada a estas infra-estruturas.  

No Huambo e de acordo com o IBEP, os dados referenciados no PNEIA indicam que 

14,3% dos agregados familiares têm sistema de esgotos instalados na sua habitação, 54,2% 

têm fossa séptica ou poço roto e 31,5% dispõem de latrina seca ou latrina com descarga 

manual. (PEAPH, 2013). 

Segundo informações obtidas da Direcção Provincial de Ordenamento do Território, 

Urbanismo e Ambiente do Governo Provincial do Huambo, na zona urbana da cidade do 

Huambo, os efluentes domésticos são encaminhados para fossas sépticas individuais 

existentes nos quintais das habitações ou para poços de recolha colectivos, no caso dos 

prédios, em especial na zona da baixa. De acordo com a mesma fonte, a Administração 

assegura a limpeza das referidas fossas e poços. As lamas removidas são depositadas no solo, 

sendo os referidos solos utilizados para a agricultura. De referir que em muitos casos, as fossas 

sépticas são ligadas de modo irregular à rede de drenagem pluvial existente. (PEAPH, 2013). 

 

 

Fig. 14 – Fossas sépticas rebentadas, a escorrerem para rua. Rua 5 de Outubro 

 

Quanto à rede pluvial, esta data do tempo colonial, não se apresentando totalmente 

operacional, uma vez que a reparação geral dos arruamentos da cidade, feita entre 2007 e 

2009 não contemplou a sua reparação, ocasionando maiores caudais superficiais na época das 

chuvas.  

Importa também referir que não é conhecida a forma como se lida com os efluentes 

líquidos das unidades industriais existentes na cidade e arredores e não há conhecimento de 

sistemas de tratamento associados a estas instalações.  
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Assim, no âmbito das águas residuais, e de acordo com o PEAPH (2013) verifica-se que 

os principais problemas e carências são os seguintes:  

 Ausência de sistemas de drenagem e de tratamento de águas residuais;   

 Ausência de complementaridade da drenagem de águas residuais e dos sistemas de 

abastecimento;  

 Baixo nível de instalações sanitárias do tipo latrinas melhoradas ou tradicionais e latrinas 

públicas;  

 A sensibilização e consciencialização da população para a problemática são 

insuficientes. 

 

 

Fig. 15 – Retrato de ineficiência na rede de drenagem de águas pluviais, Rua 50  

 

II.2.4.2- O saneamento básico na urbanização do Sassonde II 

Não existem dados fiáveis quanto à rede de recolha e tratamento de águas residuais 

nesta circunscrição, pelo que os dados a seguir mencionados são fruto de uma aturada 

observação no local em estudo e de informações prestadas pelos moradores. 

Na urbanização do Sassonde a situação é mais grave, comparada ao casco urbano da 

cidade do Huambo. Os sistemas de saneamento básico dominante consistem em latrinas ou 

fossas sépticas, por constituírem as soluções mais apropriadas financeiramente e viáveis do 

ponto de vista funcional.  

A situação de inexistência de sistemas de recolha de águas residuais domésticas com 

tratamento associado revela-se como um claro problema ao nível de saúde pública, sendo que 

é indispensável que seja eliminado.  
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É possível observar nos quintais de cada uma das moradias desta zona a construção 

descoordenada de fossas sépticas e sumidouros para a acomodação das águas residuais sem 

merecerem nenhum tratamento. Os sumidouros são construídos no sentido de possuírem 

descargas para o solo, sem se aplicar nenhuma regra de segurança quanto a distâncias, 

contaminado desta forma o lençol freático. Acreditamos que esta situação constitui um atentado 

gravíssimo à saúde e à qualidade de vida da população que ali habita, uma vez que próximo 

das fossas existem cacimbas que servem para recolha de água para consumo nas residências. 

A figura que segue mostra exemplos de como são construídos os sumidouros para as 

águas residuais na nova urbanização do Sassonde. 

 

 

Fig. 16- Sumidouros receptores das águas domésticas provenientes das fossas sépticas na Urb. Sassonde 

 

II.2.5 – O abastecimento de energia eléctrica 

Angola vai quintuplicar a capacidade de produção de energia até ao ano de 2017, com a 

realização dos projectos no domínio da produção, ampliação da barragem de Cambambe, de 

180 para 960 megawatts, a construção da barragem de Laúca, com 2067 megawatts, e a 

barragem central de ciclo combinado do Soyo em 750 megawatts, afirmou em Setembro de 

2014 o Ministro da Energia e Águas, João Baptista Borges para o Jornal de Angola. 

Participando na abertura do 18º Congresso da Associação das Sociedades de Electricidade de 

África (ASEA), sublinhou que a realização dos projectos visa promover o bem-estar social e o 

desenvolvimento económico. 
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No sentido de dinamizar o sector foram extintas as antigas empresas e anunciou-se a 

criação de três novas empresas públicas e suas responsabilidades, nomeadamente a PRODEL 

(Empresa Pública de Produção de Electricidade), RNT (Rede Nacional de Transporte de 

Electricidade) e a ENDE (Empresa Nacional de Distribuição de Electricidade), passando a cada 

empresa a responsabilidade da gestão das áreas de produção, do transporte e da distribuição 

de energia, respectivamente. 

A mesma fonte (Jornal de Angola, 2014) acrescentou que, no domínio dos transportes, 

até 2015 vão ser construídos em Angola mais de 2.500 quilómetros de linhas e várias 

subestações, assim como as interligações internacionais. Para a área da distribuição, esteve 

em curso a reabilitação e expansão das redes de distribuição, e a electrificação de mais de 

600.000 consumidores, até 2014, que se vai alargar para 1.500.000 até 2025. 

Para a concretização deste propósito constam como medidas necessárias as publicadas 

no Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) 2013-2017 que visam: 

  Assegurar a Reabilitação e Expansão da Rede Eléctrica Nacional; 

  Garantir a Conclusão da Reabilitação e Desenvolvimento das Acções de Construção de 

Novas Fontes de Produção e Sistemas de Transporte. (http://www.minea.gov.ao acess. 

2015). 

 

   II.2.5.1 – O abastecimento de energia eléctrica no casco 

urbano da cidade do Huambo 

  

A situação actual de distribuição de energia eléctrica na cidade do Huambo, embora já 

tenha melhorado bastante, ainda inspira certos cuidados quando comparada com os padrões 

internacionais de distribuição destes serviços à população. Ainda é visíveis interrupções 

sucessivas no mesmo fornecimento, o que inviabiliza o bem-estar e a qualidade de vida da 

população. 

Segundo dados publicados pelo PEAPH (2013), o acesso da população da província do 

Huambo aos serviços de energia eléctrica é considerado como sendo globalmente baixo, 

estimando-se que apenas 10% da população da província é beneficiária directa da energia 

eléctrica.  

http://www.minea.gov.ao/
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Nos dias que correm, toda a energia eléctrica fornecida à rede pública é gerada no 

Aproveitamento Hidroeléctrico do Gove, cuja capacidade instalada é de 60 MW (3 turbinas de 20 

MW cada), embora actualmente apenas duas das três turbinas se encontrem em funcionamento. 

O consumo “em pico” é de 24 MW, sendo que 60 % deste valor destina-se ao consumo da cidade 

do Huambo.  

No que toca ao casco urbano da cidade do Huambo quanto ao abastecimento de energia 

eléctrica a partir da rede pública, a Direcção Provincial de Energia e Água do Huambo defende 

uma cobertura de 70%. O mesmo relatório acrescenta também que nos bairros periféricos da 

cidade o grau de cobertura da rede eléctrica é de cerca de 50%. Está em curso a execução de 

novas ligações à rede, sendo que a prioridade de distribuição, por questões que se prendem com 

a própria segurança dos bairros, vai para as zonas periféricas da cidade do Huambo. (PEAPH, 

2013). 

A apesar dos dados acima fornecidos, a realidade observada no local é bem diferente, 

pois são várias as zonas com limitações no fornecimento, cortes sem avisos prévios, reclamações 

constantes proferidas pelos consumidores entre outros constrangimentos. 

De referenciar que muitas habitações mantêm ainda em funcionamento geradores 

privados que garantem o abastecimento de energia eléctrica quando se verificam cortes na rede 

pública de abastecimento, ocasionando a incomodidade das populações. 

 

II.2.5.2 – O abastecimento de energia eléctrica na 

urbanização do Sassonde II 

 

Na urbanização do Sassonde II a situação é mais complicada, pois não existe uma rede 

pública de distribuição de energia eléctrica, contrastando com o que o relatório da Direcção 

Provincial de Energia e Águas do Huambo refere. Logo, os problemas são maiores bem como as 

limitações a qualidade de vida. Nesta urbanização, o abastecimento de energia eléctrica é ainda 

assegurado por geradores particulares (a gasóleo e a gasolina) encontrados nas distintas 

moradias.  

As deficiências e o recurso a fontes não sustentáveis em termos de disponibilização de 

energia têm um impacto muito importante sobre as alterações dos parâmetros do clima, pois 
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favorecem o aumento da concentração dos gases de efeito de estufa na atmosfera, constituindo 

assim uma das principais fontes de emissão destes gases nocivos para a atmosfera. Não 

obstante isso, os sistemas isolados de abastecimento de energia eléctrica (geradores), produzem 

também uma poluição sonora, agravando a qualidade de vida das pessoas que residem nestas 

áreas.   

Uma vez que o território do Huambo é riquíssimo em recursos hídricos, que apresentam um 

potencial enorme para aproveitamento hidroeléctrico, conjecturemos que os projectos de âmbito 

central projectados até o ano de 2017, contemplem a região em causa com mais barragens 

hidroeléctricas com vista a reverter o presente quadro que impacta a qualidade de vida da 

população e o desenvolvimento sustentável. 

 

       II.2.6- A qualidade do ar 

A atmosfera é constituída por uma camada de gases que envolve o globo terrestre. Em 

termos gerais podemos afirmar que tem uma proporção elevada de oxigénio (21%) e de azoto 

(78%), assim como uma proporção menor de outros gases tais como: árgon, crípton, xénon, 

hélio, néon, dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de azoto, vapor de água, 

hidrogénio, ozono. Tem ainda iões de alguns metais pesados, para além de poeiras, seres 

vivos assim como outros elementos que ascendem da superfície terrestre por acção dos ventos 

como, por exemplo, o cloreto de sódio, principal constituinte do aerossol marinho (Alves, 

1998 cit. Pereira, R. 2009). 

A poluição atmosférica resulta da emissão de gases poluentes ou de partículas sólidas 

para a atmosfera. Pode provocar uma degradação dos ecossistemas devido ao lançamento 

de inúmeras substâncias (radioactivas, ácidas, etc.) e não respeita fronteiras, por isso pode-

se tratar de um problema local e transfronteiriço. Este tipo de poluição pode dar origem ao efeito 

estufa, às alterações climatéricas, à diminuição da qualidade do ar, a problemas de saúde nos 

seres vivos como diversas doenças respiratórias, diversos tipos de cancros, entre outros 

(Alves, 1998 cit. Pereira, R. 2009) 

Um dos graves problemas causados por este tipo de poluição é a destruição da camada 

de ozono. A fina camada de ozono funciona como um escudo protector da superfície terrestre, 

filtrando as radiações ultravioletas B (UV-B), nocivas para os seres vivos. (Knapic, 1983 cit. 

Pereira, R. 2009).  
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O Plano Estratégico do Ambiente (2013) refere para a Província do Huambo, uma 

particularidade muito relevante nas vias de tráfego angolanas: apenas uma parte se encontra 

pavimentada com asfalto. Tornando as outras num foco de poluição atmosférica. 

 

       II.2.6.1- A qualidade do ar no casco urbano da cidade do 

Huambo 

A qualidade do ar na cidade do Huambo é resultante da actividade industrial, do tráfego 

rodoviário, ferroviário, aéreo e também das emissões comerciais e residenciais. As zonas florestais 

e de espaços verdes são responsáveis por emissões de natureza biogénica (emissões naturais de 

compostos orgânicos voláteis). São igualmente importantes as emissões não antropogénicas de 

material particulado, em especial na época seca. (PEAH, 2013). 

Na região em análise, a qualidade do ar não está ligada apenas à poluição da atmosfera 

por gases, mas também às condições climáticas e topográficas locais, que influenciam na 

dispersão de poluentes. De salientar que, segundo alguns princípios geográficos, considera-se os 

parâmetros meteorológicos direcção e velocidade do vento, como principais influenciadores do 

transporte de poluentes na atmosfera. Dados que remontam a 1950 indicam que a velocidade do 

vento média no Huambo é fraca, rondando os 5,3 km hˉ¹ e sopra predominantemente de Este. 

Dados mais recentes indicam velocidade do vento similar à registada em 1950. (REGA – MINUA, 

2006). 

Ainda no âmbito dos parâmetros meteorológicos, a precipitação tem um papel 

preponderante na remoção de gases e partículas da atmosfera. Assim, é normal que nos períodos 

de época seca as concentrações de poluentes na região em estudo sejam, na generalidade, mais 

elevadas.   

No entanto, segundo Dinis, (1973) a região em estudo é afectada por chuvas intensas 

entre os meses de Outubro/Novembro a Março/Abril (verão), apresentando valores de precipitação 

acumulada na ordem dos 250-300mm, indicadores de meses chuvosos. Nos meses mais secos 

(Inverno), a precipitação atinge mínimos de 0 mm. A temperatura do ar e do solo, por sua vez, 

estão intimamente relacionadas com as transferências de calor na atmosfera, responsáveis pela 

definição da altura da camada de mistura (zona da atmosfera onde a dispersão de poluentes é 

mais forte), nos períodos diurnos. Durante a noite são os fenómenos de turbulência mecânica, 
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originada pelo vento, que definem a altura da camada de limite. O Huambo é uma região 

moderadamente quente, com temperaturas médias mensais a rondar os 19ºC, sem amplitudes 

térmicas significativas (a média das temperaturas máximas ronda os 26ºC).  

 

Em termos topográficos, a região do Huambo assenta no planalto central de Angola. Mas apesar 

de a região se encontrar numa zona de altitude elevada, existem diferenças que podem influenciar 

o escoamento atmosférico.  

 

 

 II.2.6.1.1- Caracterização das principais fontes de emissão de 

gases poluentes atmosféricos e gases com efeito estufa na 

região em investigação 

 

Conforme já referenciado anteriormente, as emissões atmosféricas no casco urbano da 

cidade do Huambo estão relacionadas com o tráfego rodoviário, ferroviário e aéreo (fontes 

móveis em linha), com as actividades industriais (fontes pontuais e difusas em área) e ainda 

com a própria natureza (fontes biogénicas em área). PEAH (2013). 

Os poluentes associados às emissões atmosféricas, com valores limite actualmente 

estabelecidos nas directivas europeias para a qualidade do ar ambiente, e que podem afectar a 

saúde humana e os ecossistemas caso existam em concentrações superiores ao aceitável, são 

o dióxido de azoto (NO2), o monóxido de carbono (CO), as partículas de diâmetro inferior a 10 

μm (PM10) e a 2,5 μm (PM2.5), benzeno, dióxido de enxofre (SO2), metais pesados (chumbo - 

Pb, cádmio - Cd, níquel-Ni e arsénio-As) e o benzo (a) pireno, representante dos 

Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP). Os gases com efeito de estufa (GEE) estão 

associados às alterações climáticas, e correspondem ao dióxido de carbono (CO2), metano 

(CH4), óxido de nitroso (N2O), hidrofluorocarbonetos (HFCs), perfluorcarbonetos (PFCs) e 

hexafluoreto de enxofre (SF6). (PEAPH, 2013). 

As principais fontes de emissão de gases poluentes atmosféricos e gases com efeito 

estufa na região em estudo são: 
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 Fontes Rodoviárias  

As emissões para a atmosfera são acentuadas pelos motores dos veículos rodoviários e 

as emissões de poeiras provenientes da circulação dos veículos em estradas terraplanadas 

(sem asfalto).  

Não se observam, na actualidade, situações de congestionamento do tráfego no casco 

urbano. A par da existência de mais empresas, entrou em funcionamento em 2015 outra 

empresa pública de transporte urbano, no caso a Angoreal, que veio aumentar a emissão de 

gases nocivos para a atmosfera.  

 

 

Fig. 17 – Veículos propulsores de emissão de gases a atmosfera  

 

Os principais poluentes presentes na exaustão dos motores dos veículos rodoviários são 

precursores de ozono (CO, NOX, COVNM), os GEE (CO2, CH4, N2O), substâncias ácidas (NH3, 

SO2); PM2.5 (a fracção de partículas com diâmetro entre 2.5 e 10 μm emitida nas exaustões dos 

veículos é negligenciável), espécies cancerígenas (HAP), substâncias tóxicas (dioxinas e 

furanos) e metais pesados. As emissões de metais dependem das características do 

combustível utilizado, por exemplo, a Sonangol introduziu em Angola no ano de 2005 a gasolina 

sem chumbo, contribuindo desta forma para uma possível redução da concentração deste metal 

na atmosfera (PEAPH, 2013). Depende igualmente da tipologia de veículos (ligeiros ou 

pesados, mercadorias ou passageiros) circulantes, o tipo de combustível consumido (gasóleo, 

gasolina, gás de petróleo liquefeito (GPL), etc.), das características dos veículos como a idade, 

tara e cilindrada, bem como da velocidade de circulação, e da inclinação das vias. (PDMH, 

2012).  

