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RESUMO 

Um dos maiores problemas urbanos, enfrentados pela sociedade contemporânea, é a 

deposição inadequada dos resíduos sólidos, a qual se agrava pelo crescimento 

populacional e pelo incremento da produção de resíduos, devido ao consumo excessivo de 

produtos industrializados. 

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma metodologia utilizada para a avaliação e 

escolha de um ou mais locais para construção de aterros sanitários na província de Luanda. 

Resolver adequadamente a deposição final dos resíduos sólidos é de grande importância 

para o meio ambiente e para a saúde pública, mas não é o suficiente. Estes resíduos 

devem ser geridos de maneira adequada (reduzir a quantidade gerada, reutilizar ou reciclar 

e fazer a deposição final em áreas apropriadas, como os aterros sanitários). Os aterros 

sanitários, além de envolverem projetos tecnicamente corretos, devem estar situados em 

locais ambientais, operacionais e socioeconomicamente adequados. E é com base nesse 

contexto que os sistemas de informação geográfica (SIG), podem auxiliar na realização de 

avaliações complexas em grandes extensões territoriais. 

Os procedimentos adotados envolvem manipulação de dados geográficos, cartográficos e 

temáticos, definição de critérios (ambientais, operacionais e socioecónomicos), análises 

espaciais e seleção das áreas mais adequadas. 

O resultado final demonstra a potencialidade de um SIG como apoio à tomada de decisão 

quanto à escolha do local para a instalação de um aterro sanitário. 

 

Palavras-chave: aterro sanitário, SIG, resíduos, metodologia, construção. 
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ABSTRACT 

One of the biggest urban problems faced by contemporary society is the inadequate 

deposition of solid waste, which is aggravated by population growth and increased 

production of waste per capita, due to the excessive consumption of industrialized products. 

This work presents the development of a methodology used for the evaluation and choice of 

one or more sites for the construction of landfills in the province of Luanda. Properly 

resolving the final deposition of solid waste is of great importance for the environment and 

public health, but it is not enough. This waste must be managed in an appropriate manner 

(reduce the amount generated, reuse or recycle and make the final deposit in appropriate 

areas, such as landfills). Sanitary landfills, in addition to involving technically correct projects, 

must be located in environmental, operational and socioeconomically appropriate locations. 

And it is based on this context that geographic information systems (GIS), can assist in 

carrying out complex assessments in large territorial areas. 

The adopted procedures involve manipulation of geographic, cartographic and thematic 

data, definition of criteria (environmental, operational and socioeconomic), spatial analysis 

and selection of the most suitable areas. 

The final result demonstrates the potential of a GIS as a support for decision making 

regarding the choice of the location for the installation of a landfill. 

 

Keywords: landfill, GIS, waste, methodology, construction. 
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1. Introdução 

A presente dissertação está inserida na Unidade Curricular de Estágio, do segundo ano do 

Mestrado em Geologia da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP) em 

Portugal, para a obtenção do grau académico de Mestre. Este trabalho está inserido no 

domínio da Geologia aplicada ao ambiente e foi efetuado com a colaboração da Faculdade 

de Ciências da Universidade Agostinho Neto (FCUAN) sendo esta instituição de domínio 

público angolano e sedeada em Luanda. 

 

O constante crescimento da população e da urbanização, associados aos padrões de 

produção e consumo não sustentáveis, tem levado a um aumento da quantidade e da 

variedade dos resíduos sólidos urbanos (RSU). É certo que até ao ano de 2025, nos países 

em desenvolvimento, quantidade de RSU tende a crescer de forma muito significativa, 

aumentando assim a preocupação dos governos e de órgãos não-governamentais com o 

desenvolvimento sustentável e com um ambiente mais saudável. A produção de resíduos 

faz parte das atividades económicas da sociedade. Apesar das tentativas de minimizar a 

produção de resíduos, existe uma parte que não pode ser eliminada, tornando difícil a sua 

gestão. É necessário que estes sejam recolhidos adequadamente e depositados num local 

apropriado, evitando assim prejuízos ao meio ambiente e à população. Os RSU quando 

depositados sem qualquer preocupação ou inadequadamente, levam a frequentes 

problemas ambientais, sendo alguns como a contaminação das águas (superficiais e 

subterrâneas), o aparecimento de focos de doenças, o mau cheiro, entre outros. 

Apesar de serem feitos esforços para se reduzir, reutilizar e reciclar os resíduos, os aterros 

sanitários parecem ser ainda o lugar ideal para a deposição final dos resíduos sólidos. 

Enquanto novas tecnologias de destino final não surgirem esta opção passa a ser a mais 

viável, sendo um constituinte essencial de qualquer sistema de manejo de resíduos sólidos. 

O recobrimento dos resíduos num aterro constitui uma das práticas mais simples e 

económicas de disposição final de RSU, sendo que muitas áreas utilizadas para este fim 

apresentam elevado potencial de contaminação do solo e da água (subterrânea e 

superficial), pelo fato de não terem sido adotadas as providências adequadas na escolha da 

área do aterro. 
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1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo geral 

O objetivo geral do presente trabalho é comparar e selecionar distintas áreas para a 

construção de aterros sanitários numa dada área geográfica, procurando identificar os 

elementos que levaram às diferenças nos resultados observados. 

1.1.2. Objetivo específico 

Para chegar ao objetivo pretendido foi feito um estudo na província de Luanda – Angola e, 

neste estudo, consideram-se os seguintes objetivos específicos: 

- Selecionar áreas com potencial para acolher a construção de um aterro; 

- Avaliar as áreas mais adequadas para a construção de aterros sanitários; 

- Considerar, na metodologia a utilizar, aspetos ambientais, socioeconómicos e 

também a pedologia local, por ser um indicador importante quando se trata da construção 

de aterros sanitários. 

 

1.2. Estrutura da dissertação 

O trabalho apresenta seis capítulos divididos e organizados de forma lógica e de acordo 

com os objetivos pretendidos. Assim, temos: 

Capítulo I – neste capítulo é apresentada a introdução, os objetivos e a estrutura desta 

tese; 

Capítulo II – este capítulo aborda questões sobre o enquadramento da área em estudo: 

geográficas, geológicas, ambientais, geomorfológicas e demográficas da província Luanda; 

Capítulo III – faz-se uma breve introdução e abordagem do tema em analise; 

Capítulo IV – algumas metodologias são apresentadas durante a elaboração desta 

dissertação para a seleção do local para a construção do aterro; 

Capítulo V – neste capítulo são apresentados os resultados obtidos; 

Capítulo VI – aqui apresentam-se as conclusões relativamente ao trabalho e conhecimento 

adquirido. 

Finalmente, apresentam-se as referências bibliográficas utilizadas durante este estudo e 

alguns apêndices referenciados ao longo do texto. 
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2. Enquadramento 

2.1. Enquadramento geral 

O território angolano apresenta uma área total de 1 246 700 km2, estando situado na parte 

ocidental da África Austral (figura 1), sendo limitado pelas coordenadas 4º 21’ a 18º 02’ Sul 

e 11º 38’ a 24º 03’ Este. A sua extensão Norte-Sul é de cerca de 1300 km e, de Oeste a 

Leste, aproximadamente de 1250 km. A Oeste faz contato com o Oceano Atlântico, tendo 

como limite norte a República Democrática do Congo, a Norte e Este a República do Zaire, 

a Este a República da Zâmbia e a Sul a Namíbia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angola encontra-se organizada em dezoito províncias (figura 2), que são a maior subdivisão 

a nível nacional, sendo elas: Bengo, Benguela, Bié, Cabinda, Cuando-Cubango, Cuanza 

Norte, Cuanza Sul, Cunene, Huambo, Huíla, Luanda, Lunda Norte, Lunda Sul, Malanje, 

Moxico, Namibe, Uíge e Zaire. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Localização geográfica de Angola em África 
Austral. 

Figura 2- Subdivisão de Angola em dezoito 
províncias. 
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2.2. Enquadramento regional geográfico 

Luanda é a cidade capital e também a designação de uma das dezoito províncias de 

Angola, estando situada no litoral, junto da baía com o mesmo nome. A província de Luanda 

mantém os seguintes limites com as restantes províncias: a norte apresenta o limite com a 

província do Bengo, a leste faz limite com a província do Cuanza Norte, a sul com a 

província do Cuanza Sul e a oeste com o Oceano Atlântico (figura 3); a província de Luanda 

tem uma superfície de 2257 km2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 2016 a província de Luanda registou uma segunda reforma administrativa, onde pela 

legislação foram acrescentados mais dois municípios, passando então a ter um total de 

nove municípios. Sendo os cinco tradicionais: Cacuaco, Belas, Cazenga, Luanda e Viana; 

dois acrescentados por força da lei: Icolo e Bengo e Quissama; e outros dois criados: 

Talatona e Quilamba Quiaxi. Os municípios anteriores como Ingombotas, Rangel, Samba e 

Sambizanga, passaram a constituir o novo município de Luanda. 

Depois do primeiro censo (pós-independência) e dos resultados definitivos do 

Recenseamento Geral da População e Habitação 2014, a população de Angola era de 

25 901 182 habitantes; onde 52% da população era do sexo feminino e 48% do sexo 

masculino. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), atualmente, Angola 

conta com 31 127 674 habitantes, sendo Luanda a província mais populosa, concentrando 

27% da população, seguida das províncias da Huíla (10%), Benguela e Huambo (8%), 

Cuanza Sul (7%), Uíge e Bié (6%). Em média, em cada quilómetro quadrado de Angola, 

residem 20,7 habitantes. A província de Luanda apresenta a maior densidade populacional 

do país com 368 hab/km2, cerca de dezoito vezes superior à média nacional. Seguem-se as 

Figura 3- Limites geográficos da província de Luanda. 
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províncias de Benguela e Huambo, com uma média de 70 e 59 hab/km2 respetivamente 

(figura 4; INE, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Com o término da guerra civil (em 2002), a economia angolana cresceu consideravelmente 

devido ao incremento da produção de petróleo que, enquadrado com a estabilidade política 

e um ambiente de confiança, se traduziu numa taxa de crescimento anual de dois dígitos. 

Desde 2003 até meados do ano de 2014, era a economia que registava um maior e mais 

rápido crescimento, sendo a sua evolução marcada por forte aumento do Produto Interno 

Bruto (PIB), por uma quebra acentuada da inflação e das taxas de juros, pelo aumento da 

reserva externa e por um crescimento acentuado das importações, em especial nos anos de 

2006 a 2008. Contudo, a economia angolana precisa urgentemente de ser diversificada, 

uma vez que cerca de 70% da composição do PIB depende da indústria extrativa. A 

evolução verificada deveu-se, sobretudo, à indústria petrolífera; quando o preço do petróleo 

foi excecionalmente elevado, proporcionou receitas de exportação que permitiram uma 

disponibilidade de recursos para o investimento interno (Pestana, 2011). A crise financeira 

verificada em 2008 provocou efeitos negativos no sistema financeiro mundial; Angola não 

ficou fora da crise e a sua economia entrou em constrição, devido à descida do preço do 

petróleo que esteve na origem da redução considerável das receitas do Estado com 

reflexos nos programas de investimento traçados pelo governo angolano. No ano de 2014 

surgiu uma nova baixa de preços no barril de petróleo, o que levou a uma segunda crise 

económica e financeira a nível mundial. Angola, com quase metade do Orçamento Geral do 

Figura 4- Mapa de densidade populacional de Angola. 
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Estado (OGE) proveniente da receita gerada pelo petróleo, não ficou imune e registou uma 

desvalorização da moeda nacional, o Kwanza. Este efeito faz-se sentir até aos dias de hoje, 

o que acentuou a dependência do país em relação às exportações de petróleo.  
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2.3. Enquadramento geológico e geomorfológico 

Angola, geologicamente apresenta cinco setores sedimentares, sendo eles divididos em 

três bacias costeiras: a bacia do Congo (limitada entre o rio Zaire e a Ponta da Musserra), a 

bacia do Kwanza (entre a Ponta da Musserra e o paralelo 12º 00') e a bacia do Namibe 

(entre o paralelo 13º 45' S e a sul a fronteira com a Namíbia; (figura 5; Araújo, A.G., 

Prevalov et al).  