Não obstante, é observável na cidade do Huambo um quotidiano de circulação de 

automóveis em estado técnico deplorável, sem uma regular inspecção, o que tem 
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proporcionado o aumento da concentração de gases prejudiciais na atmosfera. 

  

 Fontes Ferroviárias  

A cidade de Huambo liga-se a outros municípios e à cidade de Benguela por uma via 

ferroviária, que foi recentemente reabilitada de forma integral. (PDMH, 2012). As locomotivas 

ferroviárias podem ser de três tipos: diesel, eléctricas ou o vapor. Na referida via ferroviária 

circulam locomotivas a diesel.  

 

 

Fig. 18- Fontes ferroviárias  

 

O uso de locomotivas a diesel implica a emissão para a atmosfera de gases e partículas 

pelo funcionamento dos motores combustão, tais como SO2, NOX, CO2 (GEE), PM10 e em 

menores quantidades, CO, COVNM (compostos orgânicos voláteis não metânicos) e alguns 

metais (Pb, Cd, Cu, etc.). A emissão de compostos de enxofre e metais está essencialmente 

associada às características do combustível, podendo variar significativamente, consoante a 

origem do combustível usado. As emissões destes poluentes dependem da quantidade de 

combustível consumido e da potência dos motores. (EMEP/EEA, 2009). 

 

 Fontes Aéreas  

Concordando com o PEAPH (2013) e segundo o que podemos constatar encontra-se 

instalado na sede da cidade o Aeroporto Albano Machado, com uma capacidade para receber 

voos internacionais (aviões de pequeno, médio e grande porte), que no ano de 2008, foi alvo de 

obras de reabilitação e modernização.  
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Fig. 19- Fontes de poluição aérea  

 

Num aeroporto as emissões atmosféricas podem estar associadas a fontes internas, 

como sejam os equipamentos de apoio ao solo (autocarros para transporte de passageiros, 

veículos de transporte das bagagens, veículos do catering, etc.), os movimentos do avião no 

solo (taxiing, circulação do avião no solo, desde a porta de embarque ou plataforma de 

estacionamento até à pista do aeroporto), a descolagem e a aterragem. O Aeroporto pode ainda 

estar munido de unidades de apoio à energia eléctrica, como sejam os geradores, que podem 

usar combustíveis fósseis como o gasóleo e gasolina. Assim, os principais poluentes 

associados à actividade aeroportuária são o NOX, o CO e o SO2, seguido do benzeno e 

partículas e os GEE, como o CO2, N2O e CH4. As emissões de metais também podem ocorrer, 

mas em níveis bastante menos significativos. (EMEP/EEA, 2009). 

As emissões dos aviões variam muito entre equipamentos, e dependem da fase do 

movimento do avião (se está no arranque, em espera, em taxing ou em aterragem).  

 

 Fontes Pontuais  

 

 Emissões Industriais  

As principais indústrias registadas e previstas de ser implementadas no município do 

Huambo podem ser divididas em sete sectores de actividade: Manufacturação de produtos 

alimentares, Processamento de madeiras, Impressões gráficas, Produção de blocos de 

cimento, Produção de tijolos e outros produtos relacionados, Extracção e exploração de 

minérios e Produção de energia eléctrica segundo os dados da Direcção Provincial da Geologia 

e Minas e das Indústrias (DPGMH, 2012).  

 

 Indústria do Ramo Alimentar  
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Segundo o levantamento feito pela Direcção Provincial da Geologia e Minas e da 

Indústria, em 2012, as instalações do ramo alimentar (padarias, pastelarias, farinhas, fábricas 

de cerveja, de engarrafamento de águas e de refrigerantes) correspondem a uma parcela 

significativa das instalações registadas (PEAPH, 2013). Do funcionamento destas actividades 

resultam emissões para a atmosfera de COVNM, normalmente associadas a odor intenso, e de 

partículas (do manuseamento de material granulado). (EMEP/EEA, 2009).  

 

 Indústria Mineral  

Neste capítulo podemos apresentar indústrias de fabricação de tijolos e telhas de zinco, 

cuja actividade resulta na emissão de PM10, PM2.5, SO2, trióxido de enxofre (SO3), NO2, CO, 

CO2 (GEE), CH4 (GEE), COVNM, HAP, ácido clorídrico (HCl) e fluoretos. É igualmente 

relevante, particularmente no caso das emissões de partículas, a existência de equipamentos 

de redução de emissões, nos moinhos e fornos. (AP42, 1997).  

 

 

Fig. 20 – Fábrica de Bloco na zona de São Pedro 

 

O documento elaborado pela Direcção Provincial da Geologia e Minas e das Indústrias 

enumera igualmente várias instalações de fabricação de blocos de cimento. As partículas (pó 

de cimento e de material silicioso, mas também pó dos agregados e areia) são o principal 

poluente a considerar nestas actividades. O material particulado pode conter vestígios de 

metais.  

As emissões difusas incluem a transferência de materiais (cimento, areia e agregados) e 

a erosão das pilhas de materiais por acção do vento. A quantidade de emissões ocorridas 

nestas operações depende da humidade dos materiais e da distribuição por tamanhos das 
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partículas. (AP42). 

 

 Indústria Gráfica  

No município do Huambo estão registadas duas instalações de produção de artigos 

gráficos, com emissões atmosféricas de partículas e compostos orgânicos voláteis, associados 

a diferentes fases do processo (estufa de secagem, aplicação de pó, aplicação e aquecimento 

de cola, entre outros). Caso hajam processos que envolvam combustão, ocorrerão igualmente 

emissões de compostos como o CO, CO2 e NO2. (DPGMH, 2012) 

 

 Indústria de Processamento de Madeiras  

O sector de processamento de madeiras está maioritariamente relacionado com a 

produção de mobiliário. Estas actividades podem gerar emissões atmosféricas de partículas, 

associadas à aspiração do pó da madeira e serradura, e de compostos orgânicos voláteis, 

associados aos processos de envernizamento e pintura, se aplicável. Caso existam, na 

instalação, processos que envolvam combustão, ocorrerão igualmente emissões de compostos 

como o CO, CO2 e NO2. (AP 42, 1997). 

 

 

Fig. 21- Processamento de madeira para confecção de mobiliários na rua 50 

 

 Produção de Energia Eléctrica  

Podemos também observar em alguns pontos da cidade (e em residências particulares 

do casco urbano), o fornecimento de energia eléctrica a partir de centrais térmicas, geradores a 

gasóleo e a gasolina. 

Das unidades de produção de energia eléctrica referidas, (as centrais térmicas os 

geradores a gasóleo e a gasolina), produzem emissões atmosféricas, através da queima de 

combustíveis fósseis, e os poluentes associados dependem do combustível utilizado, mas 
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abrangem, pelo menos, o dióxido de azoto (NO2), monóxido de carbono (CO), dióxido de 

carbono (CO2), partículas de diâmetro inferior a 10 μm (PM10), compostos orgânicos voláteis 

(COV) e o dióxido de enxofre (SO2). Pode também verificar-se a presença vestiginal de metais, 

fluoretos, cloretos, etc. (EMEP/EEA 2009). 

No entanto, o facto de o Huambo ter uma potência térmica e hídrica tão reduzida causa 

um deficit de oferta face á procura de energia eléctrica pela população, tendo esta de recorrer a 

geradores individuais, a gasolina ou gasóleo. Também a maioria das instalações industriais, de 

comércio e serviços enumeradas no levantamento das unidades em funcionamento na 

Província de Huambo, deve ter em funcionamento um ou mais geradores de energia eléctrica, 

como forma de garantia de fornecimento de energia quando a rede existente não assegura a 

satisfação das necessidades. PGMPLA (2012-2017).  

Estes equipamentos, para além de terem emissões muito elevadas face à potência 

instalada (emissão por KWh produzido), libertam os gases de exaustão para a atmosfera de um 

modo não favorável à sua dispersão (junto ao solo, com baixas velocidades de saída, 

temperaturas pouco elevadas). (PEAPH, 2013). 

 

 Distribuição espacial das emissões pontuais industriais  

 

Em termos de distribuição das emissões industriais, no Município do Huambo existem 

três Zonas Industriais (Chiva, São Pedro e São João), que albergam uma grande parte das 

instalações fabris, de comércio e de serviços existentes, estando as restantes instalações 

dispersas pelos aglomerados habitacionais existentes (Cidade Alta, Cidade Baixa, Benfica, 

Capango, etc.), (PEAPH, 2013). 

 

 Tratamento e eliminação de resíduos urbanos  

Quanto ao tratamento e eliminação de resíduos urbanos, na região do Huambo esta 

responsabilidade foi adjudicada a empresas privadas que desenvolvem actividades de 

coordenação e fiscalização nas áreas de recolha e deposição de resíduos urbanos.  

Mesmo assim, é visível em algumas regiões da cidade a eliminação dos resíduos a partir 

de queimadas feita pela população, depois de observarem um acumulado enorme de resíduos 

por conta da débil operacionalização dos serviços prestados pelas empresas terciarizadas, o 

que para além do incómodo que os gases causam aos transeuntes, provoca também emissões 
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prejudiciais à atmosfera.   

A queima a céu aberto em lixeiras não controladas de resíduos acumulados nas ruas e 

junto às praças é uma das soluções não convencionais, aplicada pelos habitantes e que 

provoca emissões atmosféricas com elevada concentração de poluentes como o CO, CO2, CH4, 

NO2, SO2, partículas, COVNM, metais pesados e dioxinas e furanos, pois a queima é efectuada 

de modo não controlado, usando como combustível os resíduos. O teor de metais e de dioxinas 

e furanos depende da composição dos resíduos. (PRSAPH, 2010/2012).  

 

 Caracterização da qualidade do ar com recurso à detecção remota  

 

Na área em estudo não existem estações de medição de poluentes atmosféricos em ar 

ambiente que permitam caracterizar a variabilidade sazonal da qualidade do ar. (PEAPH, 2012). 

No entanto, é possível usar as medições de rádio espectrómetros a partir de satélites 

para, através de um algoritmo aplicado a um ou vários comprimentos de onda da medição da 

radiância, derivar a densidade molecular vertical, no caso de gases, ou a densidade óptica 

vertical, no caso de partículas (Leeuw et al, 2011). 

Al-Saadi et al, (2005) considera que para os gases, é possível usar a dispersão vertical 

dos poluentes normalizada pela concentração ao solo dada por modelos atmosféricos para 

escalar a densidade vertical e estimar a concentração mássica ao nível do solo. No caso das 

partículas, a literatura indica um certo grau de relação linear entre a densidade óptica e o nível 

de PM10 observado ao solo. A significância dessa relação linear pode ser, em certos casos, 

melhorada quando são tidas em conta outras variáveis como a humidade relativa e a altura da 

camada limite. 

Assim o PEAH (2013) refere que dentro do conjunto de poluentes em estudo, apenas os 

poluentes clássicos (NO2, PM10 e SO2) são medidos por estes instrumentos. Ainda assim, os 

dados de satélite existentes para o SO2 não permitem aferir o valor de concentração de fundo 

para este poluente.  

Como o SO2 absorve radiação em comprimentos de onda curtos, semelhantes ou 

próximos do ozono, mas com uma intensidade cerca de três ordens de grandeza menor, é 

muito complexo determinar a parte do sinal proveniente da absorção pelo SO2 após se ter 

retirado a contribuição do ozono e de outras interferências moleculares. Para além de que o 

SO2 antropogénico está muito junto à superfície, aumentando as dificuldades relacionadas com 
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as interferências.  

Como exemplo apresentamos a imagem obtida do Plano Estratégico do Ambiente da 

Província do Huambo que mostra a densidade óptica total derivada da medição por deteção 

remota, a partir do instrumento MISR a bordo do satélite Terra da NASA, para o mês de Julho 

de 2008. 

 

   Fig. 22 - Densidade óptica total derivado da medição por detenção remota, (Fonte: Adaptado de NASA cit. PEAH, 2013) 

  

Assim, de acordo com o mesmo relatório e pelo que se observa nesta imagem, na 

região da África equatorial, na qual se insere a Província de Huambo, foram registados, em 

Julho de 2008, valores de densidade óptica significativamente mais elevados face ao registado 

na Europa e América do Sul.  

 

 Dióxido de Azoto (NO2)  

Para obtenção do valor de fundo de NO2, as medições de radiância efectuadas pelo 

rádio espectrómetro SCIAMACHY, que orbita a Terra a baixa altitude a bordo do satélite 

ENVISAT (a frequência de passagem é de 6 dias), foi aplicado o algoritmo DOAS Modelling / 

Retrieval / Assimilation Approach (TM4NO2 A version 2.0) do Instituto Real Neerlandês de 

Meteorologia (KNMI), a fim de derivar a densidade da coluna troposférica vertical de NO2, 

agrupada num produto global de médias mensais com resolução espacial de 0,25º×0,25º. Este 

relatório mostra-nos graficamente o valor de fundo de NO2, na zona de estudo, permitindo uma 

análise ao nível das médias mensais do período 2003 a 2010.  

Assim, constata-se que as concentrações obtidas durante os meses de Inverno (Julho a 
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Outubro) se evidenciam face à média dos restantes meses do ano para a maioria dos anos do 

período avaliado (2003-2010).  

Durante o período em análise os valores de NO2 oscilam entre os 1,0 g.m-3 e os 328 

g.m-3, obtendo-se um valor de concentração médio, representativo dos 8 anos e da área global 

em estudo, de 95,8 g.m-3. Este valor é superior ao valor limite anual de protecção da saúde 

humana é imposto pela Directiva nº 2008/50/CE, que corresponde a 40 g.m-3. Actualmente não 

existem estimativas de concentração deste poluente, efectuadas por entidades de referência, 

assim, não é possível verificar a consistência dos valores derivados.  

As medições, apesar de indicativas, revelam uma tendência para a existência de valores 

muito elevados deste poluente na zona em estudo, o que está associado às emissões das 

indústrias instaladas no Huambo, que tenham combustão nos seus processos (fornos, 

caldeiras, motores de combustão interna, etc.), ao tráfego rodoviário de pesados e ligeiros nas 

vias de trânsito urbanas e suburbanas, ao tráfego ferroviário que liga Huambo a Benguela e os 

movimentos aéreos dos aeroportos instalados. De realçar também a incineração de resíduos e 

biomassa, por parte das populações e pequenos comerciantes e o funcionamento de geradores 

para apoio no fornecimento de energia eléctrica, dado representarem fontes emissoras 

significativas de NO2 (PEAPH, 2013). 

Segundo a mesma fonte, as concentrações elevadas de NO2 na zona do Huambo, são 

resultado do facto da Província ainda não ter aplicado medidas de gestão de qualidade do ar e 

de controlo de poluição atmosférica, como sejam:  

 Implementação de legislação que imponha valores limite de emissão de poluentes nos 

efluentes atmosféricos industriais e a obrigatoriedade de auto-controlo das emissões por 

parte dos operadores;  

 Estabelecimento de regras de dimensionamento e funcionamento das chaminés que 

promovam a boa dispersão de poluentes;  

 Imposição de limites para as emissões dos motores dos veículos ligeiros e pesados e a 

obrigação de aplicação de sistemas de redução de emissões em veículos mais antigos; 

Implementação de um sistema de transporte colectivo sustentado;  

 Uso de locomotivas eléctricas em detrimento das que actualmente circulam na linha de 

ferro de Benguela.  
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 Partículas (PM10)  

Para obtenção do valor de fundo de PM10 recorreu-se ao produto de densidade óptica 

derivado a partir dos rádios espectrómetros MODIS a bordo dos satélites Terra e Aqua da 

NASA, que orbitam a terra diariamente a baixa altitude, com uma resolução espacial de 1º×1º e 

foram acedidos os dados relativos ao período de 2001 a 2011. A densidade óptica no topo da 

atmosfera foi relacionada com a concentração ao solo de PM10 através de um algoritmo 

derivado pela equipa da especialidade. Na determinação desse algoritmo foi tida em conta a 

relação entre a concentração de PM10 medida em estações regionais de fundo e a densidade 

óptica no topo da atmosfera coincidente no espaço para a região Sul de Portugal (PEAPH, 

2013). 

Não obstante a isso, o mesmo relatório diz que é evidente a existência de uma variação 

sazonal, com uma nítida subida do valor derivado de concentração de PM10 nos meses de 

Junho a Setembro, associados à época seca. No período em análise, e para a zona de Huambo 

os valores de PM10 oscilaram entre os 15,5 g.m-3 e os 56,2 g.m-3, obtendo-se um valor de 

concentração médio, representativo dos 11 anos de medições e da área em estudo, de 27,8 

g.m-3. Este valor é inferior ao valor limite anual de PM10 de protecção da saúde humana imposto 

pela Directiva nº 2008/50/CE, que corresponde a 40 g.m-3. No entanto, durante a época seca, 

os valores de concentração ultrapassam os valores limite diário e anual estipulados para este 

poluente, por ausência da chuva que ajuda na remoção de partículas da atmosfera. (PEAPH, 

2013). 

As emissões deste poluente têm uma componente natural muito forte. Em termos de 

emissões antropogénicas, destacam-se as emissões difusas da indústria extractiva e de outras 

actividades industriais que envolvam manuseamento de cimento, processamento de madeira, 

etc.  

No tráfego rodoviário este poluente ganha maior relevância quando os veículos circulam 

em vias não pavimentadas, facto que ainda ocorre com alguma frequência nos municípios do 

Huambo, pela ressuspensão de partículas no ar.  
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     II.2.6.2- Caracterização do estado da qualidade do ar na 

Urbanização do Sassonde II 

Não se encontram publicadas informações que referenciam a qualidade do ar na 

Urbanização do Sassonde II, pelo que, neste contexto, a nossa abordagem se consubstanciará em 

factos observados no local em estudo, durante as variadíssimas viagens de constatação bem 

como em informações recolhidos através dos moradores desta circunscrição, não descurando a 

possibilidade da aplicabilidade dos dados obtidos pela detecção remota antes analisada. 

Segundo o observado, as fontes de poluição do ar atmosférico na região em abordagem 

resultam de actividades fabris (pequena Fábrica de Blocos de cimento), do tráfego rodoviário, 

aéreo, da queima dos resíduos sólidos, da extracção de minerais e das emissões residenciais. A 

pequena zona florestal restante (Floresta do Sacaala) é responsável por emissões de natureza 

biogénica (emissões naturais de compostos orgânicos voláteis). Acrescem ainda as emissões não 

antropogénicas de material particulado, em especial na época seca. 

 

 Fontes fabris  

Foi instalada recentemente na zona, uma unidade fabril especificamente para confecção de 

blocos de cimento para construção de moradias. É possível observar que esta unidade foi 

acomodada próximo de moradias e o material em usado como matéria-prima constitui fonte 

autêntica de poluição atmosférica emitindo diariamente quantidades enormes de detritos de rochas 

(poeiras) e cimentos, bem como o dióxido de carbono emitido com a combustão dos motores. 

 

 

Fig. 23 – Fábrica de Bloco do Sassonde. 

 

 Tráfego rodoviário  
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As emissões para a atmosfera nesta região são também acentuadas, por motores dos 

veículos automóveis rodoviários, existindo também as emissões de poeiras com a circulação 

dos veículos nas estradas que são na sua totalidade terraplanadas. 

 

 

Fig. 24 – Trânsito de veículos em estradas terraplanadas no Sassonde 

 

Os principais poluentes presentes na exaustão dos motores são os já referenciados 

acima.  

 

 Tráfego aéreo 

Esta urbanização localiza-se muito próximo do Aeroporto Albano Machado, na região 

sudeste do mesmo. A pista de aterragem e descolagem fica próximo do limite entre este e a 

urbanização, neste sentido fácil é perceber que o bairro está localizado próximo da zona de 

influência das referidas emissões. As emissões de gases poluentes associadas ao aeroporto 

relaciona-se com as já citadas anteriormente de acordo com a EMEP/EEA, (2009). 

 

 A queima de resíduos sólidos 

A queima de resíduos sólidos a céu aberto também é um problema de emissão atmosférica 

que afecta a nova urbanização do Sassonde. 

Por falta de um plano de recolha dos resíduos, depois de a população registar o acumulo 

exagerado dos mesmos opta por incinerá-los com vista a sua diminuição. Neste sentido os gases 

que advêm desta prática concentram-se na atmosfera, constituindo por si só um foco de poluição e 

uma via para o desequilíbrio dos gases de efeito de estufa.  
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Fig. 25 – Queima de resíduos a céu aberto na Urb. do Sassonde 

 

 A extracção de minerais  

Uma das principais actividades extractivas no Sassonde prende-se com exploração de 

inertes. A Direcção Provincial de Geologia e Minas refere num dos seus relatórios que no 

Huambo é efectuada actualmente a exploração de pedreiras (rocha e areias), de apoio à 

construção (DPGMH, 2012). Associada a esta actividade estão emissões atmosféricas de 

partículas, pela extracção, processamento e manuseamento do material e dos poluentes 

gerados pela combustão dos motores da maquinaria não rodoviária usada no perímetro da 

instalação (dumpers, escavadoras, pás carregadoras, etc.) e da sua própria circulação.  

 

 As emissões em residências  

A inexistência de uma rede de distribuição de energia eléctrica, tem ocasionado a busca de 

energia em fontes alternativas que por si só, agridem constantemente o ambiente. Estamos a falar 

de geradores a combustão, instalados de forma particular em cada moradia, libertando para a 

atmosfera, diariamente, quantidades enormes de dióxido de carbono e outros gases, que segundo 

(Knapic, 1983 cit. Pereira, R. 2009) não só desgasta a camada de ozono mas também pode 

desequilibrar os gases de efeito de estufa, ocasionando o aquecimento global.  

 

 Emissões não antropogénicas de material particulado 

Também constitui um problema na região em análise, uma vez que as habitações surgiram 

sem que condições como (asfaltagem das estradas) fossem criadas, para a comodidade das 

pessoas que transitam diariamente na região. Assim, o material particulado (partículas sólidas ou 

poeiras), que advêm das estradas terraplanadas, tornaram-se numa das principais fontes de 

poluição do ar atmosférico, essencialmente no período com ausência de precipitações, quando a 
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circulação de veículos automóveis e camiões carregados de materiais para construção, levam para 

a atmosfera partículas de rochas que agravam a saúde das pessoas degradando a qualidade de 

vida.  

 

 

Fig. 26 – Partículas suspensas no ar atmosférico em virtude da circulação de automóveis 

 

II.2.7 – A poluição sonora  

Nos dias que correm, considerados altamente stressantes, o silêncio deve ser 

compreendido como um direito do cidadão, diferentemente do que vem ocorrendo. 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), entende-se por saúde um 

estado de pleno bem-estar físico, mental e social. Conama (1990). 

É comum chamarmos poluição sonora a todo o ruído que pode causar danos à saúde 

humana ou animal, atingindo os habitantes das cidades, ocasionando incómodo ao bem-estar, 

cujo agravamento merece hoje atenção especial dos profissionais do direito. Assim, existem 

diversas situações que causam desconforto acústico, como uma pessoa que fala alto ao 

telemóvel bem como um indivíduo ouvindo música em público sem fones. Contudo, acreditamos 

que se o ruído não tiver potencial para causar danos, não é considerado poluição sonora.  

Segundo Machado, A. A (2003) embora a poluição sonora não se acumule no meio 

ambiente, como outros tipos de poluição, é considerada como um dos principais problemas 

ambientais das grandes cidades e uma questão de saúde. O mesmo autor continua salientando 

que os especialistas da área da saúde auditiva informam que ficar surdo é só uma das 

consequências. Uma pessoa exposta a ruídos muito altos pode sofrer de insónia, depressão, 

perda de memória, gastrite, doenças cardíacas e, claro, surdez.  
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 Magrini, R. J (1995), corrobora dizendo que os ruídos são responsáveis por inúmeros 

problemas de saúde como a redução da capacidade de comunicação e de memorização, perda 

ou diminuição da audição e do sono, envelhecimento prematuro, distúrbios neurológicos, 

cardíacos, circulatórios e gástricos. Muitas de suas consequências perniciosas são produzidas 

inclusive, de modo sorrateiro, sem que a própria vítima se dê conta. Por isso, existem leis e 

normas para evitar altos níveis de ruídos.  

A poluição sonora passou a ser considerada pela O.M.S (Organização Mundial da 

Saúde), uma das três prioridades ecológicas para a próxima década e diz, após aprofundado 

estudo, que acima de 70 decibéis o ruído pode causar dano à saúde. (Magrini, 1995). Assim, 

acreditamos que o ruído é um dos factores que contribui para a degradação da qualidade de 

vida das pessoas, razão pela qual constitui uma das preocupações do presente estudo.  

Na República de Angola não existe uma legislação específica que regulamente a 

poluição sonora, embora existe já um projecto de Decreto Presidencial para um Regulamento 

sobre a Poluição Sonora. O mesmo visa proteger os direitos fundamentais de sossego e 

qualidade de vida ambientais, bem como regular os comportamentos sociais, susceptíveis de 

afectar a saúde e o bem-estar públicos. (REGA, 2006).  

O Projecto de Decreto-Lei aplica-se ao ruído ambiente a que os seres humanos se 

encontram expostos, sobretudo nas zonas urbanas, em parques públicos ou noutras zonas 

tranquilas de uma aglomeração, em campo aberto, nas proximidades de escolas, hospitais, 

edifícios e zonas sensíveis ao ruído.  

De acordo com o PEAPH (2013), estão sujeitos às disposições do referido diploma todas 

as actividades ruidosas de entes públicos ou privados susceptíveis de causar incomodidade, 

nomeadamente as seguintes:  

 Implantação, construção, reconstrução, ampliação e alteração da utilização de edifícios; 

 Laboração de estabelecimentos destinados à indústria, comércio e serviços; 

 Utilização de máquinas e equipamentos;  

 Infra-estruturas ferroviárias, rodoviárias e dos aeroportos; 

 Espectáculos, diversões, manifestações desportivas, feiras e mercados; 

 Sinalização sonora;  

 Execução de obras de construção civil. 
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O projecto de diploma refere que estão sujeitas a obtenção de autorização ou 

licenciamento, actividades que possam produzir poluição sonora tais como:  

1. A obtenção de alvarás - mediante licença específica, para as actividades potencialmente 

poluidoras; 

2. A utilização dos logradouros públicos para: 

 O funcionamento de equipamentos de emissão sonora, fixos ou móveis, para 

quaisquer fins, inclusive propaganda ou publicidade;  

 A queima de fogos-de-artifício;  

 Outros fins que possam produzir poluição sonora.  

 

O licenciamento fica sujeito ao pagamento de taxas aprovadas por decreto executivo 

conjunto do Ministro da Finanças e do Ministro do Ambiente, sendo que se encontra vedada a 

utilização de alto-falantes que direccionem o som exclusivamente para o ambiente externo.   

O projecto de lei refere, também, a obrigatoriedade dos emissores acústicos, 

independentemente da sua natureza, serem obrigados a respeitar os valores - limite relevantes, 

valores - limites esses que serão determinados pelo Governo.  

Ao nível das medidas de prevenção e controlo da poluição sonora, define que:  

 A execução da política de ordenamento do território e de urbanismo deve assegurar a 

qualidade do ambiente sonoro, promovendo a distribuição adequada, em especial das 

funções de habitação, trabalho e lazer.  

  A classificação de zonas como sensíveis e mistas, pouco ruidosas e muito ruidosas é 

da competência do órgão central do Governo, devendo tais zonas ser delimitadas e 

disciplinadas no respectivo plano municipal de ordenamento do território.  

 Os valores de exposição a que podem ficar sujeitas as zonas sensíveis e as zonas 

mistas:  

a) As zonas sensíveis não podem ficar expostas a um nível sonoro contínuo equivalente, 

ponderado do ruído ambiente exterior, superior a 55 dB (A) no período diurno e 45 dB 

(B) no período nocturno;  

 

b)- As zonas mistas não podem ficar expostas a um nível sonoro contínuo equivalente, 

ponderado do ruído ambiente exterior, superior a 65 dB (A) no período diurno e 55 dB (A) 

no período nocturno. (PEAPH, 2013). 
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Fica interdito o licenciamento ou a autorização de novas construções para fins 

habitacionais e a construção de novas escolas ou hospitais ou similares em zonas classificadas 

como sensíveis ou mistas ou onde não vigore plano de urbanização ou de pormenor sempre 

que se verifiquem valores do nível sonoro contínuo equivalente ponderado (A), do ruído 

ambiente no exterior, que violem o disposto relativamente aos valores limite de exposição 

conforme definidos no n.º 3 anterior.  

Na falta de plano de urbanização ou de pormenor, poderá ser exigida aos interessados, 

atenta a natureza do empreendimento, a recolha de dados acústicos da zona, de modo a 

permitir a sua classificação.  

O projecto lei enquadra actividades ruidosas especiais, onde se inclui a emissão de 

ruído de máquinas, de infra-estruturas rodoviárias, ferroviárias e aeroportuárias, veículos 

rodoviários a motor e alarmes contra a intrusão em veículos. De acordo com o projecto de 

diploma:  

 As máquinas utilizadas em actividades ao ar livre, em geral, e nas obras públicas e nas 

construções particulares devem ajustar-se às prescrições estabelecidas em regulamento 

próprio;  

 A instalação e a utilização de máquinas e de equipamentos de uso profissional ou 

doméstico em locais susceptíveis de causar incomodidade a terceiros está sujeita ao 

cumprimento dos valores fixados no diploma;  

 As novas infra-estruturas rodoviárias, ferroviárias e aeroportuárias deverão adoptar as 

medidas necessárias para que não transmitam ao meio ambiente externo das 

correspondentes áreas acústicas, níveis de ruído superiores aos valores - limite de 

emissão a serem definidos em regulamento;  

 A circulação de veículos com motor cujo valor do nível sonoro do ruído global de 

funcionamento exceda os valores fixados no livrete, considerado o limite de tolerância 

de 5 dB (A), é proibida e sancionada nos termos do Código da Estrada e respectivo 

Regulamento;  

 É proibida a colocação no mercado ou a utilização de sistemas sonoros de alarme 

contra intrusão em veículos motorizados que não possuam mecanismos de controlo, de 

modo que a duração do alarme não exceda dez minutos. (PEAPH, 2013). 

Por fim o diploma apresenta a classificação das infracções (muito graves, graves e 
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delitos menores) e prevê um conjunto de sanções consoante o tipo de infracção.  

 

    II.2.7.1- Causas da poluição sonora 

Têm sido várias as fontes sonoras apontadas como poluidoras, dentre as quais 

passaremos a descrever algumas que julgamos preponderantes de acordo com os preceitos 

estabelecidos pelo projecto de Decreto Presidencial para um Regulamento sobre a Poluição 

Sonora em Angola. 

 

 Cultos Religiosos  

No tocante à realização de cultos religiosos surge uma questão interessante, pois em 

princípio, constitui um direito fundamental do indivíduo, previsto na lei. No entanto, tal preceito 

não autoriza a poluição sonora. Com efeito, a Constituição da República de Angola é clara ao 

assegurar o livre exercício dos cultos religiosos e garantir, na forma da lei, a protecção aos 

locais de culto e suas liturgias. Pois bem, deve-se conciliar essa liberdade com a preservação 

do meio ambiente. 

Como exemplo, a Resolução CONAMA (1990), prescreve em um dos seus parágrafos, a 

observância dos padrões estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), respectivamente:  

 

“Nem dentro dos templos, nem fora deles, podem os praticantes de um 

determinado credo prejudicar o direito ao sossego e à saúde dos que forem 

vizinhos ou estiverem nas proximidades das práticas litúrgicas” 

 

Concordando com o descrito anteriormente são vários os instrumentos legais a 

determinarem que o nível de ruído em igrejas e templos deve ser de, no máximo, 50 decibéis no 

sentido de não perturbar o silêncio da zona circundante. 

 

 Bares e casas nocturnas  

 

Outra das principais fontes causadoras de poluição sonora no Huambo são os bares e 

casas nocturnas que, apesar da imensa perturbação, aumentam dia-a-dia. Esta fonte é típica 
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dos grandes centros urbanos e não só, onde os bares e as casas nocturnas são objecto de 

diversão de muitas pessoas. Todavia, os ruídos produzidos por essas actividades acabam por 

prejudicar o sossego de moradores vizinhos.  

Cumpre dizer, que os bares e as casas nocturnas, para o seu regular funcionamento, 

deveriam adequar-se aos padrões fixados para os níveis de ruídos e vibrações previstos pela 

O.M.S.  

A título de exemplo, o município de Florianópolis no Brasil, através da Lei 4.831/96, no 

seu artigo 3º, determina que os bares e estabelecimentos nocturnos devem possuir tratamento 

acústico quando suas actividades utilizarem fonte sonora com transmissão ao vivo ou qualquer 

sistema de amplificação. Além disso, faz-se necessária a obtenção de certificado para uso do 

estabelecimento, que possuirá validade legal de dois anos, ressalvando-se a possibilidade de 

cassação antes da expiração do prazo (Machado, A. A. 2003). 

 

 Aeroportos  

O transporte aéreo também é fonte de poluição sonora, uma vez que os ruídos por ele 

produzidos mostram-se incompatíveis com os padrões permitidos. Não se deve perder de vista 

que, nos casos em que os aviões quebram a barreira do som, aspectos inanimados do meio 

ambiente também são atingidos.  

Esta fonte de poluição sonora acentuou-se com a chegada dos aviões a jacto que são 

acompanhados de ruídos de grande intensidade. A prevenção aos malefícios da poluição 

sonora deve ser feita ainda que o aeroporto tenha sido instalado na localidade antes da 

ocupação residencial. (Machado, A. A, 2003). 

 

 Indústrias  

Os ruídos causados pelas indústrias afectam o meio ambiente do trabalho e a 

vizinhança de um modo geral (meio ambiente artificial). Tanto isso é verdade que a poluição 

sonora e o stress auditivo são a terceira maior incidência de doenças do trabalho.  

Caracteriza-se a indústria como fonte poluidora do meio ambiente artif icial quando o 

ruído se projecta para além do âmbito interno do estabelecimento, causando ruídos ambientais 

contínuos, vindo a atingir a vizinhança bem como os próprios trabalhadores. (Machado, A. A, 

2003). 