A região da Bacia do Kwanza está relacionada com um fenómeno de importância regional, 

a evolução da margem continental angolana, ou seja, a abertura do Atlântico Sul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A província de Luanda situa-se na bacia sedimentar do Kwanza (figura 6; Total & Sonangol 

(1968 – 1972)), estando entre os 8º e 11º Sul e entre os 12º e 15º Este, englobando várias 

concessões de explorações petrolíferas angolanas numa área total aproximada de 50.000 

km2. A bacia sedimentar do Kwanza oferece áreas potenciais de petróleo e gás na 

plataforma continental.  

 

 

 

 

 

 

Figura 5- Setores sedimentares de Angola. 
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Figura 6- Bacia sedimentar do Kwanza. 
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2.3.1 Estratigrafia da bacia sedimentar do Kwanza  

As formações da bacia do Kwanza foram depositadas discordantemente sobre o soco 

cristalino e em diferentes ambientes. Elas compreendem sedimentos com idades que vão 

desde o pós Pré-câmbrico até ao Quaternário, embora com várias lacunas de dimensão 

temporal muito alargada, representados na sequência da figura 7: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7- Coluna litoestratigráfica da bacia sedimentar do Kwanza. 
1 – rochas intrusivas (granito); rochas efusivas (basalto); 3 rochas metamórficas; 4 – 
conglomerados; 5 – areias; 6 – shales; 7 – evaporitos; 8 – gesso; 9 carbonato; 10 – carbonatos 
e dolomites silicificados; 11 – calcilutitos; 12 -Marls - LC Cuvo - SL Formação Chela - MS 
Formação sal maciço - DGG Formação Dombe Grande - TZ Formação Tuenza - CT Formação 
Catumbela - QS Formação Quissonde - CL Formação Cabo Ledo - ITB Formação Itombe - NGL 
Formação N’ Golome TB Formação Teba - TS Tchipupa Shales - RD Formação Rio Dande - GT 
Formação Gratidão - CG Formação Cunga – QF Formação Quifangondo - CC Formação 
Cacuaco - LD Formação Luanda - AC Formação Areia Cinzentas - QL Formação Quelo. 
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2.3.2. Evolução tectónica da bacia sedimentar do Kwanza  

A evolução tectónica e sedimentar da bacia do Kwanza resultaram da movimentação das 

placas tectónicas que provocaram a fracturação do supercontinente Gondwana (figura 8). 

Estes movimentos estiveram na base da separação dos continentes Africano e Sul-

americano, que ainda se reconhecem nos dias de hoje devido ao aumento progressivo do 

afastamento dessas placas continentais. A abertura do Oceano Atlântico teve início no 

Jurássico tardio/Cretácico inferior, período em que a placa africana foi submetida a esforços 

distensíveis que levaram à abertura do Rift, ao longo das zonas crustais estruturalmente 

mais frágeis. A evolução desta bacia ocorreu segundo vários episódios tectónicos distintos, 

cada um deles evidenciando uma estratigrafia e um estilo estrutural próprio. Estes 

movimentos tectónicos são divididos em cinco episódios:  

Pré-Rift – caracterizado por um tectonismo suave; 

Sin-Rift I e II – caracterizados por um forte tectonismo;  

Pós-Rift – caracterizado por um tectonismo moderado;  

Subsidência regional – caracterizada pelo forte basculamento da bacia (tectonismo 

ativo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8- Gondwana, o supercontinente. 
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2.4. Enquadramento Geomorfológico 

Devido às características específicas do relevo, o território do país é subdividido em duas 

partes: Ocidental e Oriental (figura 9), Zamoruiev, 1989. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As unidades morfológicas mais importantes da parte oeste são o Planalto Central (com 

cotas máximas absolutas de 1100 a 1200 m), a planície do Maiombe com relevo pouco 

acidentado, a zona em cordilheira do Zenza-Loge, a planície ondulada Cuanza-Longe e a 

planície de Cuango, fortemente acidentada. Na planície de Cuango encontra-se ‘encaixada’ 

a depressão de Cassanje, limitada em quase toda a sua extensão por degraus de 

denudação tectónica com altitudes de 200 m, apresentando a sua superfície levemente 

ondulada, cotas absolutas de 600 a 800 m chegando a atingir por vezes 1000 m. A 

característica especial das referidas áreas é a diminuição das cotas absolutas a partir do 

Planalto Central para Norte, em direção ao vale do rio Zaire (Congo), apresentando 

desníveis de 1500 m a 400-800 m. As referidas unidades geomorfológicas sobressaem, 

numa faixa relativamente estreita (de 15 a 30 km), da planície litoral que se alarga até 80-

140 km nas áreas deltaicas dos rios Cuanza e Zaire. As cotas absolutas da planície litoral 

Figura 9- Representação da subdivisão do território. 
Parte Ocidental: 1 – planalto central; 2 – cadeia de montanhas marginais de Angola; 
3 – planície do Maiombe com relevo pouco acidentado; 4 – zona em cordilheira do 
Zenza-Loge; 5 – planície ondulada do Cuanza-Longe; 6 – planície fortemente 
dissecada do Cuango; 7 – depressãode Cassanje; 8 – depressão litoral. 
Parte oriental: 9 – plateau da Lunda; 10 – planície Leste; 11 – planície proluvionar do 
Cunene; 12 – depressão de Cameia-Lumbate; 13 – elevação do Alto Zambeze. 
Outras convenções: 14 – os mais importantes degraus formados por efeito da 
tectónica e da denudação; 15 – limites entre as partes oriental e ocidental. 
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não ultrapassam os 300 m. Está separada do Planalto Central por uma área com relevo 

escalonado, formado por uma série de degraus provenientes da denudação tectónica. O 

degrau mais imponente é o chamado de ‘Grande Escarpa’ que se encontra fortemente 

dissecado pela rede hidrográfica e é identificado como a ‘Cadeia de montanhas marginais’ 

de Angola com o ponto mais alto do país, no Morro do Moco (2610 m). 

Regra geral, a fisiografia das unidades morfológicas referidas não é uniforme, sendo 

variável o grau de dissecação, a largura e a altitude dos interflúvios, a morfologia dos vales 

dos rios, o escarpado das vertentes, etc. Destacam-se serras isoladas, maciços 

montanhosos, inselbergs e planaltos que muitas vezes têm a sua própria designação local. 

Na parte Leste do país, são caraterísticas as planícies extensas e de cotas elevadas: o 

plateau da Lunda (de 1400 a 1600 m a Sul e de 500 a 700 m a Norte), entalhado por vales 

de grandes rios e interflúvios de direção N-S; a planície sudeste (com cotas absolutas até 

1600 m a Noroeste e de, aproximadamente 1000 m a Sul e Leste), com largos vales de 

declives suaves e interflúvios orientados principalmente segundo W-E e S-E. Nas 

proximidades da fronteira Leste de Angola, fica a depressão da Cameia-Lumbate de fundo 

achatado, com cotas de 1090 m a 1140 m; a Sul do país encontra-se a planície proluvial do 

Cunene com cotas absolutas de 1100 a 1200 m. Na margem direita do rio Zambeze 

encontra-se a elevação de formas suaves e arredondadas do Alto Zambeze, de extensão 

relativamente pequena, com cotas absolutas de 1200 a 1600 m. Esta elevação fica 

delimitada na sua extremidade Noroeste por uma escarpa íngreme de 200 m de altitude. 

A rede hidrográfica de Angola é bastante densa. Predominam rios com rápidos, de 

escoamento impetuoso, muitas vezes apresentando quedas de água. Os rios distribuem-se 

por quatro sistemas de captura de água: o Oceano Atlântico (os rios Cuanza, Cunene, 

Chiloango, M’Bridge, Cuvo e outros), o rio Zaire (Cuango, Cuilo, Cassai com os seus 

afluentes da margem esquerda), o rio Zambeze (Lungué-Bungo, Luanguinga e outros) e a 

bacia de receção do Kalahari (Cuito, Cubango e outros). 
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2.5. Enquadramento ambiental 

O segundo Relatório do Estado Geral do Ambiente de Angola (REGA, 2012), afirma que os 

problemas ambientais mais relevantes que o país enfrenta são: a fraca capacidade de 

ordenamento do território, a poluição devido à deposição de resíduos sólidos (quantidade 

enorme de embalagens não biodegradáveis e outros lixos domésticos) em locais 

inadequados, a falta de locais apropriados para o tratamento dos resíduos sólidos, a falta de 

infraestruturas para reciclar o óleo usado de veículos e a falta de indústria de reciclagem de 

diversos produtos no país. A maior preocupação está, principalmente, na vertente das 

repercussões que estes problemas podem ter sobre a saúde humana e o meio ambiente; 

uma vez que os resíduos não são geridos de maneira adequada tornam-se uma grave 

ameaça para a geração presente e também para a geração futura. 

Angola enfrenta grandes problemas ambientais, devido ao baixo acesso ao saneamento 

básico e higiénico, sobretudo, nas zonas rurais, provocando assim o aumento da 

contaminação ambiental e, deste modo, o surgimento de surtos de cólera, febre amarela e 

malária que resultam nos elevados índices de morbidade e mortalidade. 

A deficiente gestão dos resíduos sólidos na província de Luanda é o grande problema dos 

órgãos municipais e dos munícipes, o que contribui para a contaminação ambiental e visual. 

Sendo o município de Viana o mais populoso, com cerca de dois milhões de habitantes. A 

província só dispõe de um único aterro sanitário, o aterro dos Mulenvos (figura 10), está 

localizado na região sudeste da cidade de Luanda, no município de Viana, com a 

capacidade total de 10,342 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos, ocupando 

uma área de 297,2 hectares, estando em funcionamento desde 2006, o que faz com que já 

Figura 10- Aterro sanitário dos Mulenvos. 



FCUP 
Desenvolvimento de uma metodologia para a seleção de um local para a 

instalação de um aterro sanitário na província de Luanda 

 
15 

 

esteja saturado e representa um elevado risco para a saúde pública e ao ambiente. Mesmo 

havendo uma camada impermeável, não existe drenagem nem sistema de cobertura do 

aterro. Os resíduos não são depositados de maneira correta, o que impossibilita a sua a 

cobertura e drenagem, existindo a probabilidade de poluir o solo e corpos hídricos da bacia 

dos Mulenvos. Assim sendo, este não é suficiente para atender às necessidades da 

província, em particular devido à dispersão populacional atual e à sua localização. Esta 

situação torna as operações menos eficientes, o que leva à deposição dos RSU em lugares 

inadequados, sendo assim necessário recorrer à queima não controlada dos mesmos 

(figura 11), o que gera poluição e uma séria ameaça à saúde pública. Perante desta 

situação, a construção de mais aterros sanitários passa a ser uma grande necessidade, não 

só para melhorar o manuseamento dos resíduos, mas também para minimizar a distância 

dos centros de produção ao local de deposição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A problemática dos resíduos em Luanda é visível, não só pela dificuldade de recolha, mas, 

também, pela sua produção. Este fato acontece em função da mudança da estrutura social 

e económica, bem como da melhoria dos padrões de consumo e aumento do poder de 

compra, o que levou a um aumento da produção de resíduos urbanos nos últimos anos.  

Figura 11- Queima de resíduos descontrolada. 
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A deposição de RSU é feita, geralmente, sem a devida distinção e separação dos resíduos 

(figura 12).  

No centro da cidade existem alguns casos de insalubridade pública, resultante de RSU 

acumulados em zonas impróprias (terrenos baldios e/ou em habitações abandonadas). Para 

o conjunto das áreas urbanas, nos mercados informais (praças), os resíduos produzidos 

são colocados em valas ou em espaços abertos. Nas unidades hospitalares, os resíduos 

(seringas, agulhas, material cirúrgico, medicamentos, reagentes entre outros) são postos 

diretamente nos contentores e na falta destes em áreas de deposição imprópria e sem 

nenhum tipo de tratamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12- Deposição de resíduos sem a devida distinção. 
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3. Introdução ao tema 

O meio ambiente tem sofrido com as formas inconsequentes do uso dos seus recursos 

naturais. O ser humano tem afetado a sua qualidade de vida e, com isso, a qualidade das 

águas. O clima, por outro lado, vem-se alterando por causa do efeito estufa e pela redução 

da camada de ozono. Como grande consequência, a biodiversidade tende a diminuir. Os 

crimes ambientais aumentam e a deposição final de resíduos sólidos, em conjunto com o 

problema dos esgotos, o maior problema ambiental urbano não resolvido no país, pode se 

generalizar. 

Os aterros sanitários surgem como solução imediata para o tratamento e destino final dos 

RSU. Eles passam a ser imprescindíveis em qualquer sistema integrado de resíduos, visto 

que são considerados uma técnica moderna e são ambientalmente adequados. Os 

problemas existentes, a nível da gestão incorreta destas infraestruturas, têm originado 

impactes negativos sobre o ambiente e, consequentemente nas populações locais. Como 

consequência, a sua construção é dificultada, constituindo um dos processos de 

planeamento mais difíceis a nível municipal.  Este facto deve-se, à oposição social e à 

crescente dificuldade em encontrar terrenos disponíveis para o efeito. Deste modo, a 

escolha de locais adequados à sua construção é de extrema importância, uma vez que, só 

adotando uma política de prevenção, é possível garantir a integridade do meio ambiente e o 

bem-estar das populações. 

O capítulo 21 da Agenda 21, aprovado na sessão plenária de 14 de Junho de 1992 da 

Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente e o Desenvolvimento 

(mailto:http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf), reconhece 

que todos os países para atingirem um nível de desenvolvimento sustentado, devem 

priorizar a investigação e desenvolvimento, a transferência tecnológica, a educação aos 

seus cidadãos e o investimento dos setores públicos e privados numa adequada gestão dos 

problemas causados pelos resíduos. 

 

3.1. Resíduos sólidos 

Os resíduos sólidos são resíduos resultantes de várias atividades humanas e que pela sua 

natureza, são substâncias sem utilidade nem valor económico para quem os produz e 

pretende se livrar deles. A composição varia muito, dentro dos próprios países, dependendo 

do poder de compra, das condições e dos hábitos de quem os gera. Estes podem ser 

compostos por restos de matérias-primas após utilização, embalagens de produtos 

alimentares ou de outros produtos como plásticos, papel, pilhas, roupa, latas, tinteiros, 

óleos, cartão, restos de comida, entre outros. Alguns destes materiais podem ser 

mailto:http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf
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valorizados através da reciclagem, reutilização ou compostagem, no caso dos resíduos 

orgânicos, ou depositados em aterros (Rushbrook & Pugh, 1999). 

Os resíduos sólidos produzidos pelas atividades diárias dos cidadãos, associados aos seus 

hábitos de consumo e pela geração de produtos industriais, tornam-se cada vez mais um 

dos principais problemas nos centros urbanos, principalmente nos de maior dimensão. O 

problema tende a agravar-se o aumento da população em áreas urbanas, o que 

consequentemente provoca o aumento da quantidade de resíduos gerados diariamente a 

uma taxa significativa e diminui as alternativas de áreas para deposição dos resíduos 

devido à expansão urbana (Cabral, 2012; Rushbrook & Pugh, 1999; Weber & Hasenack, 

2000). 

 

3.1.1. Classificação dos resíduos sólidos 

A classificação dos resíduos sólidos é feita com base nas suas propriedades físicas, 

químicas e/ou biológicas. O decreto presidencial nº 190/12, de acordo com o seu artigo 4º, 

refere que os resíduos sólidos estão classificados em:  

i) Perigosos – são aqueles que apresentam perigosidade com as seguintes 

características: inflamáveis, corrosivos, reativos e tóxicos; e que pelas suas 

propriedades físicas, químicas ou biológicas, podem apresentar risco para a saúde e 

para o meio ambiente.  

ii) Não perigosos – os que não apresentam as características que possam prejudicar a 

saúde ou o meio ambiente, podendo ser subdivididos em:  

a. Resíduos sólidos domésticos ou semelhantes: originados nas habitações ou em 

situações idênticas; 

b. Resíduos sólidos comerciais: originados em estabelecimentos comerciais, 

escritórios, restaurantes e outros, cujo volume diário não exceda 1100 litros, sendo 

estes depositados em recipientes;  

c. Resíduos domésticos volumosos: são originários das habitações, cuja remoção não 

se torna possível pelos meios normais atendendo ao volume, forma ou tamanho que 

apresentam, ou cuja deposição nos contentores existentes seja considerada 

prejudicial para a comuna ou município;  

d. Resíduos setoriais: são resíduos produzidos em qualquer atividade agrícola, 

industrial, comercial ou de prestação de serviços, cujo volume diário exceda 1100 

litros e que não podem ser depositados ou tratados como resíduos sólidos urbanos;  

e. Resíduos especiais: os resíduos com características específicas, como embalagens, 

resíduos de equipamento elétrico e eletrónico, veículos em fim de vida, veículos da 
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construção e demolição, pilhas, pneus, óleos, minerais e outros, podendo ser objeto 

de recolha e tratamento específico;  

f. Resíduos de jardins: originados nos trabalhos de conservação de jardins particulares 

tais como aparas, ramos, troncos ou folhas; 

g. Resíduos sólidos: resultantes da limpeza pública de jardins, parques, vias, linhas de 

água, cemitérios e outros espaços públicos;  

h. Resíduos sólidos industriais: originários de atividades acessórias e comparadas a 

resíduos sólidos urbanos com características semelhantes à dos resíduos sólidos 

domésticos e comerciais, sobretudo os originários de refeitórios, cantinas, escritórios 

e as embalagens não contaminadas;  

i. Resíduos sólidos hospitalares: não infetados e se comparados aos domésticos;  

j. Outros resíduos: como, por exemplo, os originários da defecação de animais nas 

ruas.  

 

3.1.2. Composição e características dos resíduos sólidos 

Os resíduos sólidos urbanos são resíduos provenientes, sobretudo, de habitações e são 

constituídos essencialmente por:  

- Materiais de natureza não orgânica caracterizados pela sua não decomposição 

nomeadamente minerais, papéis, couros, trapos, cinzas, vidros, plásticos, etc; 

- Materiais de natureza orgânica caracterizados pela sua rápida fermentação, como, 

por exemplo, resíduos animais, vegetais, restos de alimentos, etc.; costuma-se incluir aqui 

os resíduos da varredura das ruas e as folhas das árvores implantadas nos meios urbanos 

assim, como produtos da limpeza dos recintos de feiras e mercados e outros lugares 

públicos; não se incluem fezes humanas, as quais devem ser objeto de tratamento 

específico no que diz respeito aos esgotos (resíduos líquidos) (Sedu, 2001).  

Quanto à sua composição física e química os resíduos domésticos são caracterizados, em 

especial, quer pela sua composição química quer pelo seu poder calorífico.  Os resíduos 

contêm, normalmente, uma quantidade de água de 30% (variável consoante à época do 

ano), substâncias minerais entre 35 e 50% e substâncias orgânicas entre 20 e 35%.  As 

percentagens são obtidas a partir do peso, pois o volume aparente tem pouco significado no 

caso. Na tabela 1 (Sedu, 2001), indica-se de uma maneira geral a composição média dos 

resíduos sólidos urbanos. 
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Tabela 1- Composição média dos RSU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Aterros sanitários 

Os aterros sanitários são locais destinados à deposição final de resíduos sólidos gerados 

pela atividade humana. Nele são depositados resíduos domésticos, comerciais, da indústria 

de construção e também resíduos sólidos retirados do esgoto. O aterro consiste na técnica 

de enterro de resíduos, buscando a sua decomposição, a longo prazo, por meio de 

processos naturais. Esta técnica faz parte da ampla ciência de tratamento de resíduos 

sólidos.  

A base de um aterro sanitário deve ser constituída por um sistema de drenagem de águas 

lixiviantes, localizada acima de uma camada impermeável de polietileno de alta densidade - 

P.E.A.D., sobre uma camada de solo compactado para evitar a fuga de material líquido para 

o solo, evitando assim a contaminação da superfície freática. As águas lixiviantes devem 

ser tratadas e reinseridas (no aterro ou no meio natural) causando assim uma menor 

poluição ao meio ambiente. 

Atualmente, um aterro sanitário, refere-se a uma instalação de engenharia para a deposição 

dos resíduos sólidos urbanos, projetada e explorada para minimizar os impactes ambientais 

sobre a saúde pública (Rushbrook & Pugh, 1999). 

Langer (1995 apud Brollo, 2001), afirma que um terreno para ser adequado à deposição de 

resíduos, deve apresentar as seguintes características relativas ao meio abiótico: 

- Baixo fluxo de água subterrânea nos arredores da área de deposição; 

- Baixa permeabilidade; 

- Grande espessura e homogeneidade do material geológico; 

- Alta capacidade de retenção (adsorção) de compostos; 

- Baixa solubilidade química; baixa erodibilidade do substrato.  

Composição % 

Componentes de granulometria fina (0 a 20 mm) 30 a 60 

Restos de combustíveis 1 a 8 

Restos de madeira e congéneres 1 a 6 

Restos de escombro (tijolos, pedras) 3 a 7 

Vidros e porcelanas 1 a 7 

Materiais vegetais 8 a 35 

Metais 1 a 5 

Trapos, couros, borrachas 2 a 5 

Papéis, cartões 5 a 25 

Plásticos 1 a 6 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Drenagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Polietileno
https://pt.wikipedia.org/wiki/Meio_ambiente
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Além dos atributos do meio físico, também devem ser observadas as características do 

meio biótico e socioeconómico, mesmo que em etapas distintas no processo de seleção de 

áreas.  

Como cada região ou país apresenta uma variação nas suas características, surge à 

necessidade de desenvolver legislação, critérios e normas técnicas específicas para 

orientar a seleção de locais para a deposição de resíduos. 