Sendo as indústrias uma das fontes causadoras de poluição sonora com maior índice de 
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ruídos, o ordenamento jurídico não poderia furtar-se à sua disciplina. Assim, o projecto de 

Decreto Presidencial para um Regulamento sobre a Poluição Sonora em Angola, procurou 

dividir as áreas em: zona de uso estritamente industrial, e zonas sensíveis. (PEAPH, 2013) 

 

 Veículos automóveis   

O trânsito é o grande causador do ruído na vida das grandes cidades. As características 

dos veículos ruidosos são o escapamento furado ou enferrujado, as alterações no silencioso ou 

no cano de descarga, as alterações no motor e os maus hábitos ao conduzir: acelerações e 

travagens bruscas e o uso excessivo da buzina (Machado, A. A, 2003). 

Celso António Pacheco Fiorillo, defende que os veículos automotores se revelam como 

a principal fonte de ruídos urbanos, sendo responsáveis por cerca de 80% das perturbações 

sonoras. É necessário observar que, ao falar-se em veículos urbanos, estamos considerando o 

tráfego urbano em conjunto. (Machado, A. A, 2003). 

O Código de Trânsito Angolano aprovado pelo Decreto-lei nº 5/08, de 29 de Setembro, 

determina em seu artigo 79º o seguinte: 

 A condução de veículos e as operações de carga e descarga devem fazer-se de modo a 

evitar ruídos e incómodos;  

 É proibido o trânsito de veículos a motor que emitam ruídos superiores aos limites 

máximos fixados em regulamentos internacionais sobre ruídos; 

 No uso de aparelhos radiofónicos ou de reprodução sonora instalados no veículo é 

proibido superar os limites sonoros máximos fixados no regulamento referido no nº 2. 

 

  Entre as prescrições ora anunciadas, é também importante o controle de emissão de 

ruídos, assim os veículos deveriam ser avaliados através de inspecção periódica. Este Decreto-

lei não determinou a obrigatoriedade da utilização de dispositivo destinado ao controle de 

emissão de ruído, segundo as normas estabelecidas por determinados países, concretamente 

pelos seus Conselhos Nacionais de Trânsito o que achamos oportuno.  

 

 Electrodomésticos  

A poluição sonora causada pelos electrodomésticos tem como origem, normalmente, 

produzir os seus efeitos no interior da casa.  

Ponderando-se que o ruído excessivo prejudica a saúde física e mental, afectando 
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particularmente a audição e que, dentre outras máquinas, motores, equipamentos e 

dispositivos, os electrodomésticos são de amplo uso pela população, bem como que a 

utilização de tecnologias adequadas e conhecidas permite atender às necessidades de redução 

de níveis de ruído (Machado, A. A, 2003). 

II.2.7.2- Efeitos da exposição à poluição sonora na saúde 

humana  

A exposição ao ruído ambiente pode desencadear perturbações do sono e das 

actividades diárias (capacidade de concentração, desempenho, entre outros), 

aborrecimento/irritabilidade e stress. Este último pode levar a outros efeitos, nomeadamente 

aumento da tensão arterial e em situações de exposição continuada aumento do risco de 

doenças cardiovasculares e distúrbios psiquiátricos. (Boer e Schroten, 2007 cit. Ramos, C. et al 

2009).  

 

 

Fig. 27 - Interacção entre o Ruído Ambiente e os Efeitos na Saúde Humana (Fonte: Adaptado de Boer e Schroten, 2007, cit Ramos, C. et al 2009). 

 

No que respeita aos efeitos cardiovasculares a exposição ao ruído activa os sistemas 

autónomos e hormonais, levando a alterações temporárias, tais como, aumento da tensão 

arterial, aumento da frequência cardíaca e vasoconstrição. Após a exposição prolongada, 

indivíduos susceptíveis na população em geral podem desenvolver efeitos permanentes, 

nomeadamente hipertensão e doença isquémica cardíaca associados a exposições a níveis de 

pressão sonora elevados. (PEAPH, 2013). 

  Os efeitos encontrados incluem também a ansiedade, o stress emocional, alterações 

nervosas, náuseas, dores de cabeça, instabilidade, alterações no humor, aumento de conflitos 
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sociais, neurose, psicose e histeria. 

 

       II.2.7.3- A poluição sonora no casco urbano da cidade do 

Huambo 

São restritos os dados encontrados que nos permitem fazer uma caracterização do 

estado actual da poluição sonora no casco urbano da cidade do Huambo, logo procuramos 

basearmo-nos em dados constantes do Relatório do Estado Geral do Ambiente em Angola 

2006, na informação do Plano Estratégico do Ambiente da Província do Huambo 2013, 

pesquisas efectuadas em sítios da internet e em dados obtidos aquando das visitas de campo 

efectuadas nos locais em estudo. 

Assim, com a presente abordagem pretendemos caracterizar a poluição sonora a que a 

população do casco urbano do Huambo se encontra exposta isto é em zonas habitacionais, 

escolares, hospitalares ou similares, espaços de lazer, entre outras. 

As principais fontes de ruído ambiente no casco urbano do Huambo, são provenientes 

do tráfego rodoviário, ferroviário, de indústrias e vizinhança. (PEAPH, 2013). 

Neste sentido a poluição sonora no casco urbano do Huambo deriva dos seguintes 

pressupostos: 

 O tráfego rodoviário 

Tendo em conta o limiar de ruído definido pela O.M.S, como sendo de 55 dB (A), pode-

se verificar, num estudo desenvolvido por Alfred, et al., (2006) que o nível de pressão sonora do 

tráfego rodoviário ultrapassada em largos valores os definidos pela Organização Mundial da 

Saúde.  

Não existem no Huambo estudos concretos que monstrem o actual quadro da poluição 

sonora, mas julgamos que os níveis de ruídos proveniente do tráfego rodoviário que a 

população se encontra exposta são superiores ao limiar de ruído estabelecido pela O.M.S que é 

de 55 dB (A).   

A título de exemplo, um estudo que apresenta uma estimativa dos custos totais para a 

sociedade, incluindo os custos com os serviços de saúde, relativamente ao ruído provocado 

pelo tráfego rodoviário, mostra que o custo relacionado com o ruído proveniente do tráfego 

rodoviário da União Europeia, segundo Brink, M., et al, (2008), estima-se em, no mínimo, 38 
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biliões de Euros por ano, o que corresponde a 0,4% do Produto Interno Bruto (PIB) da União 

Europeia. (Ramos, C. et al 2009).  

Estudos realizados relatam que tanto a exposição ao ruído proveniente do tráfego 

rodoviário como ferroviário encontra-se ligada ao aumento das taxas de problemas psicológicos 

e ainda uma pequena parte associada a sintomas de ansiedade. Tal pode ser corroborado por 

um estudo desenvolvido por Transport, Environment and Health, em que se afirma que o ruído 

proveniente do tráfego provoca problemas nervosos, depressões, dificuldades em dormir e 

irritabilidade (Banerjee, D., Bhattacharyya, S. e Chakraborty, S. 2009 cit. Ramos, C. et al 2009).  

 

 A má vizinhança.  

Há ainda um conjunto de hábitos culturais que são responsáveis pela produção de ruído. 

De acordo com uma notícia publicada no Jornal de Angola em Julho de 2010, o crescimento e o 

nível de desenvolvimento que o Huambo está a atingir têm contribuído para o surgimento de 

hábitos pouco urbanos, nocivos à saúde pública e à convivência sã na sociedade no que 

respeita ao ruído.  

A mesma notícia, refere que o aumento da poluição sonora no Huambo tem tomado 

proporções tão alarmantes que pode ser já considerado um atentado à saúde pública. Os 

cantineiros ficam até altas horas da madrugada de porta aberta com o som das aparelhagens 

no máximo, provocando má vizinhança. Os habitantes de algumas zonas como o Benfica, o 

Capango entre outras, queixam-se do excesso de ruído que impede o descanso dos 

moradores.  

II.2.7.4- Poluição sonora na  urbanização do Sassonde II 

Conforme já referenciado anteriormente não existem dados relativos aos níveis sonoros 

na Província do Huambo embora se admita, face à ausência de regulamentação, de medidas 

preventivas da poluição sonora e de consciência dos cidadãos em geral para esta problemática, 

que os habitantes das zonas urbanas e peri-urbanas de maior dimensão, estarão sujeitos a 

níveis de ruído ambiente superiores aos recomendados para protecção da saúde pública e 

garantia de uma boa qualidade de vida. (PEAPH, 2013). 

Admite-se igualmente que novas urbanizações, escolas, hospitais, entre outros possam 

estar a ser implementados em áreas onde os níveis sonoros não são os recomendados para o 

uso em causa, dado que a componente acústica não é tida em conta nos critérios que 
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conduzem à escolha dos locais para implantação dos referidos projectos. Este facto contribui 

para um inadequado ordenamento do território.  

Para a nova urbanização do Sassonde a situação é também contestável, pois têm se 

apontado como vários os focos de ruídos que causam a poluição sonora. Estes não fogem 

muito daqueles analisados para o casco urbano da cidade do Huambo tendo em conta as 

semelhanças de hábitos da população, assim somos a relatar:  

 

 O Uso de geradores para produção de energia eléctrica  

Um dos principais incómodos do bem-estar e da qualidade de vida da população desta 

circunscrição é sem dúvida o ruído proveniente dos grupos geradores para a produção de 

energia eléctrica, encontrados nas moradias da urbanização principalmente durante o período 

nocturno (das 18h00 às 24h00). 

 Por falta de uma rede de distribuição de energia eléctrica, os moradores ficam 

submetidos durante o período acima referenciado aos ruídos proveniente de geradores 

instalados em suas próprias habitações. Como se não bastasse, os vizinhos que desligaram os 

seus geradores mais sedo ou os que não possuem, são obrigados a conviver com a poluição 

sonora proveniente da vizinhança, agravando desta forma a qualidade de vida nesta área. 

 

 A música em volume alto proveniente das cantinas 

A semelhança do casco urbano, na zona do Sassonde as lojas não convencionais, 

geralmente conhecidas como cantinas ou janela abertas, são tidas também como focos de 

poluição sonora. É comum observar, ao longo da urbanização, variadíssimas cantinas que 

fazem a comercialização de vários produtos, desde alimentícios a bebidas alcoólicas, associado 

isto, encontra-se instalado em algumas, aparelhagens de som com volumes altos até altas 

horas da noite, prejudicando e atrapalhando o sono da vizinhança. 

 

 A fábrica de blocos 

Existe uma unidade fabril (fábrica de Blocos de cimento) na região que foi acomodada 

muito próximo das habitações, não cumprindo com o que a legislação defende quanto a regras 

de ordenamento do território. No exercício de suas actividades emite para o ambiente ruídos 

desconfortáveis que por si só ocasionam um mal-estar para a população adjacente. A mesma 

unidade inicia as suas actividades sensivelmente as 6h00 da manhã estendendo-se para 
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próximo das 18h00, impactando a qualidade de vida dos moradores. 

  

 O ruído proveniente da construção de outras moradias 

Por ser uma zona em construção e habitada, foi possível observar durante o dia ruídos, 

emitidos em locais aonde se realizam actividades de construção de outras moradias, que com 

certeza ultrapassam o limiar de ruído definido pela Organização Mundial da Saúde.  

A Agência Portuguesa do Ambiente, num dos seus levantamentos sobre os efeitos na 

saúde humana associados a exposição ao ruído ambiental, refere que relativamente ao ruído 

de trabalhos de construção isto acontece pois os equipamentos de construção são muitas 

vezes mal silenciados, até porque, por vezes, as operações de construção são realizadas sem 

ter em conta as consequências que podem advir, no que concerne ao ruído ambiente. (Ramos, 

C. et al 2009). 

 

 O tráfego aéreo gerado no aeroporto Albano Machado  

O ruído proveniente do tráfego aéreo, gerado sobretudo no aeroporto Albano Machado, 

é também apontado nesta abordagem como outra das fontes de poluição sonora. 

Sabe-se que operações de aeronaves podem gerar ruído substancial nas imediações 

dos aeroportos comerciais e militares, sendo as descolagens o momento mais critico, 

provocando ruído intenso e vibrações. (Berglund, B., Lindvall, T. e Schwela, 1999 cit. Ramos, C. 

et al 2009). 

II.2.8 - A gestão e tratamento dos resíduos urbanos. 

Outro dos graves problemas que afectam as sociedades contemporâneas é o aumento de 

lixo que se tem feito sentir, especialmente nos grandes centros urbanos. Segundo Schmidt 

(1999), os lixos são uma anarquia galopante, em número, perigosidade e inconsciência. 

Para Lima (2004), resíduo sólido é qualquer resíduo que resulte das actividades diárias 

do homem na sociedade. Estes resíduos compõem-se basicamente de sobras de alimentos, 

papeis, papelões, plásticos, trapos, couro, madeira, latas, vidros, lamas, gases, vapores, 

poeiras, sabões, detergentes e outras substâncias descartadas pelo homem no meio ambiente. 

A administração dos resíduos sólidos constitui também para a sociedade angolana em 

geral e em particular na província do Huambo um problema que acarreta danos de vária índole.  

De acordo com o Relatório do Estado Geral do Ambiente em Angola (2006), existem, 
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entre outros, os seguintes factores que contribuem para o agravamento da acumulação de 

resíduos nos centros urbanos e nas suas periferias e, portanto, para o agravamento dos 

problemas ambientais e de saúde pública:  

 Aumento da população nos centros urbanos;  

 Mudança do modo de vida da população;  

 Urbanização rápida das áreas periurbanas (não abrangidas, ainda, nos múltiplos PUs já 

definidos);  

 Carência de empresas de limpeza e recolha de resíduos em número suficiente;  

 Insuficiência ou mesmo falta de meios de recolha e transporte de resíduos para destino 

final; 

  Insuficiente sensibilização e consciencialização da população.  

 

De salientar que o nível de degradação da rede viária, com destaque para as zonas 

periurbanas, tem facilitado a acumulação de resíduos, na medida em que o tempo de transporte 

de determinados resíduos entre os locais de depósito (zonas urbanas) e os locais de 

acomodação (Lixeiras) é considerado até certo ponto ameaçador (PEAPH, 2013). 

Consciente da problemática quanto à gestão dos resíduos sólidos urbanos no país, 

desde a sua produção, recolha e disposição final, e do desafio colocado aos agentes nacionais, 

regionais e locais na resolução dos problemas, o Governo da República de Angola aprovou, no 

dia 18 de Julho de 2012, em Conselho de Ministros, o Plano Estratégico sobre a Gestão dos 

Resíduos Urbanos (PESGRU).  

O PESGRU constitui o instrumento orientador das políticas no domínio dos resíduos 

urbanos, para os períodos temporais 2012 - 2017 e 2017 - 2025, fundamental para que o sector 

possa dispor de uma estratégia de acção, com vista à resolução dos problemas ambientais e de 

saúde pública inerentes ao crescimento económico e desenvolvimento do país, bem como de 

uma estratégia de investimento concertada, coerente e sustentável para os diversos agentes 

directamente envolvidos. (PEAPH, 2013). 

Este Regulamento sobre a Gestão de Resíduos em Angola foi aprovado através do 

Decreto Presidencial n.º 190/12, de 24 de Agosto. O mesmo diploma pretende: 

 “Estabelecer as regras gerais relativas à produção, depósito no solo e no 

subsolo, ao lançamento para a água ou para a atmosfera, ao tratamento, 

recolha, armazenamento e transporte de quaisquer resíduos, excepto os de 
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natureza radioactiva ou sujeitos a regulação específica, de modo a prevenir ou 

minimizar os seus impactos negativos sobre a saúde das pessoas e no 

ambiente, sem prejuízo do estabelecimento de regras que visem a redução, 

reutilização, reciclagem, valorização e eliminação de resíduos”.  

 

O Plano acima referenciado define:  

 Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) - os correspondentes a resíduos domésticos 

(produzidos nas habitações) ou outros semelhantes, tanto em termos de natureza como 

composição, nomeadamente os provenientes do sector de serviços ou de 

estabelecimentos comerciais;  

 Resíduos Hospitalares - os resíduos resultantes de actividades de prestação de 

cuidados de saúde a seres humanos ou a animais, nas áreas da prevenção, diagnóstico, 

tratamento, reabilitação ou investigação e ensino. Geralmente os resíduos hospitalares 

incluem materiais como ligaduras, compressas, resíduos cirúrgicos, tecido humano, 

resíduos de laboratório médico e comida regurgitada por pessoas com doenças 

infecciosas;  

 Resíduos Industriais - os resíduos gerados em processos produtivos industriais.  

 

Dados publicados no Relatório sobre o Estado Geral do Ambiente em Angola (2006), 

acrescentam que, para além dos resíduos não perigosos, Angola depara-se também com sérios 

problemas no domínio dos resíduos perigosos, nomeadamente os resíduos hospitalares.  

O PEAH (2013), refere também que, talvez devido ao período de guerra em que o país 

esteve mergulhado, o pessoal técnico de muitas das unidades de saúde conhece os riscos mas 

tende a desqualificá-los. E que quanto ao pessoal de limpeza, que é quem faz de facto a recolha 

dos resíduos, a percepção dos riscos é classificada como sendo baixa. Com isso, o cenário que é 

mais comum é a inexistência de práticas de triagem. Os equipamentos de recolha recebem sem 

distinção restos alimentares, embalagens de medicamentos, compressas e pensos de tratamento, 

garrafas de soro, agulhas, seringas e outros resíduos perigosos ou não perigosos. Estes são, com 

frequência, depositados em contentores públicos ou, até mesmo, em lixeiras nas traseiras das 

unidades de saúde, podendo ser queimados a céu aberto ou não. Não parecem ser, ainda, raras 

as situações em que os resíduos líquidos (ex. sangue, urina) são eliminados nos lavabos e pias 

para a rede de esgotos ou lançados para os caixotes de lixo.   
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No tocante a recolha e tratamento dos resíduos sólidos domésticos, a informação que 

existe aponta para a existência de sistemas que fazem uma gestão parcial dos resíduos sólidos 

nas zonas urbanas e periurbanas, que são depositados em lixeiras a céu aberto, sem tratamento 

(GPH, 2012). 

A gestão de resíduos sólidos urbanos e sua execução por meio de planos de gestão deve 

apoiar-se em directrizes que visem, conforme Zanta et al (2006), a integração das actividades de 

limpeza urbana e dessas com as demais actividades de saneamento ambiental, a participação 

social e a adopção de estratégias técnicas operacionais para a redução do consumo de recursos 

naturais e a preservação da poluição. 

Para os mesmos autores, um plano de gestão de resíduos deve compreender actividades 

como o reaproveitamento na fonte, a colecta e transporte, valorização e tratamento até a 

disposição final. O processo de elaboração do plano deve envolver o sector público e os geradores 

de resíduos, com propósito de se estabelecer um compromisso bilateral entre a sociedade 

produtora dos resíduos e o poder público. 

A gestão de resíduos exige o emprego de técnicas adequadas aliadas a aspectos políticos 

e geográficos, planeamento local e regional, sociologia e democracia, já que, conforme Lima 

(2005), gerir os resíduos de forma integrada é articular acções normativas operacionais, 

financeiras e de planeamento que uma administração municipal desenvolve, apoiada em critérios 

sanitários, ambientais e económicos, que visem a colecta, tratamento e disposição final dos 

resíduos, ou seja, envolve um ciclo desde a zona onde é gerado à disposição final. 

 

II.2.8.1.- Características físico-químicas dos resíduos sólidos 

domésticos  

No que diz respeito às características físicas, os resíduos sólidos podem ser 

classificados quanto à geração per capita, o peso específico, a composição gravimétrica e a 

compressividade. Por sua vez, informações sobre as características químicas dos resíduos 

sólidos são importantes principalmente para a selecção e avaliação de métodos de tratamento. 

No entanto, as características físico-químicas e microbiológicas dos resíduos sólidos 

domésticos apresentam grande diversidade de local para local, o que é directamente 

influenciado pelas condições sócio-económicas e culturais de cada região (Bidone; Povinelli, 
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1999).  

 

II.2.8.2 - A gestão e tratamento dos resíduos sólidos urbanos 

no casco urbano da cidade do Huambo 

Na cidade do Huambo faz se referência do sistema de gestão de resíduos sólidos 

urbanos e de limpeza pública, desenvolvido em 2006 pelo Governo Provincial do Huambo, 

Direcção Provincial de Ordenamento do Território, Urbanismo e Ambiente e pela Administração 

Municipal do Huambo, com o objectivo de fomentar a constante e progressiva melhoria das 

condições de higiene e sanidade pública. (GPH, 2012). 

Assim, a gestão de resíduos sólidos urbanos ficou a cargo de empresas terciarizadas, 

como a Envirobac e a Resurb, empresas estas que se deparam com escassez de meios 

adequados (contentores para o depósito dos resíduos bem como equipamentos adequados de 

acondicionamento e compactação dos resíduos) acrescentando ainda a situação da inexistência 

de locais adequados para a deposição final dos resíduos em algumas zonas.   

  

  II.2.8.2.1- Breve caracterização das empresas de recolha de 

resíduos 

 Empresa Envirobac  

A Envirobac é a empresa à qual foi adjudicado o exercício de recolha e limpeza dos 

resíduos sólidos urbanos e a manutenção dos jardins do casco urbano da cidade do Huambo. 

Segundo informações prestadas pela empresa, estão distribuídos pela cidade do Huambo cerca 

de 300 contentores de 1,1 m3 e 30 contentores de 5m3. (PEAPH, 2013). 

No início do projecto a empresa em questão estruturou as varreduras de acordo a uma 

periodicidade, que seria diária para os arruamentos principais e centrais e alternada para as 

ruas menos importantes (PEAPH, 2013). Coisa que já não se observa na actualidade.  

Assim é possível hoje observar um estado ambiental completamente deplorável no 

casco urbano da cidade do Huambo, onde quase que não funciona o sistema de limpeza dos 

parques e jardins nem a recolha sistemática de resíduos urbanos nas áreas em que esta 

empresa actua.  
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 Empresa Resurb 

A Resurb é a empresa a qual ficou atribuída a responsabilidade de recolher e limpar os 

resíduos sólidos urbanos nos bairros periféricos. (PEAPH, 2013). 

Os resíduos recolhidos por está empresa, são transportados directamente pelos 

camiões compactadores para a lixeira aonde se encontra em construção o futuro aterro 

sanitário. Não foi facultada a informação sobre os contentores que estão distribuídos pela 

Resurb na sua zona de actuação. (PEAPH, 2013). De acordo com a Resurb, ao longo destes 

anos de exploração, a quantidade de resíduos recolhidos tem aumentado gradualmente, em 

consequência do aumento progressivo da taxa de cobertura. 

De salientar que, paralelamente à actividade das concessionárias, a Administração 

Municipal do Huambo assegura o serviços de recolha de resíduos em algumas zonas.  

Os serviços de recolha dos resíduos sólidos na cidade do Huambo estão condicionados 

por vários aspectos, dos quais o PEAPH (2013) salienta:  

 A inexistência de contentores em número suficiente e devidamente distribuídos pela 

cidade e zonas periurbanas; 

 A dificuldade de acesso dos veículos de recolha a algumas áreas peri-urbanas;  

 A existência de passivos antigos de depósitos a céu aberto de resíduos urbanos;  

 O desgaste rápido do material devido a actos de vandalismo que retiram eficácia aos 

serviços de recolha;  

 O estado das vias nas zonas peri-urbanas e actual acesso ao futuro aterro sanitário 

(actual vazadouro) contribui para o mais rápido desgaste das viaturas de transporte 

de resíduos;  

  As práticas erradas dos munícipes na utilização dos contentores, com o depósito 

indevido de materiais;  

  A ausência de uma política de separação dos resíduos; 

 A fraca mobilização da sociedade para as boas práticas.  

 

A deposição final dos resíduos recolhidos, quer pela ENVIROBAC, quer pela RESURB, 

faz-se em vazadouros a céu aberto, próximo da zona onde se encontra actualmente em 

construção o futuro Aterro Sanitário do Huambo que servirá os municípios do Huambo e da 

Caála.  
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II.2.8.2.2- Classificação dos resíduos  

No que se refere a perigosidade, Schmitz M. (2012), classifica os resíduos em Classes I 

ou II, sendo os Resíduos Classe I - Perigosos, aqueles que, em função de suas propriedades 

físicas, químicas ou infecto-contagiosas, podem apresentar risco ao homem e ao meio 

ambiente. Possuem pelo menos uma das propriedades de patogenicidade, toxicidade, 

reactividade, corrosividade ou inflamabilidade.  

Já os resíduos Classe II - Não Perigosos, são aqueles que não se enquadram na Classe 

I, sendo divididos em (i) não inertes (Resíduo Classe II A), que são os resíduos que não se 

enquadram como perigosos e podem apresentar propriedades de solubilidade em água, 

biodegradabilidade ou combustibilidade e (ii) inertes (Resíduo Classe II B), que são quaisquer 

resíduos que quando submetidos a contacto dinâmico e estático com água destilada ou 

desionizada, à temperatura ambiente, não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a 

concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água, exceptuando-se aspecto, cor, 

turbidez, dureza e sabor. 

No presente estudo decidimos descrever a questão da problemática da recolha e 

acomodação dos resíduos sólidos no casco urbano do Huambo baseando-nos em três pilares que 

julgamos fundamentais: 

 

I. Resíduos Domésticos  

O crescimento populacional e o intenso processo de urbanização, aliados ao consumo 

dos recursos naturais são uma combinação de factores que podem facilmente conduzir a um 

desequilíbrio ambiental. Nesse contexto, os resíduos produzidos pela actividade humana são 

uma ameaça para a nossa própria qualidade de vida, uma vez que seu tratamento e destino 

final afectam a saúde ambiental (Cunningham, C. & Saigo, 2005).  

Nesta perspectiva, a gestão dos resíduos sólidos domésticos é uma ferramenta aplicada 

que permite a interacção entre os diversos actores que fazem parte da cadeia que interliga 

todos os processos envolvendo resíduos sólidos. Especificamente, é o processo que 

compreende as acções referentes ao manejo dos resíduos nas etapas de segregação, colecta, 

manipulação, acondicionamento, transporte, armazenamento, transbordo, triagem, tratamento, 

reciclagem, comercialização e destinação final. (Lima, 2005).  
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No caso do casco urbano da cidade do Huambo, verificam-se grandes limitações na 

aplicabilidade de um plano de estão e tratamento de resíduos sólidos, que julgamos ser um 

instrumento valioso que seria fundamental para gestão dos resíduos urbanos, 

concomitantemente com a gestão ambiental. Assim, a recolha dos resíduos não tem sido viável 

com vista à melhoria da qualidade de vida das pessoas. 

Foram adjudicadas as empreitadas de gestão para as empresas privadas acima 

descritas, mas o cenário de sujidade na cidade acentuou-se essencialmente no ano de 2015, 

querendo com isso dizer que não é visível o cumprimento do plano de gestão dos resíduos 

desenvolvido pelo Governo Provincial do Huambo. 

Não obstante, para além das insuficiências na recolha, os contentores que existem 

encontram-se em estado obsoleto que não garantem a acomodação dos resíduos. É visível a 

colocação de resíduos sobre as estradas de variadíssimas ruas no casco urbano da cidade, 

afectando a estética e contribuindo para a propagação de gases nauseabundos e problemas de 

saúde pública.   

  

 

Fig. 28 – Retrato da actual situação dos resíduos sólidos no casco urbano da cidade do Huambo  

 

II. Resíduos Hospitalares 

No que concerne aos resíduos hospitalares, e de acordo com o Angola Hamset Project 

(Projecto promovido pelo Banco Mundial para o controlo da Malária, Tuberculose e SIDA), não 

existem quaisquer planos de gestão integrada de resíduos hospitalares, quer ao nível provincial, 

quer das próprias unidades de saúde, sendo que se encontra em desenvolvimento o Plano 

Nacional de Resíduos Hospitalares. Na maioria das unidades de saúde (visitadas no âmbito do 
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Angola Hamset Project), a gestão dos referidos resíduos é assegurada por empregadas de 

limpeza sem formação específica.  

O AHP (2009), indica como principais constrangimentos a uma gestão adequada de 

resíduos hospitalares a inexistência de equipamentos adequado às operações de recolha de 

material cortante, perfurante ou contaminado, assim como a ausência de equipamento e 

materiais adequados às principais operações de gestão: triagem, transporte, armazenamento, 

tratamento e destino final. No entanto, e de acordo com o Regulamento sobre a Gestão de 

Resíduos, as entidades produtoras ou manuseadoras de resíduos têm, entre outras obrigações, 

a de minimizar a produção e a perigosidade dos resíduos, garantir que o tratamento dos 

resíduos antes da sua deposição e que a eliminação dos resíduos dentro e fora do local de 

produção não tenha impacto negativo sobre o ambiente e sobre a saúde pública.  

Segundo o PEAPH (2013), acresce também, que as soluções adoptadas são muito 

semelhantes nas várias unidades visitadas no Huambo. Todas possuem um equipamento 

rudimentar para queima dos resíduos produzidos na unidade de saúde. Nem todas as unidades 

utilizam o referido equipamento dado que, segundo informações recolhidas, este nem sempre 

se encontra operacional. Em alternativa os resíduos são depositados num buraco aberto no 

solo e queimados. Quando o buraco se encontra cheio é tapado e aberto um novo. O que 

acreditamos serem práticas que em si só prejudicam tanto o meio ambiente como podem ser 

focos de proliferação de várias doenças. 

 

 

Fig. 29- Formas de acomodação de resíduos na parte exterior do hospital Central e hospital Sanatório  

 

III. Resíduos Industriais  

São poucas as indústrias confinadas no casco urbano do Huambo, no entanto não são 

conhecidas as características dos resíduos resultantes destas actividades, nem a forma como é 

efectuado o seu armazenamento, transporte, e destino final.  
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De acordo com o Regulamento sobre a Gestão de Resíduos, e tal como foi referido 

anteriormente, as entidades produtoras ou manuseadoras de resíduos têm, entre outras 

obrigações, de minimizar a produção e a perigosidade dos resíduos, garantir que o tratamento 

dos resíduos antes da sua deposição e que a eliminação dos resíduos dentro e fora do local de 

produção não tenha impacto negativo sobre o ambiente e sobre a saúde pública. 

II.2.8.3 - Gestão e tratamento dos resíduos sólidos na 

urbanização do Sassonde II 

Na urbanização do Sassonde, não existe um hospital de referência nem proliferação de 

indústrias, assim a nossa abordagem cingir-se-á apenas à questão dos resíduos sólidos 

domésticos.   

Os problemas com os resíduos sólidos têm se agravando à medida que o tempo passa. 

Como a região não é contemplada por um plano de gestão dos resíduos sólidos, os mesmos 

são depositados directamente sobre o solo, próximo das moradias, e a qualquer hora do dia, 

poluindo o solo e as águas subterrâneas aquando da queda de precipitação, colocando em 

perigo a saúde e a qualidade de vida das pessoas. Existem nesta urbanização, pessoas que 

recolhem água para o consumo a partir de ribeiros e poços rodeados de lixo. 

 

 

Fig. 30 – Depósito de resíduos sobre o solo no Sassonde  

 

A poluição do solo pelo depósito de resíduos na urbanização do Sassonde é 

também um factor de degradação que pode reduzir a cobertura vegetal promovendo a 

degradação ambiental.  

Dados do PDM do Huambo (2011), salientam que a insuficiência de contentores e de 

veículos adequados para a recolha e compactação dos resíduos tem inviabilizado o aumento da 
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cobertura ao nível das zonas peri-urbanas.  

Na zona em abordagem, a recolha dos resíduos sólidos é, em raras ocasiões, efectuada 

com o auxílio de tractores (com pá carregadora) e camiões basculantes, o que acreditamos 

serem meios impróprios para a recolha e transporte de resíduos em zonas urbanas. Não 

obstante, são várias as semanas que passam sem que os resíduos sejam recolhidos o que 

ocasiona grandes amontoados de resíduos próximo das moradias, obstruindo nalgumas vezes 

o trânsito de veículos automóveis, propagando odores para a atmosfera, contribuído para a 

proliferação de vários problemas de saúde pública, limitando de certeza o bem-estar e a 

qualidade de vida da população. Como já foi referido, o destino final dos resíduos recolhidos 

são geralmente vazadouros não controlados.  

 

 

Fig. 31 – Veículos de transporte de resíduos na Urb. do Sassonde 

 

De referir também que, no Sassonde, são escassos ou mesmo inexistentes os locais 

preparados para os habitantes depositarem os resíduos domésticos, bem como as operações 

de recolha e transporte para um destino final. Não existem quaisquer contentores ou recipientes 

para o depósito dos resíduos, pelo que estes são depositados no chão e se vão acumulando, 

como já invocado anteriormente, junto das habitações. Com as chuvas os resíduos chegam a 

poluir os lençóis freáticos com o processo de lixiviação, e no tempo seco são queimados 

emitindo gases para a atmosfera.  

 

II.2.8.4 – Aterro sanitário, via ambiental sustentável para gestão e tratamento 

dos resíduos urbanos no Huambo 
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No sentido de se dar resposta a actual situação de acomodação dos resíduos sólidos 

encontra-se em construção um aterro Sanitário, como via ambiental sustentável para gestão e 

tratamento dos resíduos urbanos no Huambo. 

Levy, et al. (2011), referem que o aterro sanitário foi projectado para servir uma 

população de 2 milhões de habitantes, e terá um período de vida útil de 20 anos. 

Com a disposição final de resíduos em aterros, as populações de microorganismos 

presentes multiplicam-se transformando o material biodegradável em massa parcial ou 

totalmente bioestabilizada, através do processo de decomposição anaeróbia que gera vários 

gases, principalmente o metano. (Tenório; Espinosa, 2004).  

Quanto às emissões de gases nos aterros, estes locais são responsáveis por grande 

parte das emissões de biogás, formado a partir da degradação da matéria orgânica. Ele é 

composto tipicamente por 60% de metano, 35% de dióxido de carbono e 5% de uma mistura de 

outros gases como hidrogénio, nitrogénio, gás sulfídrico, amónia, dos quais o metano é 

considerado o mais poluente. Entretanto, esse gás também pode ser fonte energética, sendo 

que dependendo da eficiência do processo, o biogás chega a conter entre 40% e 80% de 

metano, o que lhe confere boa combustibilidade (Pecora, 2006).  

Até serem compactados e cobertos, os resíduos permanecem por certo tempo 

descobertos no aterro, em contacto com o ar atmosférico. Neste período verifica-se a presença 

do biogás, que continuará sendo emitido após a cobertura e encerramento da célula do aterro. 