Existem dois tipos principais de aterros para deposição de resíduos: 

 Aterro sem confinamento  

Os materiais, no seu estado natural, têm a capacidade de retenção de componentes 

perigosos presentes nos líquidos percolados, que permitem retê-lo no próprio local de 

deposição. Geralmente isto não ocorre, devido à complexidade dos processos de interação 

entre os materiais geológicos e a limitada capacidade de retenção dos componentes 

perigosos. Os principais sistemas de proteção apresentados por este tipo de aterro são: 

sistema de drenagem de líquidos percolados, sistema de coleta de gás, sistema de 

monitorização, sistema de drenagem superficial e de cobertura. As rigorosas leis de 

proteção ambiental, que existem nos países desenvolvidos, não permitem mais este tipo de 

deposição de resíduos. Como estas leis começaram a ser aplicadas apenas há duas ou três 

décadas, ainda existem aterros sanitários em operação segundo este conceito, mas que 

têm sido substituídos pelos aterros, que partem do princípio do confinamento e minimização 

do fluxo de poluentes para o meio ambiente. Em alguns pontos da cidade de Luanda a 

prática da deposição de lixo a céu aberto ainda é muito comum (figura 13), sendo ela de 

resíduos que, na sua maioria, são de origem doméstica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13- Deposição de resíduos em valas. 
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 Aterro confinado 

Um aterro sanitário confinado é o tipo de aterro melhor aceite para deposição final de 

resíduos sólidos das mais variadas origens e graus de perigosidade. Segundo McBean et. 

al. (1995), este tipo de aterro é capaz (com base nas condições geológicas e 

hidrogeológicas e nas técnicas apropriadas de engenharia) de conter indefinidamente os 

resíduos depositados e os líquidos gerados. Na prática, é difícil conseguir este isolamento, 

uma vez que mesmo nos materiais com baixíssimo coeficiente de permeabilidade, onde os 

efeitos de advecção são praticamente nulos, ocorrem trocas, principalmente, por processos 

de difusão. Os aterros confinados (figura 14), partem do princípio da contenção dos 

resíduos depositados e das águas lixiviantes geradas dentro da área direta do aterro. Para 

isso utilizam-se técnicas de engenharia, como os sistemas de revestimento de proteção da 

base (camadas de impermeabilização), que são os principais elementos de contenção dos 

resíduos e dos líquidos percolados. Estes sistemas de revestimento podem ser simples, 

duplos ou compostos, artificiais ou naturais. Somam-se ao sistema de impermeabilização da 

base, os sistemas de coleta, drenagem e tratamento dos lixiviados gerados, sistema de 

proteção superficial da cobertura e de monitorização e vazamento dos líquidos oriundos dos 

resíduos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um aterro sanitário deve também possuir um sistema de monitorização ambiental 

(topográfico e hidrogeológico) e uma área para armazenamento de materiais. Para aterros 

que recebem resíduos de populações acima de 30 mil habitantes, é aconselhável a 

construção de um muro ou de uma vedação limítrofe, um sistema de controlo de entrada de 

resíduos, um sistema de controlo de entradas, de um edifício administrativo, uma oficina e 

de uma recauchutagem. 

Figura 14- Aterro confinado. 
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Quando a capacidade limite é atingida, o aterro passa a ser alvo de um processo de 

monitorização específico e, se reunidas todas as condições, pode ser transformado num 

parque de lazer ou mesmo num espaço verde, eliminando assim o efeito negativo. 

Existem critérios de distância mínima entre um aterro sanitário a um curso de água, a uma 

população e assim por diante. 

 

3.2.1. Os aterros e o meio ambiente 

Historicamente, os aterros sanitários constituem-se no método económico e 

ambientalmente melhor aceite para a deposição dos RSU, apesar de não refletir a 

realidade, uma vez que muitas infraestruturas como tais, não apresentam as condições 

mínimas exigidas para a deposição segura dos resíduos e estão, por vezes, em locais 

impróprios para a sua instalação.  

Por esta razão, durante a seleção de áreas para a construção de aterros, devemos levar em 

consideração os critérios de seleção de forma rigorosa, para que o meio ambiente não seja 

prejudicado, tendo em consideração inclusive uma possível falha no sistema de segurança 

de um aterro sanitário.  

A etapa de seleção de áreas favoráveis à localização de aterros para RSU é de crucial 

importância. Os objetivos dos estudos para esta seleção devem estar voltados para a 

localização de sítios onde os resíduos possam ser depositados economicamente e com o 

menor impacte ambiental possível (O’Leary, 1986). Veja-se o explanado na tabela 2 

(CETESB, 1997a). 
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Tabela 2- Critérios para a seleção de áreas para a construção de um aterro sanitário. 

 

 

 

 

 

Critérios 
Aterros sanitários acima do nível 

original do terreno 
Aterros sanitários abaixo do nível 

original do terreno 

Topografia Entre 1 e 30%. Inclinação máxima em torno de 10% 

Dimensões 

Variam de acordo com a vida útil 
pretendida, com o número de 

camadas que podem ser executadas 
em função das características 

topográficas da área. 

Depende da vida útil. Como base de 
cálculo pode-se considerar necessário 
um volume de 1,7 m

3
 de escavação por 

tonelada de resíduos a serem aterrados, 
incluindo o volume de terra para 

cobertura. 

Solo 

Deve ter composição predominante 
argilosa, ser o mais impermeável e 
homogéneo possível, além de não 
apresentar grandes quantidades de 
pedras, blocos e rochas aflorantes. 

Deve ter composição predominante 
argilosa, ser o mais impermeável e 
homogéneo possível, além de não 
apresentar grandes quantidades de 

pedras, penedo e rochas aflorantes. Deve 
também ter consistência que possibilite a 
escavação por meio de retroescavadora 

e capacidade para sustentação de 
taludes subverticais. 

Proteção contra 
enchentes 

Não devem estar sujeitos a 
inundações, nem a flutuações 

excessivas da superfície freática 
(como leitos de rios, pântanos e 

mangues). 

Não devem estar sujeitos a inundações, 
nem a flutuações excessivas da 

superfície freática (como leitos de rios, 
pântanos e mangues). 

Distância dos corpos de 
água 

Mínima de 200 m de qualquer corpo 
de água. 

Mínima de 200 m de qualquer corpo de 
água. 

Profundidade da 
superfície freática 

O mais distante possível da 
superfície do terreno. Para solos 

argilosos recomenda-se 
profundidade de 3 m e para solos 

arenosos, profundidades superiores. 

O mais distante possível da cota do fundo 
das valas a serem escavadas. Para solos 
argilosos recomenda-se profundidade de 

3 m e para solos arenosos, 
profundidades superiores. 

Distância das 
residências 

Mínima de 500 m de residências 
isoladas e 2000 m de áreas 

urbanizadas. 

Mínima de 500 m de residências isoladas 
e 2000 m de áreas urbanizadas. 

Direção dos ventos 
predominantes 

Não deve possibilitar o transporte de 
poeira e maus odores para núcleos 

habitacionais. 

Não deve possibilitar o transporte de 
poeira e maus odores para núcleos 

habitacionais. 

Localização 

Além dos itens mencionados, 
observar: 

- A legislações de uso e de proteção 
dos recursos naturais; 

- A possibilidade de fácil acesso em 
qualquer época do ano; 

- A menor distância possível aos 
centros geradores de resíduos. 

Além dos itens mencionados, observar: 
- A legislações de uso do solo e de 

proteção dos recursos naturais; 
- A possibilidade de fácil acesso em 

qualquer época do ano; 
- A menor distância possível aos centros 

geradores de resíduos. 
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3.3. Gestão dos resíduos sólidos 

3.3.1. Situação dos resíduos em Angola 

3.3.1.1. Política ambiental 

A política ambiental tem como objetivo otimizar e garantir a continuidade da utilização de 

recursos naturais, qualitativa e quantitativamente, como pressuposto básico de um 

desenvolvimento sustentável. 

Segundo o Decreto Presidencial nº 190/12, de 24 de Agosto, resíduos são substâncias ou 

objetos dos quais o detentor se desfaz, tem a intenção ou obrigação legal de se desfazer, 

que contenham características de risco (inflamáveis, explosivas, tóxicas, corrosivas, 

infeciosas, radioativas) ou por apresentarem qualquer outra característica que constitua 

perigo para a vida ou para a saúde das pessoas e para o ambiente. 

Na falta de uma Estratégia Nacional do sector do Saneamento, que abarcasse todas as 

províncias, foi aprovada pelo, na altura, Ministério do Urbanismo e Ambiente (MINUA)1, pelo 

Ministério da Saúde (MINSA) e pelo o antigo Ministério da Administração do Território 

(MAT)2, a legislação em vigor, a Lei de Bases do Ambiente nº 5/98, de 19 de Junho. 

A principal legislação do MINSA é constituída pela Lei de Bases do Sistema Nacional de 

Saúde 21-B/92 e pelo Regulamento Sanitário da República de Angola 5/87. Neles estão 

estabelecidas as normas e orientações para a promoção e aplicação das medidas de 

higiene, de gestão dos excretos humanos e de saneamento básico para edifícios, 

construções destinadas à habitação, estabelecimentos do setor alimentar, controlo de 

pragas como a malária e morgues, contando com a participação das autoridades locais. A 

Lei de Bases do Ambiente 5/98 apresenta diretrizes gerais sobre a gestão ambiental. Esta 

lei é considerada como o enquadramento legal existente para leis mais especificas, 

incluindo a Lei de Associações de Defesa do Ambiente que foi aprovada em 2006, 

proporcionando aos cidadãos um enquadramento para comunicarem com as autoridades do 

governo local e ou nacional sobre os problemas ambientais locais.  

O Decreto nº 02/07, de 28 de Agosto, realça que as administrações municipais são 

responsáveis pela gestão dos resíduos sólidos e pela promoção do saneamento básico. 

O Decreto Presidencial nº 190/12, de 17 de Junho, faz menção ao regulamento sobre a 

Gestão de Resíduos, em cumprimento do disposto nº 1 do artigo 11º, da Lei nº 5/98 (Lei de 

Bases do Ambiente Angola). O presente decreto estabelece regras gerais à produção, 

depósito no solo e no subsolo, ao lançamento para a água ou para atmosfera, ao 

tratamento, recolha, armazenamento e transporte de quaisquer resíduos, exceto os de 

natureza radioativa ou sujeito a regulamentação específica. O regulamento aplica-se às 

                                                           
1
 Atualmente Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente (MCTA). 

2
 Atualmente Ministério da Administração do Território e Reforma do Estado. 
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pessoas singulares e coletivas, públicas ou privadas, que desenvolvem atividades 

suscetíveis de produzir resíduos ou envolvidas na gestão de resíduos e a todos os tipos de 

resíduos existentes no território angolano.  

Dando o cumprimento da Lei de Bases do Ambiente nº 5/98, seguiu-se o Decreto 

Presidencial 196/12 de 30 de Agosto de 2012, que aprovou o Plano Estratégico para a 

Gestão de Resíduos Urbanos (PESGRU), anunciado como uma nova filosofia para a gestão 

de resíduos.  

O decreto executivo 234/13, de 18 de Julho, define as Normas Orientadoras para 

Elaboração dos Planos Provinciais de Gestão de Resíduos Urbanos.  

O MINUA está constantemente a conceber, sem concluir, o quadro legal para a gestão dos 

resíduos sólidos, com a elaboração do Projeto de Lei de Gestão dos Resíduos Sólidos. 

Este, de certa forma, inclui o lixo comercial, industrial, residencial, os resíduos perigosos 

hospitalares, radioativos, petrolíferos e químicos, dentre outros, devendo os ministérios 

correspondentes elaborar os regulamentos relativos para cada setor. Os governos 

provinciais devem elaborar regulamentos e diretrizes próprias para a gestão dos resíduos 

sólidos.  