Em condições normais, a taxa de decomposição atinge um pico entre o primeiro e segundo ano 

e diminui continuamente por alguns anos. A presença de substâncias não combustíveis no 

biogás (água, dióxido de carbono e materiais inertes) prejudica o processo de queima, 

tornando-o menos eficiente. O poder calorífico do biogás torna-se menor à medida que se eleva 

a concentração das impurezas (Ensinas, 2003).  

Visto que é uma fonte primária de energia, o biogás pode ser utilizado para iluminação 

de residências, aquecimento de água, além de aquecimento de caldeiras e fornos em usos 

industriais. O biogás não é tóxico, porém actua sobre o organismo humano diluindo o oxigénio, 

o que pode provocar morte por asfixia. Não é solúvel em água e sua combustão não libera 

resíduos, contudo pode substituir os combustíveis fósseis usados actualmente (Lima, 2004).  

Conforme Tenório e Espinosa (2004), o chorume é o líquido oriundo da decomposição 

dos resíduos e provém da humidade natural presente nestes e do produto gerado pela acção 

dos microorganismos que atacam a matéria orgânica, aliado à infiltração das águas pluviais. 
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Assim, a produção de chorume agrava-se sensivelmente nos períodos prolongados de chuva, 

especialmente se a célula do aterro for aberta. Em virtude disso, apesar das técnicas de 

impermeabilização adoptadas na construção, recomenda-se que a separação entre o fundo do 

aterro e o nível do lençol freático não seja inferior a 15 metros.  

O aterro sanitário é uma das práticas mais utilizadas em virtude de sua relativa 

simplicidade de execução e relativo baixo custo, tendo como factor limitante a disponibilidade 

de áreas próximas aos centros urbanos que não comprometam a segurança e o conforto da 

população, a desvalorização da região nas proximidades do aterro e a escassez de recursos 

humanos habilitados para a gestão de aterros (Lima, 2004). Destaca-se ainda a necessidade de 

manutenção e vigilância após o fechamento do aterro, monitoramento contínuo e permanente 

para fins de avaliação das águas superficiais, através da piezometria (Tenório; Espinosa, 2004).  

 Após o fechamento do aterro, a área não poderá ser usada para fins de construção, e 

ao redor do aterro deverá ser implantada uma cerca verde, de preferência com vegetação 

nativa. O aterro sanitário é a única opção aceite actualmente para o destino dos resíduos que 

não podem ser reciclados ou compostados, ou seja, para o que realmente constitui o lixo. 

Entretanto, os mesmos recebem inadequadamente resíduos reaproveitáveis e recicláveis. Esta 

realidade determina que os aterros tenham a sua vida útil reduzida, sendo necessária a 

construção de um novo aterro em menos tempo, o que é oneroso e ocupa grandes espaços 

(Pecora, 2006).  

A seguir mostra-se a imagem do layout do aterro sanitário do Huambo. 

 

Fig. 32 - Layout do Aterro Sanitário do Huambo (Fonte: PEAPH, 2012) 
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II.3- Conservação da natureza e riscos ambientais  

    II.3.1- Conservação da natureza  

Com base nos aspectos descritos anteriormente, e de acordo com as visitas 

preliminares realizadas ao local em estudo, foi possível identificar também algumas situações 

que podem ser prejudiciais à fauna, à flora e aos ecossistemas das zonas envolventes as áreas 

em estudo. A título de exemplo, podem referir-se aos fenómenos de desflorestação 

observáveis, tanto no casco urbano (a destruição do perímetro florestal do São João para 

construção de um super mercado, a destruição do corredor florestal das Cacilhas que 

desempenhava a função de corta vento para a cidade do Huambo, concretamente no Bairro 

Académico), como em zonas periurbanas, como a urbanização do Sassonde (a destruição da 

floresta do Sacaala com fins de urbanização), sem serem pensadas medidas de mitigação ou 

compensação. 

Williams M. (2000), define desflorestação, como o processo de desaparecimento 

completo e permanente de florestas, actualmente causado em sua maior parte pela actividade 

humana. Embora o conceito se aplique, em senso restrito, à perda de florestas, em regiões 

densamente cobertas por árvores, muitas vezes ele é aplicado para perdas em outras regiões, 

com cobertura vegetal naturalmente esparsa, arbustiva ou rasteira, como as savanas, as 

pradarias e o cerrado, significando, em seu sentido lato, a perda permanente de todo tipo de 

cobertura vegetal original em determinada área.  

A desflorestação, que é uma perda quantitativa de superfície florestada, distingue-se da 

degradação florestal, que é uma perda qualitativa em biodiversidade, estrutura ou função de 

uma floresta. (Lanly, Jean-Paul, 2003). 

A desflorestação não é um fenómeno recente, e há evidências de que em tempos pré-

históricos, ela já estava em andamento em vários locais do mundo. O que se sabe é que no 

início da Revolução Industrial, em meados do século XVIII, grande parte das florestas 

temperadas do Hemisfério Norte já havia desaparecido, e no século XX o processo intensificou-

se de maneira acelerada nas florestas tropicais. (FAO, 2012).  

As florestas são consideradas como ecossistemas de enorme importância ambiental por 

uma variedade de razões, e historicamente sempre foram uma das principais bases do 

florescimento das civilizações. As florestas preservam e purificam as águas doces, impedem a 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Floresta
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rvore
http://pt.wikipedia.org/wiki/Savana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pradaria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cerrado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Biodiversidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Industrial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Florestas_temperadas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Florestas_temperadas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Florestas_temperadas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hemisf%C3%A9rio_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Florestas_tropicais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ecossistema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Meio_ambiente
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erosão do solo, produzem boa parte do oxigénio da atmosfera e reciclam o gás carbónico, 

contribuem na regulação do clima e do regime de chuvas, entre muitos outros efeitos benéficos 

para a manutenção do equilíbrio ecológico da Terra, do qual o bem-estar e mesmo a 

sobrevivência do homem também dependem directamente. (FAO, 2012).  

Segundo o relatório da FAO, (2012), são várias as causas que contribuem para a 

desflorestação (e que também se registam na província do Huambo), dentre as quais cita-se: 

 Pobreza, 

 Ausência de parâmetros seguros para a posse da terra; 

 Ausência de reconhecimento adequado das necessidades dos povos indígenas e 

comunidades tradicionais dependentes exclusivamente das florestas; 

 Políticas públicas inadequadas ou claramente predatórias; 

 Subvalorização dos produtos florestais e serviços ambientais; 

 Falta de participação da população, nas medidas de controlo; 

 Falta de boa governação; 

 Comércio ilegal dos produtos florestais; 

 Dificuldades técnicas de mapeamento e avaliação das áreas desflorestadas; 

 O crescimento descontrolado da população. 

 

Assim, a desflorestação, ou seja, a remoção total da cobertura vegetal de uma área, 

acarreta imediatamente uma redução dramática e definitiva na biodiversidade daquela região. 

Com o abate das árvores desaparecem junto outros vegetais que delas dependem, como 

epífitas e trepadeiras, bem como sofrem os animais que delas se alimentam ou nelas 

encontram refúgio habitual ou temporário. 

Por sua vez, o empobrecimento na biodiversidade de uma floresta compromete o 

equilíbrio de todo o ecossistema e prejudica a sua própria regeneração, pois todos os seres 

vivos estão vitalmente ligados entre si por cadeias de relações funcionais e estruturais, 

regulando o funcionamento saudável e definindo o perfil físico do seu ambiente, e sendo por ele 

influenciados. As árvores dependem muitas vezes de outras espécies para sua multiplicação e 

crescimento, como nos casos da polinização das flores e dispersão de sementes. (Chadwick, 

Oliver D.; Boydak, 2008).  

Alves, 1998 e Almeida, 2002, acrescentam, que há uma diminuição da quantidade de 

oxigénio produzido, devido essencialmente à desflorestação.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Eros%C3%A3o
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Biodiversidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ep%C3%ADfita
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Poliniza%C3%A7%C3%A3o
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II.3.2 – Riscos ambientais  

Os riscos ambientais são causados, entre outros factores, por elementos ou substâncias 

presentes em diversos ambientes, e que acima dos limites de tolerância podem ocasionar 

danos à saúde das pessoas. (Cavalcante J. et al, 2008).  

Veyret e Meschinet de Richemonde( 2007), referem que:  

“os riscos ambientais resultam da associação entre os riscos naturais e os 
riscos decorrentes de processos naturais agravados pela actividade humana e 

pela ocupação do território”. 

Assim, é importante perceber que, dos conceitos e suas definições, a utilização de riscos 

como sinalizador de problemas ambientais origina a convicção de que, ao falarmos em riscos, 

estamos directa ou indirectamente a falar do ser humano individualmente ou em sociedade. 

(Dagnino, R. S., Junior, S. C. , 2007). O risco é objecto social, como afirma Veyret (2007): 

“não há riscos sem uma população [ser social], ou indivíduo [ser biológico] que 
perceba  que poderia sofrer seus efeitos. O risco é tradução de uma ameaça, 

de um perigo para aquele que está sujeito a ele e o perceba como tal” 

Em decorrência do processo desordenado de urbanização é notável a existência de 

inúmeros problemas que contribuem para um cenário de insustentabilidade urbana. Dessa 

forma, é possível visualizar situações de desigualdades ambientais em que se pode verificar a 

exposição diferenciada de indivíduos e grupos sociais a amenidades e riscos ambientais (Alves, 

2007 cit. Cavalcante J. et al, 2008). 
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Capítulo III- Apresentação e Análise de Dados  

 3.1 - Tipo de Pesquisa  

Para compararmos a qualidade ambiental e qualidade de vida, das regiões em estudo 

apoiada em visitas de estudo, trata - se de uma investigação do tipo Descritivo - Exploratório, 

em Julho de 2015, baseada na recolha de dados aos moradores do casco urbano da cidade do 

Huambo, urbanização do Sassonde II, bem como aos funcionários da área do ambiente da 

Direcção Provincial do Ordenamento do Território, Urbanismo e Ambiente do Huambo; com 

uma abordagem qualitativa, para melhor se atingir os objectivos. 

Segundo Blanks Vard et al, (2007) existem pelo menos três objectivos diferentes para 

efectuar uma determinada pesquisa, conduzindo à classificação desta em descritiva, 

exploratória ou casual. 

Somos a afirmar que o presente estudo abrange estas três classificações 

simultaneamente. É uma pesquisa descritiva porque se descreve, de forma exaustiva e clara, o 

estado ambiental actual da zona em estudo, com base noutro estudo efectuado.  

Considera se exploratório porque o estudo foi relativamente flexível, aberto a alterações, 

procurando novas visões sobre as vantagens e dificuldades associadas aos processos 

descritos. Também é casual na medida em que se descreveu o estado actual do ambiente, 

explicando-se a relação causa – efeito (por exemplo como é que a Qualidade ambiental se 

relaciona com a Qualidade de vida e influenciam o desenvolvimento sustentável).   

 

3.1.2 - População e Amostra: 

 

População: É constituída pelos moradores do casco urbano da cidade do Huambo, da 

urbanização do Sassonde II e técnicos do Ambiente. 

Amostra: A amostra foi escolhida de forma aleatória simples (probabilística) para 

garantir a representatividade da mesma. Foi constituída por 149 (cento e quarenta e 

nove) moradores das diferentes ruas do casco urbano, 59 (cinquenta e nove) 

moradores da urbanização do Sassonde e 8 (oito) técnicos de ambiente, perfazendo 

um total de 216 (duzentos e dezasseis) indivíduos.  
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3.1.3 - Contribuição Teórica e Prática do Estudo 

A importância teórica do presente trabalho é despertar a atenção das autoridades locais, 

e não só, quanto a existência nos locais em referência, de problemas ambientais que limitam a 

qualidade de vida, assim como consciencializar as populações quanto à preservação do meio 

ambiente local com vista ao desenvolvimento sustentável. 

 No sentido prático, o conteúdo temático deste trabalho tem como finalidade a recolha de 

dados, a partir de questionários dirigidos á organismos intervenientes na área do ambiente e 

pessoas singulares. Assim, a importância prática desta obra consubstancia - se no sentido de 

guia orientadora ou de consulta para a tomada de decisões pelas autoridades locais, rumo ao 

desenvolvimento sustentável.  

 

3.1.4- Limitações do Estudo 

Para a elaboração da presente dissertação, envidou-se todos os esforços no sentido de 

obtenção de informações, mas deparamo-nos com gigantes carências bibliográficas, havendo 

muito pouco material disponível, grande parte com dados discordantes com a actualidade. No 

entanto, foi possível confrontar os dados existentes com a informação recolhida “in loco”. 

Também tivemos muitas dificuldades em contactar peritos na área do ambiente.  

 

3.1.5- Recolha de Dados 

Para recolha dos dados efectuaram-se algumas visitas às duas zonas em estudo, no 

caso, o casco urbano da cidade do Huambo e a urbanização do Sassonde II, possibilitando 

desta forma o contacto directo com a realidade em estudo.  

Foi também analisada a informação existente em relatórios oficiais, fornecidos pela 

Direcção Provincial do Ordenamento do Território, Urbanismo e Ambiente do Huambo (o 

PEAPH e PNGA), artigos disponíveis na internet e alguns documentos internos, como o PDMH, 

2012, o PGMPLA 2012 – 2017, os relatórios da DNAAS de 2012, o PNUD 2006, o relatório do 

MINUA 2006, o IBEP 2008 -2009, entre outros documentos oficiais. Contudo a fonte mais 
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importante de informação adveio da aplicação de inquéritos levados a cabo junto dos 

moradores das zonas em estudo e os funcionários da área do ambiente no Huambo. 

O inquérito continha trinta questões (30), e são apresentados em anexo ao presente 

trabalho. 

 3.2 – Apresentação e discussão dos resultados 

De acordo com Bufoni, (2002) a análise dos dados é o aspecto mais difícil da condução 

de um estudo de caso, pois é necessário que as evidências sejam analisadas de forma 

adequada para se obter conclusões convincentes e eliminar interpretações alternativas. 

   

Tabela nº 1 – Distribuição da amostra em função do sexo 

Sexo 

  n % 
Masculino 123 59,4 

Feminino 84 40,6 

Total 
207 100,0 

(nota: foram recolhidos 208 questionários, mas 1 indivíduo não indicou a sua orientação sexual)  
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Tabela n º 2 – Grupos etários  

Grupo etário 

  n % 
25 ou menos anos 53 25,5 

entre 26 e 35 anos 122 58,7 

entre 36 e 45 anos 26 12,5 

mais de 45 anos 7 3,4 

Total 208 100,0 
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Tabela n º 3 – Distribuição da amostra em função da ocupação 

Ocupação 

  N % 

Administ. Pública 61 29,6 

Bancária(o) 7 3,4 

Boticária 1 ,5 

C. Própria 3 1,5 

Construção Civil 3 1,5 

Contabilista 4 1,9 

Custureira 1 ,5 

Escola de 
Condução 

1 ,5 

Estudante 30 14,6 

Hospital Central 1 ,5 

Médica Veterinária 1 ,5 

Professor(a) 88 42,7 

Taxista 5 2,4 

Total 206 100,0 
(nota: foram recolhidos 208 questionários mas 2 indivíduo não indicou a Ocupação Profissional)  

 

Tabela nº 4 – Grupos profissionais  

Grupo Profissional 

  N % 

Técnicos Médios e 
Superiores 

89 43,2 

Estudante 30 14,6 

Pessoal 
Administrativo ou 
Similar 

68 33,0 

Trabalhador por 
conta outrem 

14 6,8 

Trabalhador por 
conta própria 

5 2,4 

Total 206 100,0 
(nota: foram recolhidos 208 questionários mas 2 indivíduo não indicou a Ocupação Profissional)  
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Tabela n º 5 – Distribuição em função da zona de residência  

Residência  

  n % 
B. Académico 24 11,5 

Cidade Alta 51 24,5 

Cidade Baixa 20 9,6 

R. Imaculada da 
Conceição 

5 2,4 

R.5 de Outubro 33 15,9 

São João 16 7,7 

U. Sassonde 59 28,4 

Total 208 100,0 

 

 

 

Tabela n º 6 - Número de habitantes do casco urbano e da nova urbanização do 

Sassonde 

Zona de Residência 

  N % 
Centro urbano 149 71,6 

Periferia urbana 59 28,4 

Total 208 100,0 
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Tabela nº 7 - Problemas ambientais associados à falta de aplicação de 

políticas de ordenamento do território na sua zona de residência. 

  n %* 
Desflorestação 53 25,5% 

Falta de 
saneamento 

140 67,3% 

Acúmulo 
desregrado de 
resíduos sólidos 

145 69,7% 

A não 
distribuição de 
água potável, 
energia elétrica 

105 50,5% 

Outros 48 23,1% 
* Percentagem relativamente a 208 Indivíduos. 

 

 

 

 

Tabela nº 8 - Para a protecção ambiental na sua zona de residência acha 

que o governo, as empresas ou os cidadãos devem ainda fazer mais no 
sentido de se alcançar a uma melhor qualidade de vida 

  n % 
Sim 202 97,1 

Não 6 2,9 

Total 208 100,0 
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Tabela nº 9 - Até que ponto estes problemas afectam o desenvolvimento 

sustentável na sua região. 

  n % 
Pouco 14 6,7 

Normal 37 17,8 

Muito 157 75,5 

Total 208 100,0 
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Tabela nº 10 – Que dificuldades existem para o desenvolvimento do sector 
das águas na sua zona de residência 

  N %* 
De ordem 
política 

43 
20,67 

De ordem 
administrativ
a 

147 
70,67 

De ordem 
financeira 

44 
21,15 

De ordem 
Cultural 

59 
28,37 

Outras 5 2,40 
* Percentagem relativamente a 208 Indivíduos. 

 

 

 

Tabela nº 11- Existe uma rede de distribuição de água potável na sua zona 

de residência 

  N % 
Sim 104 50,0 

Não 99 47,6 

Total 203 97,6 

(nota: foram recolhidos 208 questionários mas 6 indivíduo não indicou a Zona de Residência)  
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Tabela nº 12 - Até que ponto o não fornecimento de água potável impacta 
a qualidade de vida da população, na sua zona de residência. 

  n % 
Pouco 14 6,7 

Normal 9 4,3 

Muito 185 88,9 

Total 208 100,0 
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Tabela nº 13 - De um modo geral, quanto ao uso da água potável, está 

satisfeito(a) com os serviços de distribuição prestados na sua zona de 
residência? 

  n % 
Insatisfeito(a) 68 32,7 

Muito Insatisfeito(a) 60 28,8 

Normal 39 18,8 

Satisfeito 19 9,1 

Sem rede Alguma 22 10,6 

Total 208 100,0 

 

 
 
 
 

Tabela nº 14 - Existem fontes de poluição da água, seja ela superficial ou 

subterrânea, na sua zona de residência 

  n % 
Sim 100 51,8 

Não 93 48,2 

Total 193 100,0 
(nota: foram recolhidos 208 questionários mas 15 indivíduo não responderam a esta questão)  



 

115 

 

 

Tabela nº 15 - Até que ponto acha que a poluição das águas afeta o 

desenvolvimento sustentável na sua zona de residência. 

  n % 
Pouco 38 20,8 

Normal 51 27,9 

Muito 94 51,4 

Total 183 100,0 
(nota: foram recolhidos 208 questionários mas 25 indivíduo não responderam a esta questão)  
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Tabela nº 16- Qual é o destino das águas residuais na sua zona de 

residência 

  n %* 
Rede de Esgoto 68 32,7 
Fossas Sépticas 76 36,5 
Vales de rios 29 13,9 
Sem rede alguma 92 44,2 

* Percentagem relativamente a 208 Indivíduos. 

 

 

 

Tabela nº 17 - A forma como são depositados as águas residuais na sua 

zona de residência afeta o meio ambiente 

  N % 
Sim 

161 77,4 

Não 47 22,6 

Total 208 100,0 
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Tabela nº 18 - Qual a principal fonte de produção de energia elétrica na 

sua zona de residência 

  n %* 
Barragem 
hidroeléctrica 

13
2 

63,5 

Centrais Eléctricas 22 10,6 

Geradores 
particulares 

76 36,5 

* Percentagem relativamente a 208 Indivíduos. 
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Tabela nº 19 - Existe algum risco de explosão associado à fonte de 

produção de energia eléctrica na sua zona de residência 

  N % 
Sim 93 44,7 

Não 115 55,3 

Total 208 100,0 

 

 

Tabela nº 20 - A Forma como é distribuída a energia elétrica, impacta a 

qualidade de vida da população na sua zona de residência 

  n % 
Sim 162 83,1 

Não 33 16,9 

Total 195 100,0 
(nota: foram recolhidos 208 questionários mas 13 indivíduo não responderam a esta questão)  
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Tabela nº 21 - Consequências associa à incorrecta produção de energia 

eléctrica 

  n %* 
Poluição atmosférica 17 8,2 
Produção de gases 
com efeito de estufa 

8 
3,9 

Desconforto 38 18,3 
Ruído Ambiente 23 11,0 
* Percentagem relativamente a 208 Indivíduos. 
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Tabela nº 22- Fontes de poluição do ar existem na sua zona  

  n %* 
Estradas não 
asfaltadas 

76 
36,5 

Tráfego aéreo 32 15,9 
A exploração de 
inertes 

13 
6,3 

Fumo exalado por 
geradores de 
energia elétrico 

71 
34,1 

Tráfego Rodoviário 103 49,5 
Depósitos de 
resíduos sólidos a 
céu aberto 

143 
68,8 

* percentagem relativamente a 208 Indivíduos. 

 

Tabela nº 23 - A poluição do ar na sua zona de residência afeta a 

qualidade de vida da população que aí habita 

  n % 
Sim 184 90,6 

Não 19 9,4 

Total 203 100,0 

(nota: foram recolhidos 208 questionários, mas 5 indivíduo não responderam a esta questão)  
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Tabela nº 24 -Fontes de ruído ambiente afetam a qualidade de vida da 
população da sua zona de residência. 

  N %* 
Tráfego 
Rodoviário 

111 
53,4 

Unidade 
Fabris 

22 
10,6 

Discotecas 55 26,4 
Tráfego 
Ferroviário 

40 
19,2 

Construção 
Civil 

25 
12,0 

Cantinas 72 34,6 
Tráfego 
Aéreo 

31 
14,9 

Cultos 
Religiosos 

19 
9,1 

* Percentagem relativamente a 208 Indivíduos. 
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Tabela nº 25 - Tem conhecimento de alguma lei que proíba a poluição 

sonora na sua zona de residência 

  N % 
Sim 49 24,6 

Não 150 75,4 

Total 199 100,0 
(nota: foram recolhidos 208 questionários, mas 9 indivíduo não responderam a esta questão)  
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Tabela nº 26 - Tem conhecimento de algum mal (doença) causado pelo 

ruído ambiente 

  N % 
Sim 158 79,4 

Não 41 20,6 

Total 199 100,0 
(nota: foram recolhidos 208 questionários, mas 9 indivíduo não responderam a esta questão)  

 

Tabela nº 27 - Os principais problemas de gestão e tratamento dos 
resíduos sólidos na sua zona de residência. 

  N %* 
Ineficácia das 
empresas de 
recolha dos 
resíduos 

145 

69,7 
Falta de locais 
próprios para 
depósito dos 
resíduos sólidos 

109 

52,4 
Falta de 
equipamentos 
para o depósito 
dos resíduos 

137 

65,9 
* Percentagem relativamente a 208 Indivíduos. 
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Tabela nº 28 - Tipo de problemas ambientais estão associados à incorreta 

gestão e tratamento dos Resíduos Sólidos Urbanos 

  N %* 
Poluição dos solos 

86 
41,3 

Perda da 
biodiversidade 

57 
27,4 

Contaminação das 
águas superficiais 

65 
31,3 

Poluição do manto 
freático 

28 
13,5 

Problemas de 
saúde pública 

163 
78,4 

* Percentagem relativamente a 208 Indivíduos. 
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Tabela nº 29 - Já se apercebeu de algum problema de saúde pública 

proveniente da gestão inadequada dos resíduos sólidos urbanos 

  N % 
Sim 181 89,6 

Não 21 10,4 

Total 202 100,0 
(nota: foram recolhidos 208 questionários, mas 6 indivíduo não responderam a esta questão)  

 

 

 

 

Tabela nº 30 - Forma como são geridos os resíduos sólidos na sua zona de 

residência impacta a qualidade de vida das pessoas 

 

  N % 
Sim 159 81,1 

Não 37 18,9 

Total 196 100,0 
(nota: foram recolhidos 208 questionários, mas 12 indivíduo não responderam a esta questão)  
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Tabela nº 31- Como acha que deveria ser feita a gestão  

 

  N %* 
Apoiando-se 
num plano de 
Gestão de 
Resíduos 
Sólidos 
Urbanos 

113 54,3 

Através de um 
plano de 
recolha seletiva 
dos resíduos 

84 40,4 

Através de um 
plano de 
recolha e 
tratamento dos 
resíduos pela 
Administração 
Municipal 

66 31,7 

Aplicação de 
multas por 
despejos ilegais 
dos resíduos 

80 38,5 

* Percentagem relativamente a 208 Indivíduos. 
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Tabela nº 32 - Forma como são geridos os resíduos sólidos na sua zona de 

residência impacta a qualidade de vida das pessoas 
 

  N % 
Muito Insatisfeito(a) 55 27,0 

Insatisfeito(a) 68 33,3 

Normal 64 31,4 

Satisfeito 17 8,3 

Total 204 100,0 
(nota: foram recolhidos 208 questionários, mas 4 indivíduo não responderam a esta questão)  
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3.3 – Proposta de outras vias ambientais sustentáveis para a promoção 

da qualidade ambiental no casco urbano da cidade do Huambo e 

urbanização do Sassonde II  

No que tange aos processos de tratamento dos resíduos, para além da disposição final 

em aterro sanitário existem outras formas de tratamento através do processo de compostagem, 

incineração e da destinação para reciclagem. Além desses itens, há outros métodos como o 

tratamento mecânico biológico prévio e a pirólise, a que não faremos referência na presente 

abordagem.  

 Compostagem  

Devido ao facto de a maior parte dos resíduos sólidos domésticos ser composta por 

fracções orgânicas (de 50 a 60 %), conforme já citado, o processamento ideal para os mesmos 

é o processo de compostagem. A técnica da compostagem foi desenvolvida com a finalidade de 

acelerar, com qualidade, a estabilização da matéria orgânica, transformando os resíduos 

orgânicos em adubo para o solo, já que os restos orgânicos sofrem decomposição microbiana 

transformando-se em um fertilizante orgânico (Kiehl, 2004). Os resíduos orgânicos são 

constituídos por todos os tipos de material de origem animal ou vegetal cujo acúmulo no 

ambiente não é desejável.  

O processo de produção de composto orgânico dos resíduos sólidos domésticos é 

constituído por etapas de tratamento físico e biológico. O tratamento físico consiste na prévia 

segregação da matéria orgânica degradável dos materiais não biodegradáveis, enquanto o 

tratamento biológico consiste na digestão dos resíduos pela acção dos microorganismos 

presentes, em geral através do processo aeróbio, por ser mais rápido e isento de mau-cheiro 

(Lima, 2004; Bidone e Povinelli, 1999). 

A matéria orgânica passiva de compostagem é a que apresenta carbono susceptível à 

degradação, como restos de frutas, legumes, alimentos, grama e materiais originários da 

limpeza de pátios e jardins (Pereira Neto, 1996).  

A matéria orgânica passa por três fases: a primeira é a fitotóxica, na qual ocorre o 

desprendimento de calor, vapor de água e CO2, além da reacção ácida dos materiais orgânicos 

crus que libertam toxinas danosas às plantas (fase de fermentação), logo o composto imaturo 

não pode ser usado como adubo. A segunda fase é a semicura, na qual é alcançada a 
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bioestabilização. A terceira fase é a maturação, em que a matéria orgânica atinge a 

humificação. No início da compostagem ocorre a elevação da temperatura do substrato, que 

inicialmente pode ser menor que a ambiente, já que ocorre a evaporação da água da 

decomposição da massa (fase denominada criófila). Porém, nos dias subsequentes, a 

decomposição do composto começa a gerar calor, e a temperatura sobe, havendo a fase 

mesófila, seguida de outra mais quente, denominada termófila, que se mantém constante por 

um período variável. Se não faltar humidade nem oxigénio, a temperatura voltará a baixar e o 

composto entrará na fase mesófila novamente. Esta passagem de fase termófila para mesófila 

indica que o composto está bioestabilizado ou semicurado. (Kiehl, 2004).  

 

 Incineração  

Segundo Lima (2004) a incineração é definida como o processo de redução de peso, do 

volume e das características de perigosidade dos resíduos, com a consequente eliminação da 

matéria orgânica e características de patogenicidade, através da combustão controlada em 

termos de aeração, em alta temperatura (acima de 900 °C) e em tempo pré-determinado. Os 

compostos orgânicos são reduzidos a seus constituintes minerais, principalmente dióxido de 

carbono e vapor de água, além de sólidos inorgânicos (cinzas).  

Nessas condições, a eficácia na redução de volume dos resíduos é de cerca de 95%, 

obtendo-se como produto sólido apenas cinzas, o que reduz drasticamente a necessidade de 

espaço em aterro sanitário. Em contrapartida, a técnica exige altos investimentos financeiros 

em razão da necessidade de implementos tecnológicos para minimizar a poluição do ar gerada 

pela emissão de gases tóxicos, especialmente dioxinas e furanos, advindos da queima do 

resíduo. (IBAM, 2004).  

Todavia, através da incineração de resíduos é possível recuperar energia para a 

geração de vapor ou electricidade, o que é amplamente empregado em vários países europeus 

e no Japão, reflectindo-se em vantagens económicas. Na Suíça, mais de 80% dos resíduos são 

queimados e no Japão, 74%. (HSU, 2006).  

 Reciclagem  

Reciclar significa transformar materiais usados em novos produtos para o consumo, 

utilizando-se materiais descartados como matéria-prima. Assim, a reciclagem apresenta-se 

como alternativa de processamento e tratamento de resíduos. Segundo Reis, Fadigas & 
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Carvalho (2005), para que os resíduos sejam encaminhados às usinas e/ou indústrias de 

reciclagem, estes devem ser separados e descartados de forma selectiva, sendo direccionados 

adequadamente para postos de entrega voluntária ou sob forma de colecta selectiva. Nesse 

contexto, a colecta selectiva de resíduos sólidos pressupõe a separação dos materiais 

recicláveis ainda na fonte produtora. Dentre os benefícios de realização da reciclagem cita-se 

especialmente a diminuição da quantidade de resíduo a ser aterrada, a preservação de 

recursos naturais e a redução dos custos de produção. 
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IV Conclusões  

 

O presente trabalho visou comparar a relação Qualidade ambiental - Qualidade de vida, 

como base para a sustentabilidade. Assim, a partir da revisão da bibliografia efectuada, e das 

visitas de constatação no local, podemos afirmar que é imperioso implementar a legislação nas 

suas variadíssimas sub categorias, pois foi possível observar, na zona em estudo, um 

desrespeito quase que absoluto da legislação no que concerne ao capítulo ambiental.  

Os documentos analisados são unânimes em afirmar que a situação ambiental nestas 

zonas não é das melhores, o que só veio a ser confirmado com as visitas de constatação no 

local. Logo, acreditamos que esta situação tem influenciado significativamente a qualidade de 

vida das populações, condicionando a sustentabilidade. 

 

Desta forma somos a concluir o seguinte: 

 

 Existe uma estreita relação entre o estado do ambiente na região em estudo e a 

qualidade de vida, o que pode enviesar a sustentabilidade; 

 Não se respeitaram as políticas de Ordenamento do Território aquando da 

implementação da urbanização do Sassonde II; 

 Não se aplica a legislação ambiental direccionada aos vários sectores, tanto para o 

casco urbano, como para a urbanização do Sassonde; 

 Quanto ao saneamento básico, registou-se uma ineficiência, e em alguns casos 

ausência, da rede de águas residuais, o que leva a população do casco urbano a 

direccionar essas águas para fossas sépticas ou poço roto, não faltando as situações 

em que as águas correm ao ar livre na via pública. De referir também que os actuais 

indicadores mostram uma estagnação considerável no sector de saneamento básico. 

Não existe uma rede de saneamento básico na urbanização do Sassonde; 

 O abastecimento de energia eléctrica no casco urbano é débil, acompanhado de cortes 

sucessivos no fornecimento, condiciona a comodidade dos habitantes; são várias as 

vezes em que os mesmos habitantes têm de socorrer-se com energia eléctrica fornecida 

por geradores particulares;  
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 Não existe uma rede de distribuição de energia eléctrica na urbanização do Sassonde II, 

sendo o abastecimento feito por geradores particulares (a gasóleo e a gasolina), que não 

só emitem gases poluentes para a atmosfera, como também ruído para o ambiente, 

transtornando a comodidade das pessoas; associa-se também a este tipo de fornecimento 

eléctrico o risco de explosão;  

 A atmosfera é bastante poluída na urbanização do Sassonde, sobretudo durante o 

período seco, tudo porque as estradas não estão asfaltadas o que, com a passagem 

constante de veículos automóveis, causa a emissão para a atmosfera, de quantidades 

enormes de poeira; 

 Existem indícios de poluição sonora no casco urbano, devido ao tráfego rodoviário, e 

nalguns casos ferroviário; associado a isto, está a situação da falta de uma legislação que 

regulamente os limites de ruído ambiente no Huambo; existem igualmente discotecas, 

cantinas, buzinas de automóveis, etc., que emitem sons que com certeza ultrapassam os 

limites estabelecidos pela O.M.S;  

 Quanto aos resíduos sólidos, e de acordo com PEAPH (2013), registaram-se 

insuficiências no sistema de recolha e a inexistência de condições adequadas no 

confinamento e deposição dos resíduos sólidos urbanos no casco urbano.  

 No Sassonde, os resíduos são frequentemente lançados para vazadouros a céu aberto, 

sem quaisquer medidas de protecção, ou os mesmos são depositados, também 

frequentemente, junto das habitações; registou-se também a ausência de locais 

apropriados para deposição de resíduos sólidos, sem esquecer aquelas situações em 

que os resíduos tiveram de ser queimados pelos populares, por falta de recolha; 

  Os resíduos hospitalares não são sujeitos a uma separação que tenha por base o seu 

nível de perigosidade, não existindo também meios adequados de transporte, 

armazenamento, tratamento e destino final; estes resíduos ficam frequentemente 

acessíveis, constituindo um perigo para a saúde pública; o pessoal afecto à gestão dos 

resíduos hospitalares não apresenta formação nem dispõe de meios de protecção 

apropriados; 

 Não existem documento algum que relate a situação actual dos resíduos industriais. 