Na ausência de uma legislação específica para a localização de aterros sanitários em 

Angola, devemos, ou podemos adaptar a legislação vigente na União Europeia, sendo mais 

adequada a Diretiva 99/31/CE, de 26 de Abril, do Conselho Europeu, relativa à deposição 

de resíduos em aterros, o Decreto-Lei 183/2009, de 10 de Agosto, publicado no Diário da 

Republica de Portugal, tendo em consideração as características da área de estudo. 

De acordo ao diploma legal 99/31/CE, de 26 de Abril, os principais requisitos técnicos a 

cumprir num aterro sanitário são: 

- A proteção das águas subterrâneas e superficiais; 

- O controlo dos efluentes residuais – lixiviados; 

- O controlo dos efluentes residuais gasosos – biogás; 

- Controlo de deposição dos resíduos e de exploração do aterro; 

- Monitorização global do aterro e das zonas envolventes. 

O Decreto-Lei 183/2009, de 10 de Agosto, Diário da República de Portugal, impõe que para 

a localização de um aterro sanitário, devem ser avaliados os requisitos abaixo: 

- A distância do perímetro do local relativamente às áreas residenciais e recreativas, 

cursos de águas, massas de água e outras zonas agrícolas e urbanas; 

- A existência na zona de águas subterrâneas ou costeiras, ou áreas protegidas; 

- As condições geológicas e hidrogeológicas do local e da zona envolvente; 

- Os riscos de cheias, de aluimento, de desabamento de terra ou avalanches na 

zona; 
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- A proteção do património natural e cultural da zona. 

 

3.3.1.2. Caracterização dos resíduos sólidos 

O MINUA é a área governamental responsável pela regulamentação e gestão nacional dos 

resíduos. A gestão dos resíduos em Angola é efetuada de forma descentralizada. Os 

governos provinciais, em coordenação com as administrações municipais, são responsáveis 

pela recolha, transporte e destino final dos RSU. Quanto aos outros tipos de resíduos 

(hospitalares e industriais) os seus produtores são os responsáveis pela recolha, transporte 

e destino final. A falta de infraestruturas de saneamento básico, a deficiente formação e a 

falta de definição de normas ambientais controladoras da atuação das empresas comerciais 

e industriais contribuem para a acumulação de resíduos sólidos e líquidos poluentes no 

solo, sobretudo em zonas suburbanas. 

De acordo com o Plano Estratégico para a Gestão de Resíduos Sólidos, em 2011, a 

quantidade de RSU produzido a nível nacional era de 3.817.090 toneladas/ano, equivalente 

a uma produção de resíduos de 600 gramas/habitante por dia. Nos principais centros 

urbanos do país, com exceção de Luanda, Benguela, Lobito, Huambo e Lubango, existe um 

sistema centralizado municipal de recolha (sem tratamento) de resíduos sólidos por 

camiões, a partir de contentores espalhados pela cidade (figura 15), com uma capacidade 

de 1100 quilogramas, mas, muitos deles, não possuem a respetiva tampa. Estando em 

contacto direto com a atmosfera e com os animais que, normalmente, são veículos 

transportadores de doenças contagiosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15- Contentores para a deposição de resíduos. 
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Em Luanda, a empresa pública de recolha de resíduos é a Elisal, sendo esta também 

responsável pelas outras empresas que fazem a recolha diária em os bairros da cidade, 

sendo elas: a Queirós Galvão, a Visa West e a Nova Ambiental. Todos os resíduos 

recolhidos são depositados no mesmo aterro sanitário. Poucas são as empresas que 

praticam a recolha seletiva de resíduos, contudo, temos a NetService, que periodicamente 

realiza campanhas de recolha de resíduos eletrónicos e outros materiais para 

posteriormente fazer a separação, tratamento e reaproveitamento dos mesmos (figuras 16 e 

17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16- Material eletrónico para reaproveitamento. 

Figura 17- Material vítreo para reaproveitamento. 
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Em Angola, todas as províncias precisam instaurar um sistema de gestão de resíduos 

sólidos urbanos. A determinação do local mais adequado, para a receção de tais 

infraestruturas, pode ser abordada a diferentes escalas de representatividade espacial, 

tendo em consideração vários aspetos de natureza técnica, que permitam a avaliação da 

viabilidade da solução.  

 

3.4. Os solos 

Para a Geologia, o solo é um produto da meteorização física e química das rochas, 

juntamente com a pedogénese e a matéria orgânica. O corpo natural de constituição 

orgânica e mineral é diferenciado em horizontes de espessuras variáveis, que diferem entre 

si na morfologia, composição (químicas, físicas e biológicas) e propriedades (Licht, 1998). 

Estudos demonstram que a sua origem e evolução registam a influência do clima, dos 

materiais de origem, dos organismos, vegetais e animais, do relevo e do tempo. O seu 

desenvolvimento inicia-se com a meteorização, formando os resíduos não consolidados 

sendo submetidos a processos pedogenéticos ao longo do tempo, podendo permanecer no 

local (solos residuais) ou ser transportados (solo transportado) (Salomão e Antunes, 1998). 

Ainda segundo os autores citados, os principais fatores que influenciam as características 

dos solos são: 

- Rocha-mãe: influencia as características do solo dela originado, através da sua 

composição mineralógica e química. O desenvolvimento dos solos está diretamente ligado à 

circulação interna de água na rocha-mãe; 

- Clima: altera os minerais do substrato. Os aspetos climáticos principais são a 

temperatura e a precipitação pluviométrica. De acordo com o clima regional e local, existem 

certas tendências de evolução pedológica; 

- Relevo: interfere na dinâmica das águas e nos processos de erosão e 

sedimentação; 

- Organismos: favorecimento de resíduos orgânicos e elementos minerais, 

protegendo o solo da erosão; 

- Tempo: é necessário para que o solo atinja um determinado estágio evolutivo.  

Sob a influência conjunta dos fatores responsáveis pela formação dos solos, determinados 

fenómenos se manifestam simultaneamente, em diferentes intensidades, são eles os 

processos pedogenéticos. A sua formação desenvolve-se a partir da meteorização física 

(atua pela desintegração física e mecânica das rochas) e química (na presença de água e 

temperatura favorável ao desenvolvimento de reações, alterando os minerais). 

O solo é estudado a partir do seu perfil vertical, com sequência de horizontes, definidos 

pelas suas características morfológicas, químicas, físicas, biológicas e mineralógicas.  



FCUP 
Desenvolvimento de uma metodologia para a seleção de um local para a 

instalação de um aterro sanitário na província de Luanda 

 
31 

 

3.4.1. Caracterização e classificação dos solos 

O solo pode ser classificado geneticamente, sendo a classificação mais utilizada a 

geológica e a pedológica. Pastore e Fontes (1998) afirmam que o objetivo de caracterizar e 

classificar os solos é de prever o seu comportamento, conhecer as suas formas de 

ocorrência e sua geometria nos locais em estudo. A primeira propriedade a ser determinada 

num solo é a sua granulometria (Carvalho, 1997). Segundo Caputo (1994), as frações dos 

solos recebem denominações próprias, de acordo com a escala granulométrica utilizada. No 

caso da escala granulométrica usada no Brasil (ABNT – NBR 7181), as denominações são 

as que se apresentam na tabela 3. 

Tabela 3- Escala granulométrica. 

Fração de solo Tamanho 

Pedregulho Entre 76 e 4,8 mm 

Areia  Entre 4,8 e 0,05 mm 

Silte Entre 0,05 e 0,005 mm 

Argila Inferiores a 0,005 mm 
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4. Metodologia 

4.1. Descritores para a seleção de uma área para a construção de 

um aterro sanitário 

Uma abordagem possível recomenda que a seleção de um local, para a instalação de um 

aterro sanitário, seja feita de acordo com a necessidade de atender à procura das 

populações. Para tal, numa primeira fase selecionamos os nove municípios que fazem parte 

da área urbana de Luanda e, dentro destes, algumas áreas com potencial que foram 

comparadas e ordenadas em função da sua aptidão. Nos locais escolhidos para a 

construção, foram desenvolvidos estudos de caraterização. Para tal recorreu-se a 

parâmetros socioeconómicos e também a parâmetros naturais que, a seguir, se descrevem: 

 Aspetos socioeconómicos 

- Acessibilidades: considera-se vantajoso um terreno/área que apresente uma distância 

pequena relativamente pavimentada; se essa distância for inferior a 1 km, o terreno será o 

ideal; 

- Área disponível: áreas disponíveis de maior dimensão serão de certeza muito mais 

interessantes para este tipo de projeto do que áreas de menor dimensão, uma vez que 

permitem a instalação de diferentes tipologias de equipamentos de apoio. Em condições 

normais, para populações com algumas centenas de milhares de habitantes, áreas com 

dimensão inferior a 10 ha (100.000 m2) são áreas pequenas, para o caso de se pretender 

instalar um aterro e, por exemplo, uma plataforma de reciclagem. A dimensão da área é um 

aspeto muito importante caso a localização do município lhe permita receber resíduos 

provenientes de áreas envolventes;  

- Volume de encaixe: aspeto importante na situação em que se projete a localização do 

aterro para uma pedreira, ou outro local onde tenha ocorrido uma exploração mineral a céu 

aberto. Para este parâmetro é necessário conhecer a área de lavra e a diferença entre as 

cotas iniciais e finais da exploração. O objetivo será o de preencher uma cavidade a fim de 

recuperar o local. Nessa perspetiva qualquer cavidade poderia servir. Contudo, parece-nos 

apropriado que tenha alguma capacidade. Um dos problemas associados à reabilitação de 

pedreiras é, muitas vezes, a falta de materiais em quantidade suficiente para devolver a 

topografia às condições iniciais. Como tal uma área de lavra que, no mínimo, possua 5 ha, 

poderá ser adequada; 

- Distância ao centróide de carga: situação em que se pretende avaliar a localização da 

infraestrutura em relação à distância dos principais centros produtores de resíduos, sendo 

que quanto menor for essa distância melhor será a solução encontrada; na realidade, esta 

distância deve corresponder a um compromisso entre a salvaguarda de populações e o 
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custo inerente ao transporte dos resíduos, entre os locais de produção e o local selecionado 

para a sua deposição final; 

- Distância às populações: pretende-se salvaguardar a existência de pequenos núcleos 

ou agregados populacionais, existentes nas zonas envolventes, das poeiras, do ruído e de 

vibrações que poderão ser produzidas pelo o aterro em atividade. Este é um descritor com 

maior relevo no caso da opção por locais onde existam pedreiras desativadas para 

recuperação; 

- Ocupação e aptidão do solo: na perspetiva de que na área, ou na sua envolvente 

imediata, possam ocorrer terrenos com elevada aptidão para a prática agrícola ou para 

qualquer outro tipo de ocupação. 

 Aspetos naturais 

- Áreas naturais classificadas: na perspetiva da sua proximidade, com o intuito de 

minimizar o risco de perturbação dos ecossistemas existentes. Assim, recomenda-se que a 

estas áreas seja adotada uma distância de 500 m, como distância mínima aceitável ao 

projeto. Caso sejam inventariados valores faunísticos ou florísticos de relevo, aquela 

distância poderá ser eventualmente aumentada; 

- Clima: os locais onde se registem elevadas taxas de precipitação, ou temperaturas 

negativas, poderão dificultar a laboração de uma infraestrutura com estas características. 

Contudo, a caraterização do clima não é um descritor muito relevante, não só pelas 

características deste tipo de projeto, mas também pelo clima típico ocorrente na nossa área 

de estudo; 

- Geologia e geomorfologia: são as informações sobre as características, distribuição e 

ocorrência de materiais que compõem o substrato dos terrenos e das principais feições 

estruturais (foliação, falhas e fraturas), onde está incluso o tipo e a posição das fronteiras 

geológicas. Estudos sobre condutividade hidráulica, pH, capacidade de troca catiónica 

(CTC), salinidade, fator de retardamento, entre outros, são importantes para avaliar o tipo 

de interação solo/contaminante. A condutividade hidráulica é um atributo fundamental na 

análise da adequação do terreno para uso como aterro sanitário. Estudos sobre a 

estabilidade dos taludes existentes, capacidade de suporte do subsolo e potencial de 

melhorar o seu estancamento são também indicados; 

- Pedologia: são as informações sobre as características e distribuição do solo na 

região, a identificação do tipo de solo mais indicado para material de empréstimo e a 

avaliação da suscetibilidade de ocorrência de processos erosivos (sulcos, ravinas, etc.). O 

solo é considerado apropriado quando permite a fácil escavação e apresenta uma textura 

argiloarenosa (baixo coeficiente de permeabilidade), que combine boa capacidade de 

depuração da argila e resistência de carga da areia. Considera-se desejável a existência, no 
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local, de um depósito natural extenso e homogéneo de materiais com coeficiente de 

permeabilidade inferior a 10-6 cm/s e uma zona não saturada com uma espessura superior a 

3,0 m; 

- Hidrologia: são as informações sobre as principais nascentes, bacias e corpos de água 

de interesse ao abastecimento público, bem como informações sobre áreas de proteção das 

nascentes. Deve também ser avaliada a possível influência que o aterro terá na qualidade e 

no uso das águas superficiais e subterrâneas. Recomenda-se que a distância mínima entre 

o aterro e qualquer corpo de água seja de, no mínimo, 200 m; 

- Flora e fauna: o estudo macroscópico da flora é importante, uma vez que a mesma 

pode atuar favoravelmente na escolha de uma área, os seus aspetos de redução do 

fenómeno podem influenciar, na formação de poeiras e transporte de odores. O local 

escolhido não deve prejudicar o ambiente, a flora e a fauna devem ser analisadas e 

respeitadas de forma a que o empreendimento tenha um impacte negativo mínimo; 

- Paisagem: no prisma de uma avaliação que considere a forma como o local se 

encontra protegido, em termos da sua exposição visual, relativamente a núcleos 

populacionais, a vias de comunicação, ao património construído, ou a outros pontos por 

onde possam circular as populações; 

- Qualidade do ar: na perspetiva de uma avaliação que considere uma distância mínima 

às habitações mais próximas, a altitude e a presença de uma cortina arbórea que permita a 

proteção e o isolamento, (entre outros); 

- Recursos hídricos superficiais: na perspetiva da sua proximidade, com o intuito de 

minimizar o risco de contaminação das linhas de água. Neste caso poderá ser adotada a 

distância de 200 m, como distância mínima a qualquer linha de água, embora, idealmente, 

tal distância devesse ser um pouco maior; 

- Recursos hídricos subterrâneos: com o intuito de minimizar o risco de contaminação, 

em especial as nascentes e captações de água para abastecimento humano e, aqui, poderá 

ser adotada a distância de 50 m, como distância mínima aceitável a qualquer captação ou 

nascente de água. 

Assim, após a apresentação de critérios, usados a nível internacional, para a elaboração 

desta dissertação recorreu-se aos artigos científicos e legislação sobre o setor ambiental, 

em particular sobre aterros sanitários em Angola. Posteriormente procuraram-se 

documentos e informação cartográfica de base (analógica e digital) da província de Luanda. 

Foram recolhidas a cartas topográficas à escala 1:25000, cartas geológicas à escala 

1:1000000, bem como outras informações relativas à população. 

Em seguida fez-se a organização dos dados essenciais, mais diretamente ligados ao tema 

de estudo e a criação da base de dados em ambiente SIG, assim como o processo de 
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organização e tratamento dos dados cartográficos e definições de critérios (fatores ou 

descritores ambientais). 

Os métodos de avaliação e seleção das áreas para a implantação de um aterro sanitário 

basearam-se na utilização das seguintes ferramentas: 

1º Geotecnia dos municípios de Luanda, Talatona e Belas; 

2º Criação de um SIG; 

3ºAvaliação com base em múltiplos critérios (MCE); 

4º Avaliação de pesos para os critérios; 

5º Sondagem elétrica vertical (SEV). 

  

4.2. Geotecnia dos municípios de Luanda, Talatona e Belas 

Geologicamente, os municípios de Luanda e de Talatona localizam-se na área abrangida 

pela bacia sedimentar da bacia do Kwanza, que se estende ao longo de 1450 km no litoral 

de Angola, entre as províncias de Cabinda, a norte, e a província do Namibe, a sul. 

As unidades geológicas que constituem a grande maioria da região são formações 

holocénicas que constituem unidades superficiais, em que se inclui a ilha do Mussulo, 

formada por praias arenosas, os depósitos litorais, aluviões, coluviões e depósitos de 

vertente, a Formação Cazenga, a Formação Muceque ou Quelo e os aterros antrópicos 

(figura 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As unidades do substrato são constituídas pela Formação Luanda do Pliocénico. As 

formações mais antigas afloram fora do limite da área abrangida por este estudo, ou 

encontram-se a grandes profundidades não sendo, por isso, o alvo direto das atividades de 

engenharia (IGEO, 1992).  

À medida que descemos em profundidade, o solo apresentou as seguintes características:  

 0-3 metros → aterros recentes; 

 3-15 metros → solos arenosos e argilosos não saturados; 

Figura 18- Disposição estratigráfica das formações geológicas que atravessam a região de Luanda e do 
Talatona. 
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Figura 19- Representação espacial das sondagens realizadas. 

 15-30 metros → arenitos consolidados não saturados. 

Foram realizadas três sondagens à percussão conforme representação geográfica (figura 

19) e estas alcançaram profundidades que variam entre os 12.00 e 13.50 metros, atingindo 

um total de 37.80 metros de perfuração (tabela 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4- Coordenadas locais e profundidades atingidas pelas sondagens. 

 

 

 

 

 

Sondagens 

Coordenadas (WGS 84 - UTM 
33 S) Altitude 

(NMM) 
Profundidade 
(m) atingida 

Longitude Latitude 

S1 302267 9014748 68 13,6 

S2 299487 9012763 33 12,1 

S3 301109 9013443 61 12,1 
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 Ensaios in situ (ensaios de penetração dinâmica SPT) 

Os ensaios de penetração dinâmica, tipo SPT, tiveram como objetivo principal a 

determinação da resistência do solo à penetração de um amostrador normalizado, e a 

obtenção de amostras representativas. Foram realizados no interior dos furos de sondagem 

a profundidades previamente definidas, e sempre que foi notável uma mudança na 

sequência litológica. 

Os ensaios foram realizados com recurso a um amostrador normalizado (amostrador 

Terzaghi), em intervalos regulares de 1.50m, e sempre que as litologias o permitiram um 

total de 25 ensaios. Nos logs descritivos das três sondagens realizadas indicam-se os 

resultados ensaios SPT, profundidade de execução, o número de pancadas em cada fase e 

o correspondente valor de NSPT; não foram registados quaisquer níveis de água no terreno 

até às profundidades mencionadas nos descritivos dos logs. 

 Zonamento geotécnico 

Com base na análise e interpretação dos resultados obtidos das sondagens, foi definido um 

zonamento geotécnico, tendo sido individualizadas três zonas geotécnicas: TG1, TG2 e 

TG3, conforme indicado nos perfis interpretativos (figuras 20, 21 e 22). 

- TG3: corresponde à areia fina siltosa, com valores de NSPT de 20 e 27 pancadas; 

- TG2: corresponde às siltes argilosas, com valores de NSPT compreendidos entre 34 

e 48 pancadas; 

- TG1: corresponde às areias, com valores de NSPT ≥50 pancadas; 
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Figura 20- Perfil interpretativo A-A’. 

Figura 21- Perfil interpretativo B-B’. 

Figura 22- Perfil interpretativo C-C’. 
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4.3. Sondagem elétrica vertical (SEV) 

Este tipo de ensaio é utilizado em estudos aplicados à Geologia de Engenharia, ao 

Ambiente, à Hidrogeologia, entre outros. Esse método consiste em resolver a integral da 

função de resistividade aparente por uma convolução de uma função transformada da 

resistividade com uma função filtro. A função transformada da resistividade é calculada para 

cada modelo e, então, é convolvida com um conjunto de valores de filtro previamente 

calculados. O levantamento electrorresístivo recorrendo à técnica de SEV envolve os 

seguintes passos:  

- Planeamento da prospeção; 

- Escolha do dispositivo elétrico (para este caso foi o Schlumberger); 

- Definição da orientação das linhas AMNB; 

- Colocação dos elétrodos no solo e ligação dos cabos; 

- Obtenção e registo das leituras. 

Para a seleção de um local para a implantação de um aterro sanitário, a aplicação deste 

método permite, entre outras coisas, confirmar a presença de argilas, ou níveis argilosos, 

em pelo menos até 10 m de profundidade. Nos nossos trabalhos, foi aplicado o método de 

eletrorresistividade numa das áreas selecionadas (Botomona – Icolo e Bengo), tendo sido 

realizadas quatro SEV. 

 Arranjo Schlumberger 

Antes de iniciar um levantamento geofísico com o método de resistividade elétrica é 

necessário conhecer minimamente a geologia local. Uma das condições fundamentais para 

a utilização deste método é a existência de contraste entre as propriedades físicas do meio 

e as dos alvos a detetar. 

Depois da observação de certas condições existentes do terreno, como topografia pouco 

acidentada, camada de solo facilmente penetrável pelos elétrodos, pouca vegetação e 

árvores que podem ser um obstáculo à colocação dos elétrodos e manutenção de uma linha 

reta e finalmente a ausência de fatores externos que perturbem a qualidade das medições 

como, estruturas metálicas, ou postes de eletricidade, foi possível a realização de SEV. 

Para um melhor o contacto entre os elétrodos e o solo foi necessário molhar o solo em que 

seriam cravados com água salgada e para este estudo foi utilizado o seguinte material: 

Para este estudo foi utilizado o seguinte material: 

Figura (23): A – dez litros de água – para molhar o subsolo a cada medição; 

 B – três martelos – para prender os elétrodos ao subsolo 

 C – cabos de medição M-N (vermelho e preto) – usados para medir a diferença de 

potencial. 

Figura (24): A – cabos de corrente A-B (amarelos) – para injetar a corrente ao subsolo; 
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B – 5 elétrodos de alumínio – para introduzir a corrente ao subsolo; 

Figura (25): A – bateria de 12 volts – para gerar corrente; 

B – cabos de conexão – para ligar à bateria e ao computador portátil; 

Figura (26): Resistivímetro IP – aparelho para medição e criação dos dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23- Material utilizado em campo: A – água; B – martelos; C – cabos de medição. 

Figura 24- Material utilizado em campo: A – cabos de medição; B – elétrodos. 
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Através dos elétrodos extremos A-B, é introduzida no terreno uma corrente contínua 

fornecida pela bateria, conectadas ao resistivímetro (figura 27). Através dos dois elétrodos 

centrais M-N é medida a diferença de potencial gerada no subsolo pela passagem da 

corrente entre A-B. As medidas de diferença de potencial e de intensidade de corrente são 

efetuadas com um instrumento de precisão dotado de anulador automático dos potenciais 

espontâneos existentes no terreno (resistivímetro IP). 