Assim, o desconhecimento da existência de uma gestão adequada dos resíduos 

industriais torna-os especialmente gravosos para o ambiente. Foi possível observar 
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depósitos de resíduos industriais em locais destinados para resíduos domésticos, o que 

agrava ainda mais a situação; 

 Existe uma estreita semelhança, quanto às formas de lidar com as questões ambientais, 

na população da zona em estudo, pelo que acreditamos ser urgente o desenvolvimento 

de políticas para educação ambiental. 

 

A situação da Qualidade Ambiental – Qualidade de vida da província resulta directa e 

indirectamente das políticas públicas, económicas e sociais, e não pode ser considerada 

independente destas políticas. 

Estas políticas públicas precisam de basear os seus planos no diagnóstico da realidade 

local, nas necessidades e interesses da população, nos recursos disponíveis e na legislação 

vigente, e devem estar associadas a educação em saúde ambiental, que sozinha poderá 

resolver muito pouco (Pelicioni, M. C. F., 1998). 
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Anexo 1 

Ficha de inquérito   

Este inquérito é dirigido aos moradores do casco urbano da cidade do Huambo e da 

urbanização do Sassonde II, e tem por objectivo obter informações sobre o impacte das 

políticas de ordenamento do território, distribuição de água potável, energia eléctrica, 

saneamento básico, ruído ambiente e a gestão e tratamento dos resíduos sólidos no 

Huambo. No âmbito de um trabalho de investigação a realizar-se na Faculdade de 

Ciências, da Universidade do Porto, subordinado ao tema “Estudo comparativo da 

relação Ambiente - Qualidade de vida, como base para o desenvolvimento sustentável 

da população da cidade do Huambo na República de Angola”, gostaria que 

respondesse às perguntas que aqui constam. Pedimos com todo respeito, que as 

respostas sejam sinceras, responsáveis e precisas, com promessa de manter-se o 

anonimato dos dados fornecidos, e os resultados terão apenas fins académicos. 

Marque com “√” no quadradinho “          “   e responda escrevendo para as questões que 

forem necessárias. 

I. Dados Sócio - Demográficos  

1.Sexo: M           F  

2. Idade: ________ Anos 

3.Ocupação_____________________________________________________ 

4.Local de residência: _____________________________________________ 

II. Questões relacionadas com as “ Políticas de Ordenamento do Território” 

1. Quais os problemas ambientais associados a falta de aplicação das políticas de 

ordenamento do território na sua zona de residência. 
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    1 Desflorestação; 

              2 Falta de saneamento;  

              3 Acúmulo desregrado de resíduos Sólidos; 

               4 A não distribuição de água potável, energia eléctrica.     

               5 Outros (Indique-os): _______________________________________ 

_________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Para a protecção ambiental na sua zona de residência, para além dos indicadores 

acima referenciados, acha que o Governo, as empresas ou os cidadãos devem ainda 

fazer mais, em outros aspectos no sentido de se alcançar a qualidade de vida? 

Sim 

Não 

Justifique: __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3. Até que ponto acha que estes problemas afectam o desenvolvimento sustentável na 

sua região. 

a) Pouco  

b) Normal 

c) Muito 
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d) Justifique: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

III. Questões relacionadas com o “Abastecimento de Água Potável”  

1. Que dificuldades existem para o desenvolvimento do sector das águas na tua zona de 

residência?  

De ordem política                                      De ordem administrativa                          

Outras                      De ordem financeira                                 De ordem cultural 

Justifique: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________ 

2. Existe uma rede de distribuição de água potável na sua zona de residência. Sim       

Não          Indique Qual: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3. Até que ponto o não fornecimento de água potável impacta a qualidade de vida da 

população, na sua zona de residência  

a. Pouco  

b. Normal 

c. Muito 
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d. Justifique:______________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________ 

4. De um modo geral quanto ao uso da água potável, estás satisfeito (a) com os serviços 

de distribuição prestados na sua zona de residência? 

       1 : Muito Insatisfeito(a)                        4: Satisfeito (a) 

       2: Insatisfeito (a)                                  5: Muito Satisfeito(a) 

       3: Normal                                              6: Sem rede de distribuição 

Justifique:______________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

5. Existem fontes de poluição da água seja ela superficial ou subterrânea, na sua zona de 

residência? Sim          Não            Indique quais:_______________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6. Até que ponto achas que a poluição das águas afecta o desenvolvimento sustentável 

na sua zona de residência.  

a) Pouco  

b) Normal 

c) Muito 

Justifique:___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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IV. Questões relacionadas com o “ Saneamento Básico”  

1. Qual é o destino das águas residuais na sua zona de residência  

Para rede de Esgoto                                   Vales de rios  

Para fossas Sépticas                                          Oceanos 

Sem rede alguma  

2. Acha que a forma como são depositados as águas residuais na sua zona de residência 

afecta o meio ambiente? Sim             Não            Justifique: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________ 

V. Questões relacionadas com o “ Abastecimento de energia”  

1. Qual a principal fonte de produção de energia eléctrica na sua zona de residência  

Barragem hidroeléctrica                                Centrais Eléctricas  

Painéis Solares                                                  Geradores particulares  

Outras 

2. Existe algum risco de explosão associado a fonte de produção de energia eléctrica na 

sua zona de residência. Sim             Não              Justifique: 

____________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______ 

3. A forma como é distribuída a energia eléctrica, impacta a qualidade de vida da 

população na sua zona de residência. Sim            Não             Justifique : 

________________________ 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______ 

4. Que consequências associa-se a incorrecta produção de energia eléctrica 

Poluição atmosférica                     Desequilíbrio dos gases com efeito de estufa 

Desconforto                                                            Ruído Ambiente  

VI. Questões relacionadas com a “  Qualidade do ar”  

1. Que fontes de poluição do ar, existem na sua zona de residência.  

Estradas não asfaltadas          Fumo exalados por geradores de energia eléctrica 

Pequenas unidades fabris                                      Tráfego  Rodoviário  

Tráfego aéreo                                  Depósitos de resíduos sólidos a céu aberto  

  A exploração de inertes                 A queima de resíduos sólidos a céu aberto  

 

2. A poluição do ar na sua zona de residência afecta a qualidade de vida da população 

que ali habita? Sim             Não               Justifique : 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________ 

VII. Questões relacionadas com a “ Poluição Sonora”  

1. Que fontes de ruído ambiente afectam a qualidade de vida da população da sua zona 

de residência. 
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Tráfego Rodoviário      Tráfego Ferroviário            Tráfego  Aéreo                                                          

Unidade Fabris                         Construção Civil                              Grupos Geradores 

Discotecas                                     Cantinas                                           Cultos Religiosos 

  

2. Tem conhecimento de alguma lei que proíbe a poluição sonora na sua zona de 

residência. Sim                Não               Justifique : 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________ 

3. Tem conhecimento de algum mal (doença) causado pelo ruído ambiente. Sim            

Não           Diga qual : 

________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______ 

VIII. Questões relacionadas com a “ Gestão e Tratamento dos Resíduos Sólidos 

Urbanos”  

1. Quais os principais problemas de gestão e tratamento dos resíduos sólidos reais, na 

sua zona de residência. 

 Ineficácia das empresas de recolha dos resíduos                  

 Falta de locais próprios para depósito dos resíduos sólidos 

 Falta de Equipamentos para o depósito dos resíduos  

2. Que tipo de problemas ambientais estão associados a incorrecta gestão e tratamento 

dos Resíduos Sólidos Urbanos. 

Poluição dos solos                                          Poluição do manto Freático  
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Perda da Biodiversidade                               Problemas de saúde pública 

Contaminação das águas superficiais  

3. Já apercebeu-se de algum problema de saúde pública proveniente da gestão 

inadequada dos resíduos sólidos urbanos. Sim          Não           Justifique: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4. A forma como são gerido os resíduos sólidos na sua zona de residência impacta a 

qualidade de vida das pessoas. Sim         Não           Justifique: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

5. Como achas que deveria ser feita a gestão e tratamento dos resíduos na zona de 

residência com vista a um desenvolvimento sustentável. 

 Apoiando-se num plano de Gestão de Resíduos Sólidos Urbano 

 Através de um plano de recolha selectiva dos resíduos  

 Através de um plano de recolha e tratamento dos resíduos pela Administração 

Municipal  

 Aplicação de Multas por despejos ilegais dos resíduos  

Justifique:__________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

De um modo geral, esta satisfeito com o actual estado do ambienta na cidade do 

Huambo? 

       1 : Muito Insatisfeito (a)                     4: Satisfeito (a) 
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       2: Insatisfeito (a)                                  5: Muito Satisfeito (a) 

       3: Normal                                              6: Não faço ideia 

Justifique:______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Agradecemos a contribuição dada pelas suas opiniões e sugestões, desejando-lhe 

sucessos.  

 

                                                                                            O Autor:              

                                                                                                 José C. Dassala  
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Anexo 2 

Ficha de inquérito 

Este inquérito é direccionado aos funcionários da área do Ambiente da Direcção 

Provincial do Urbanismo e Ambiente do Huambo, e tem por objectivo obter informações 

sobre o impacte das políticas de ordenamento do território, distribuição de água potável, 

energia eléctrica, saneamento básico, o ruído ambiente e gestão e tratamento dos 

resíduos sólidos no Huambo. No âmbito de um trabalho de investigação a realizar-se na 

Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, subordinado ao tema “Estudo 

comparativo da relação Ambiente Qualidade de vida, como base para o 

desenvolvimento sustentável da população da cidade do Huambo na República de 

Angola”, gostaria que respondesse ao questionário que segue, desejamos que as 

respostas sejam sinceras, responsáveis e precisas, com promessa de manter-se o 

anonimato dos dados fornecidos, já que os resultados terão apenas fins académicos. 

 

Para marque com “√” no quadradinho “        “  ou responda escrevendo dependendo das 

questões. 

I. Dados Sócio - Demográficos  

1.Sexo: M           F  

2. Idade: ________ Anos 

3. Ocupação: ______________________________________ 

4.Local de residência: _________________________________________ 

5.Habilitações Académicas: ____________________________________ 

 

II. Questões relacionadas com as “ Políticas de Ordenamento do Território” 
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1. Quais os problemas ambientais associados a falta de aplicação de políticas de 

ordenamento do território no Huambo. 

 1 Desflorestação; 

 2 Falta de saneamento;  

     3 Acúmulo desregrado de resíduos Sólidos; 

    4 A não distribuição de água potável, energia eléctrica.    

     5 Outros (Indique-os): ___________________________________ 

_______________________________________________________

______________________________________________________ 

2. Para a protecção Ambiental no casco urbano do Huambo e na Nova 

Urbanização do Sassonde, para além dos indicadores acima referenciados, acha 

que o Governo, as Empresas ou os cidadãos devem ainda fazer mais, em outros 

aspectos no sentido de se alcançar a qualidade de vida? 

Sim 

Não 

Justifique: 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

3. Até que ponto acha que estes problemas afectam o desenvolvimento sustentável 

na sua região. 

e) Pouco  

f) Normal 
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g) Muito 

h) Justifique: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________ 

4. Tem sido cumprido o que a Legislação defende quando as políticas de 

Ordenamento do Território na zona em questão? Sim            Não      

Justifique: 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________ 

III. Questões relacionadas com o “Abastecimento de Água Potável”  

1. Que dificuldades existem para o desenvolvimento do sector das águas no casco 

urbano e na nova urbanização do Sassonde?  

De ordem política        De ordem administrativa                          

Outras 

De ordem financeira                                 De ordem cultural 

Justifique: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

2. A rede de distribuição de água potável é abrangente para o casco urbano e a 

nova urbanização. Sim             Não            Justifique: 

_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______ 

3. Até que ponto o não fornecimento de água potável impacta a qualidade de vida 

da população. 

a. Pouco  

b. Normal 

c. Muito 

d. Justifique:______________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______ 

4. De um modo geral, existe um plano de controlo de qualidade da água consumida 

na zona em abordagem? Sim            Não             

Justifique:__________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

___________________________ 

5. Existem fontes de poluição da água seja ela superficial ou subterrânea, na sua 

zona em abordagem? Sim          Não            Indique 

quais:_____________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________________ 

6. Têm sido aplicadas multas por poluição das águas superficiais e subterrâneas 

nas zonas em estudo. Sim           Não    
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Justifique:__________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

___________________________ 

IV. Questões relacionadas com o “ Saneamento Básico”  

1. Qual é o destino das águas residuais no Huambo 

Para rede de Esgoto                                   Vales de rios  

Para fossas Sépticas                                          Oceanos 

Sem rede alguma  

2- Acha que a forma como são depositada as águas residuais na zona em 

abordagem afecta o meio ambiente? Sim                Não              Justifique: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________ 

3. Existe uma Legislação que regulamente a questão das águas residuais no 

Huambo? Sim         Não            Justifique:  

_______________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_____________________________________________ 

V. Questões relacionadas com o “ Abastecimento de energia”  

1. Considera sustentáveis as fontes de produção de energia eléctrica na zona em 

abordagem. Sim             Não              Justifique: 

___________________________________ 
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__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2. Existe algum risco de explosão associado a fonte de produção de energia 

eléctrica no Huambo. Sim             Não              Justifique: 

_____________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

______________________________ 

3. A forma como é distribuída a energia eléctrica, impacta a qualidade de vida da 

população. Sim            Não             Justifique : 

______________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

______________________________ 

4. Que consequências associa-se a incorrecta produção de energia eléctrica 

Poluição atmosférica               Desequilíbrio dos gases de efeito de estufa 

Desconforto                                                            Ruído Ambiente  

VI. Questões relacionadas com a “ Qualidade do ar”  

1. Que fontes de poluição do ar, existem na zona em análise.  

Estradas não asfaltadas 

 Fumo exalados por geradores de energia eléctrica 

Pequenas unidades fabris                                     

                 Tráfego Rodoviário  
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Tráfego aéreo                           

 Depósitos de resíduos sólidos a céu aberto  

  A exploração de inertes                                        

 A queima de resíduos sólidos a céu aberto  

2. Até que ponto a poluição do ar afecta a qualidade de vida da população?  

a. Pouco  

b. Normal 

c. Muito 

   Justifique:    

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

___________________________ 

3. Tem sido cumprida a Legislação estabelecida sobre a poluição do ar . Sim           

Não            Justifique: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________ 

VII. Questões relacionadas com a “ Poluição Sonora”  

1. Que fontes de ruído ambiente afectam a qualidade de vida da população. 

Tráfego Rodoviário                     Tráfego Ferroviário                        

Tráfego  Aéreo                                                          Unidade Fabris                             

Construção Civil                              Grupos Geradores Discotecas                                     

Cantinas                                                      Cultos Religiosos 
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2. Tem conhecimento de alguma lei que proíbe a poluição sonora. Sim               

Não               Justifique : 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________ 

3. Tem conhecimento de algum mal (doença) causado pelo ruído ambiente. Sim            

Não           Diga qual : 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

______________________________ 

4. Têm sido aplicadas multas por poluição sonora. Sim            Não           Diga que 

taxas: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________ 

VIII. Questões relacionadas com a “ Gestão e Tratamento dos Resíduos Sólidos 

Urbanos”  

1. Quais os principais problemas de gestão e tratamento dos resíduos sólidos reais, 

no Huambo. 

 Ineficácia das empresas de recolha dos resíduos                  

 Falta de locais próprios para depósito dos resíduos sólidos 

 Falta de Equipamentos para o depósito dos resíduos  

 Outros:_____________________________________________________

___________________________________________________________



 

158 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

____________ 

2. Que tipo de problemas ambientais estão associados a incorrecta gestão e 

tratamento dos Resíduos Sólidos Urbanos. 

Poluição dos solos                                          Poluição do manto Freático  

Perda da Biodiversidade                               Problemas de saúde pública 

Contaminação das águas superficiais  

Outros: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

___________________________ 

3. Já apercebeu-se de algum problema de saúde pública proveniente da gestão 

inadequada dos resíduos sólidos urbanos. Sim          Não           Justifique: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______ 

4. A forma como é gerido os resíduos sólidos no Huambo impacta a qualidade de 

vida das pessoas. Sim         Não           Justifique: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______ 

5. Como achas que deveria ser feita a gestão e tratamento dos resíduos na zona 

de residência com vista a um desenvolvimento sustentável. 
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 Apoiando-se num plano de Gestão de Resíduos Sólidos Urbano 

 Através de um plano de recolha selectiva dos resíduos  

 Através de um plano de recolha e tratamento dos resíduos pela 

Administração Municipal  

 Aplicação de Multas por despejos ilegais dos resíduos  

Justifique:_______________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

De um modo geral, esta satisfeito com o actual estado do ambienta na 

cidade do Huambo? 

       1 : Muito Insatisfeita(o)                     4: Satisfeita (o) 

       2: Insatisfeita (o)                                  5: Muito Satisfeita(o) 

       3: Normal                                              6: Não faço ideia 

Justifique:_____________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Agradecemos a contribuição dada pelas suas opiniões e sugestões, 

desejando-lhe boa saúde  

 

                                                                                  O Autor: 

                                                                  José C. Dassala  