 

Figura 25- Material utilizado em campo: A – bateria; B – cabos de conexão. 

Figura 26- Material utilizado em campo: resistivímetro IP. 
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Após montado o esquema (figura 28), são extraídas as resistividades aparentes do terreno 

segundo a fórmula a seguir apresentada. Para estender as medidas de resistividade às 

camadas mais profundas aumenta-se a distância entre os elétrodos A-B e M-N (neste caso 

a distância foi de 125 metros), de tal modo que as linhas de corrente atravessem porções 

sempre mais profundas do subsolo. 

𝑅 =
𝑘𝑑𝑉

𝐼
 

Onde: 

R – Resistividade aparente      k – Constante geométrica 

d – Diferença de potencial      I – Intensidade da corrente 

V - Voltímetro 

 

Figura 27- Modo de atuação da corrente no subsolo. 

Figura 28- Esquema montado para a extração das resistências. 
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O modelo geoelétrico final obtido, por meio da interpretação dos dados, é atribuído ao ponto 

central do arranjo. As leituras, neste tipo de arranjo, estão menos sujeitas às variações 

laterais no parâmetro físico medido, irregularidades na superfície topográfica e ruídos 

produzidos por fontes artificiais. Com isto as leituras de campo apresentam maior precisão, 

resultando numa interpretação mais próxima da realidade e coerente com os princípios 

gerais que norteiam a técnica da SEV. 

Com aplicação da sondagem elétrica vertical – arranjo Schlumberger, ficou evidenciado a 

existência da formação argilosa na área de estudo, através da interpretação das 

subcamadas que constituem a formação geológica argilosa existente na área. Suas 

resistividades e espessuras contribuíram na tomada de decisão da existência de condições 

favoráveis para a implantação de um aterro sanitário.  

Os resultados das quatro SEV realizadas na localidade de Botomona são a seguir 

representados em tabelas (5, 6, 7 e 8) e perfis geoelétricos (figuras 29, 30, 31 e 32). 

Tabela 5- Modelo interpretado e camada da SEV1. 

 

 

 

ID 

Resistividade 

(Ohm.m) 

Espessura 

(m) 

Profundidade 

(m) 
Geologia 

1 12.74 0.552 0.552 Solo vegetal argiloso 

2 1.57 10.04 10.592 Argila plástica húmida 

3 11.17 13.055 23.647 Argila 

4 0.45 13.588 37.235 Argila muito plástica 

5 2.42 ? ? Argila plástica 

Figura 29- Perfil geoelétrico da SEV1 e modelo de resistividade em camada. 
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Tabela 6- Modelo interpretado e camada da SEV2. 

 

 

 

Tabela 7- Modelo interpretado e camada da SEV3. 

 

 

ID 
Resistividade 

(Ohm.m) 
Espessura 

(m) 
Profundidade 

(m) 
Geologia 

1 9.92 0.581 0.581 Solo vegetal argiloso 

2 2.78 0.987 1.567 Argila plástica húmida 

3 2.47 10.777 12.344 Argila plástica húmida 

4 3.46 7.167 19.511 Argila plástica 

5 6.2 15.772 35.283 Argila 

6 2.09 ? ? Argila plástica 

ID 
Resistividade 

Ohm.m 
Espessura 

(m) 
Profundidade 

(m) 
Geologia 

1 9.46 0.757 0.757 Solo vegetal argiloso 

2 4.29 2.002 2.759 Argila húmida 

3 2.51 12.422 15.181 Argila plástica 

4 6.01 20.077 35.258 Argila 

5 1.22 11.222 46.48 Argila muito plástica 

6 2.36 ? ? Argila muito plástica 

Figura 30- Perfil geoelétrico da SEV2 e modelo de resistividade em camada. 
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Tabela 8- Modelo interpretado e camada da SEV4. 

 

ID 
Resistividade 

Ohm.m 
Espessura 

(m) 
Profundidade  

(m) 
Geologia 

1 23.84 0.677 0.677 Solo vegetal argiloso 

2 2.15 0.39 1.067 Argila plástica húmida 

3 7.9 0.754 1.822 Argila 

4 2.42 3.266 5.087 Argila plástica húmida 

5 3.61 10.595 15.682 Argila plástica 

6 3.29 ? ? Argila plástica 

Figura 32- Perfil geoelétrico da SEV4 e modelo de resistividade em camada. 

Figura 31- Perfil geoelétrico da SEV3 e modelo de resistividade em camada. 
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Figura 33- Mapa da rede de drenagem da província de Luanda. 

4.4. Criação de um SIG 

O SIG foi criado para analisar, armazenar e manipular dados geográficos e espaciais. Os dados que representam os objetos e fenómenos em 

que a localização geográfica é uma característica inerente e indispensável no tratamento de dados. Os dados geográficos podem ser 

recolhidos a partir de várias fontes, compilados e armazenados no banco de dados geográficos. 

A utilização de um SIG possibilita a análise integrada de um conjunto de dados, proporcionando vantagens do ponto de vista qualitativo e 

quantitativo, nesse caso foi possível a elaboração de alguns mapas (figuras 33, 34, 35, 36 e 37) para ajudar na seleção da melhor área. 
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Figura 34- Mapa do sistema viário (rede de estradas) da província de Luanda. 
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Figura 35- Mapa da rede de núcleos urbanos de província de Luanda. 
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Figura 36- Mapa litológico da província de Luanda. 
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Figura 37- Mapa estrutural de contatos e falhas da província de Luanda. 
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Para a realização deste trabalho foi utilizado software Quantum GIS, o qual dispõe de um 

pacote de ferramentas integradas que permitem o desenvolvimento e a manipulação de 

projetos SIG. Neste mesmo contexto foi criada uma base de dados associada a uma 

representação espacial, com o sistema de referência comum (UTM – zona 33S e projeção 

Transverse Mercator, datum Camacupa, elipsoide de Clarke 1880). 

4.4.1. Avaliação e seleção de áreas 

Apesar da evolução na instalação de aterros e da consciência da população da 

necessidade de construção de aterros, ainda existe alguma preocupação quanto à 

localização das áreas de deposição próximas de residências ou de áreas comercial, pois os 

habitantes de áreas próximas a aterros sofrem com os ruídos, a poeira, os odores e a 

presença de algumas aves.  Para este trabalho, o método cartográfico ganhou mais 

destaque, porque comparou e avaliou alternativas com a utilização de mapas vetoriais e 

rasters; para tal, levou-se em consideração as informações apresentadas a seguir e assim 

foi possível gerar mapas sobre os diferentes descritores da área de estudo. 

 Informações do meio físico – bacias hidrográficas, declividade; 

 Informações geotécnicas – alterabilidade dos materiais geológicos, ensaios de 

campo para determinação de índice de vazios, massa específica seca e massa 

específica dos sólidos, características de compactação, permeabilidade; 

 Precipitação; 

 Informações do substrato rochoso; 

 Informações de materiais inconsolidados; 

 Informações da geomorfologia; 

 Informações da dinâmica da água – ocorrência, tipo e litologia do aquífero, áreas de 

recarga, profundidade do nível d’água, flutuações do nível d’água, direção e sentido 

do fluxo de água de superfície; 

 Informações das águas superficiais; 

 

4.5. Avaliação com base em múltiplos critérios (MCE) 

A avaliação múltiplos critérios é uma ferramenta utilizada para tomar decisões baseadas na 

combinação de uma série de critérios e avaliar a contribuição de cada um desses no 

problema a ser analisado (Souza, 2008). 

As decisões são tomadas baseadas em critérios, que são variáveis possíveis de serem 

medidas e avaliadas. Os critérios podem ser: fatores e restrições. Um fator é um critério que 

realça ou diminui a adequação de uma alternativa específica, para uma atividade ou 

objetivo. As restrições são limitadores das alternativas em consideração. Os critérios 
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servem de norma para julgar os melhores locais para localização do aterro sanitário. Sendo 

eles: ambientais, operacionais e/ou socioeconómicos. 

4.5.1. Critérios (fatores e restrições) 

Os critérios podem ser restrições ou fatores e servem de normas para decidir onde serão os 

melhores locais para a localização do aterro. As restrições são rígidas e utilizam a lógica 

booleana (método baseado na lógica binária – base matemática dos SIG convencionais), 

limitam a análise a regiões geográficas específicas, pois diferenciam áreas aptas de não 

aptas. 

Os fatores são critérios que identificam algum grau de aptidão para todas as regiões 

geográficas (Calijuri, 2000). A seleção de áreas implica uma decisão entre várias 

alternativas possíveis baseadas nos critérios e as restrições diferenciam opções de áreas 

aptas ou não para o destino final dos resíduos sólidos, enquanto que os fatores definem 

áreas em termos de uma medida contínua de aptidão. 

 As restrições são um tipo de critério que restringem a solução do problema, excluindo 

áreas de acordo com determinadas condições. Os critérios restritivos representam 

restrições absolutas à implantação do aterro e descartam todas as áreas que não atendem 

a algum dos critérios previamente determinados. As restrições (ver mapas em anexo) 

consideradas encontram-se na tabela (9) abaixo. 

Tabela 9- Restrições consideradas para a seleção de um local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID Descrição 

1 
Distância mínima de 200 metros em relação às linhas de 
drenagens mais próximas. 

2 Distância mínima de 200 metros em relação ao sistema 
viário. 

3 Distância mínima de 1000 metros em relação aos parques 
ou reservas naturais. 

4 Distância mínima de 500 metros em relação aos núcleos 
populacionais. 
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4.6. Avaliação de pesos para os critérios 

Uma das dificuldades encontradas no processo de decisão, que envolve múltiplos critérios, 

é a forma como se deve quantificar a importância relativa entre cada um deles. É, pois, 

necessário atribuir um grau de importância relativa a cada critério no processo de decisão, o 

que é feito atribuindo-se pesos a cada um deles. A atribuição correta de pesos é importante 

para que as preferências dos decisores sejam mantidas. 

Esta análise tem limitações, que dependem do grau de certeza do especialista; o “ajuste” é 

humano, dependendo assim da sua experiência (Costa et al., 2005). Segundo Calijuri 

(2000), a ponderação do fator é também conhecida como valor de compensação atribuída a 

cada fator. A ponderação indica a importância relativa de todos os fatores e regula a 

compensação entre eles. O grau em que um fator pode compensar outro é determinado por 

esse fator ou por compensação de peso que lhe é atribuído. 

Os fatores foram comparados dois a dois, em termos de sua importância relativa. Depois 

das possíveis combinações entre os fatores o módulo calcula um conjunto de pesos e uma 

razão de consistência. A razão indica qualquer inconsistência que tenha ocorrido durante o 

processo de comparação. Além dos fatores envolvidos na avaliação com múltiplos critérios, 

podem-se incluir critérios booleanos, com limites abruptos de restrição, que também 

contribuem para a redução do risco (Costa et al., 2005).  O módulo weight permite ajustes 

repetidos à comparação e relaciona os novos pesos e razão de consistência para cada 

interação. Araújo (1999) desenvolveu um método aplicado no município de Americana (São 

Paulo – SP), a partir do uso de SIG e comparação entre modelo binário (booleano) e a 

avaliação de múltiplos critérios.  

Assim, no nosso trabalho e o intuito de se obter uma classificação ponderada para a aptidão 

de cada local em consideração, foi atribuído a cada descritor um peso (entre 1 e 10), em 

que o valor mais elevado é para os descritores considerados mais relevantes e, o menos 

elevado, para os descritores menos relevante (tabela 10). 

Tabela 10- Peso atribuído aos descritores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descritor Peso 

Geologia/geomorfologia 4 

Hidrologia 8 

Recursos hídricos subterrâneos 10 

Valores naturais 6 

Solo e ocupação do solo 2 

Clima 2 

Qualidade do ar 5 

Distância às populações 3 

Paisagem 6 

Acessibilidades 9 

Área disponível 10 
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Em função das características que cada local venha a apresentar, cada descritor poderá ser 

quantificado entre o valor numérico 1 (menos favorável) e o valor numérico 6 (mais 

favorável); como exemplo, veja-se como pode ser abordado o descritor relacionado com os 

recursos hídricos subterrâneos, e as situações que podem ser consideradas (tabela 11). 

Tabela 11- Características do descritor ‘’recursos hídricos subterrâneos’’, onde se destacam os atributos 
 (profundidade do nível freático e permeabilidade da zona vadosa), que contribuem para os valores atribuídos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veja-se, agora, na tabela 12, como pode ser interpretado o fator ambiental relacionado com 

a hidrologia (ou, se quisermos, recursos hídricos superficiais). 

Tabela 12- Características do descritor ‘’hidrologia’’, onde se destacam os atributos 
 (recursos hídricos superficiais), que contribuem para os valores atribuídos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor do descritor Características do descritor 

1 
Nível freático a uma profundidade inferior a 
5 m e zona vadosa constituída por rochas 

impermeáveis. 

2 
Nível freático a uma profundidade entre 5 
m e 10 m e zona vadosa constituída por 

rochas permeáveis. 

3 
Nível freático com uma profundidade 

superior a 10 m e zona vadosa constituída 
por rochas permeáveis. 

4 
Nível freático a uma profundidade inferior a 
5 m e zona vadosa constituída por rochas 

pouco permeáveis. 

5 
Nível freático a uma profundidade entre 5 
m e 10 m e zona vadosa constituída por 

rochas pouco permeáveis 

6 
Nível freático a uma profundidade superior 

a 10 m e zona vadosa constituída por 
rochas impermeáveis. 

Valor do descritor Característica do descritor 

1 
Massa de água superficial, de 

qualquer tipologia, a uma distância 
inferior a 200 m. 

2 
Massa de água superficial, do tipo 

pântano, a uma distância entre 200 m 
e 500 m. 

3 
Massa de água superficial, do tipo lago 
ou laguna, a uma distância entre 200 

m e 500 m. 

4 
Massa de água superficial, do tipo rio, 
a uma distância entre 200 m e 500 m.  

5 
Massa de água superficial, do tipo 

linha de água, a uma distância entre 
200 m e 500 m. 

6 
Ausência de massas de água 

superficial na envolvente da área, até 
500 m de distância.  
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Por sua vez, no que diz respeito aos solos e ocupação do solo, deveremos ter em 

consideração os aspetos que se destacam na tabela 13. 
Tabela 13- Características do descritor ‘’solo e ocupação do solo’’, onde se destacam os atributos 

 (tipo de solo), que contribuem para os valores atribuídos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação ao parâmetro geologia, os atributos/características a considerar são as que se 

apresentam na tabela 14. 

Tabela 14- Características do descritor ‘’geologia’’, onde se destacam os atributos 
 (material geológico), que contribuem para os valores atribuídos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor do descritor Característica do descritor 

1 
Solo muito grosseiro e muito 

permeável e com ocupação agrícola e 
florestal. 

2 
Solo arenoso, sem componente 

argilosa e com espessura reduzida (< 
5 m) agrícola e florestal. 

3 

Solo arenoso, com alguma 
componente argilosa e com 

espessura razoável (> 5 m) e 
ocupação florestal. 

4 
Solo siltoso, com alguma componente 
argilosa e com espessura reduzida (< 

5 m) e ocupação florestal. 

5 
Solo siltoso, com alguma componente 
argilosa e com espessura razoável (> 

5 m) e sem ocupação. 

6 
Solo argiloso, fortemente 

impermeável e com espessura 
razoável (> 5 m) e sem ocupação. 

Valor do descritor Característica do descritor 

1 
Material geológico de natureza 

magmática e/ou metamórfica e não 
alterado.  

2 
Material geológico de natureza 
magmática e/ou metamórfica e 

medianamente alterado. 

3 
Material geológico de natureza 
magmática e/ou metamórfica e 

alterado a muito alterado. 

4 
Material geológico de natureza 

sedimentar, em estado coerente e 
granulometria heterogénea. 

5 
Material geológico de natureza 

sedimentar, em estado coerente e 
granulometria homogénea. 

6 
Material geológico de natureza 

sedimentar, em estado incoerente e 
granulometria homogénea. 
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Em relação ao parâmetro distância às populações, os atributos/características a considerar 

são as que se apresentam na tabela 15. 

Tabela 15- Características do descritor ‘’distância às populações’’, onde se destacam os atributos 
 (população), que contribuem para os valores atribuídos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, em relação ao parâmetro valores naturais (leia-se flora e fauna), os 

atributos/características a considerar são as que se apresentam na tabela 16. 

Tabela 16- Características do descritor ‘’valores naturais’’, onde se destacam os atributos 
 (áreas protegidas), que contribuem para os valores atribuídos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor do descritor Característica do descritor 

1 
Pequena comunidade a uma distância 

inferior a 200 m. 

2 
Pequena comunidade a uma distância 

entre 200 m e 500 m. 

3 
Pequena comunidade a uma distância 

entre 500 m e 1000 m. 

4 
Algumas habitações isoladas a uma 

distância inferior a 200 m. 

5 
Algumas habitações isoladas a uma 

distância entre 200 m e 500m 

6 
Algumas habitações isoladas a uma 

distância entre 500 m e 1000 m. 

Valor do descritor Característica do descritor 

1 
Área protegida na envolvente imediata 

da área, com valores naturais de 
elevado valor ecológico. 

2 
Área protegida na envolvente alargada 

da área, com valores naturais de 
elevado valor ecológico. 

3 
Presença de valores naturais de valor 
ecológico moderado na área e na sua 

envolvente imediata. 

4 
Presença de valores naturais de valor 

ecológico moderado na envolvente 
imediata da área. 

5 
Presença de alguns valores naturais, 

mas de reduzido valor ecológico. 

6 
Ausência de valores naturais dignos 

de registo. 
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Assim, no nosso trabalho e com o intuito de se obter uma classificação ponderada para a 

aptidão de cada local em consideração, escolheu-se os descritores que mais se adaptam à 

área de estudo (tabela 17). 

Tabela 17- Peso atribuído aos seis parâmetros que foram considerados neste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

O resultado final, valor de cada local, deve resultar do somatório do peso de cada descritor, 

pelo valor do atributo desse mesmo descritor, podendo ser dado pela expressão: 

𝑉𝑥 = ∑ 𝑃𝑖 𝑥 𝑉𝑖 

Em que: 

Vx – Valor do local X; 

Pi – Peso do descritor i; 

Vi -  Valor do atributo do descritor i. 

Este valor numérico (1 a 6) é multiplicado pelo peso do descritor correspondente, fazendo o 

somatório de todos os descritores, obtém-se valores extremos entre um valor mínimo de 

100 (que é considerado um mau local) e um valor máximo de 500 (considerado excelente), 

tabela 18. 

Tabela 18- Diferentes níveis qualitativos que este tipo de análise permite. 
 

 

 

 

Descritor Peso ponderado 

Distâncias às populações 3 

Geologia 4 

Hidrologia 8 

Recursos hídricos subterrâneos 10 

Solo e ocupação do solo 2 

Valores naturais 6 

Valor Indicação qualitativa 

< 50 Mau 

50 – 100 Pobre 

100 – 150 Médio 

100 – 200 Bom 

> 200 Excelente 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 
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5. RESULTADOS 

A identificação e localização do melhor local para a implantação e construção de um aterro 

sanitário considera-se um processo de decisão que deve levar em consideração diversos 

fatores que, no fim do processo, consistirão na avaliação de áreas com maior adequação 

para o fim em vista, dentro de um determinado espaço geográfico.  

Deste modo para a construção de um aterro sanitário na província de Luanda, considerou-

se, uma base em todos os critérios e metodologia utilizada, uma área mínima de 20 há e, 

assim, foi possível considerar como o local mais adequado o município de Icolo e Bengo 

(figura 38). 

 

 

Assim, tendo em conta tudo o que foi referido, foram usados os parâmetros de acordo com 

a tabela 17, atrás apresentada. 

Para cada um dos parâmetros foi tido em atenção as seguintes características: 

Figura 38- Área mínima (de 20 ha) para a construção de um aterro sanitário, na província de Luanda. 
Município de Icolo e Bengo. 
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i) Distância às populações – a distância às populações mais próximas é suficientemente 

alargada para que a presença de um aterro sanitário não venha a perturbar de forma 

significativa o seu dia-a-dia; deste modo, e de acordo com a tabela 15, considerou-se 

o valor 5, uma vez que existem algumas habitações isoladas a uma distância entre 

200 m e 500 m; 

ii) Geologia – em relação aos aspetos geológicos, considerou-se que o material presente 

na área corresponde a material geológico de natureza sedimentar, em estado 

relativamente coerente e com uma granulometria heterogénea; assim, de acordo com 

a tabela 14, atribui-se a este parâmetro o 4; 

iii) Hidrologia – quanto aos recursos hídricos superficiais, na área, a rede de drenagem é 

relativamente densa, com a presença de várias linhas de água, quer permanentes 

quer perenes; considerou-se, em consonância com a tabela 12, então, a presença de 

linha de água, a uma distância entre 200 m e 500 m, o que permite atribuir a este 

parâmetro o valor de 5; 

iv) Hidrogeologia – quanto aos recursos hídricos subterrâneos, considera-se que o nível 

freático está a uma profundidade superior a 10 m e, a favorecer este parâmetro, 

temos uma zona vadosa constituída por uma alternância de matérias em que os 

níveis argilosos são significativos, de acordo com os resultados das sondagens 

elétricas verticais realizadas, o que confere uma boa impermeabilização ao substrato; 

assim, de acordo com a tabela 11, devemos atribuir a este parâmetro o valor 6; 

v) Solo e ocupação do solo – neste caso, tendo em conta os resultados das sondagens 

elétricas verticais, estamos em presença de um solo predominantemente argiloso, 

embora com alguns níveis mais ou menos siltosos mas pouco espessos, com uma 

espessura global razoável (> 5 m) e sem ocupação por atividades antrópicas, pelo 

que pode ser atribuído o valor 6, de acordo com o que está estipulado na tabela 13; 

vi) Valores naturais – a área considerada é uma área em que a sua envolvente alargada 

manifesta profundos sinais de intervenção antrópica pelo que, do que nos foi dado 

observar, os valores naturais são inexistentes ou de valor muito reduzido; assim, o 

valor deste parâmetro, de acordo com a tabela 16, deve ser 6. 
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Em síntese, em relação aos parâmetros analisados, podemos considerar o que se 

apresenta na tabela 19. 

Tabela 19- Valor dos parâmetros considerados na análise do local situado no munícipio de Icolo e Bengo 

 

 

 

Utilizando a expressão já anteriormente referida: 

𝑉𝑥 = ∑ 𝑃𝑖 𝑥 𝑉𝑖 

Obtemos o seguinte resultado: 

𝑉𝑥 = 179 

Com este resultado, de acordo com a tabela 18, podemos classificar este local como 

apresentando uma aptidão, para receber um aterro sanitário que deve ser classificada como 

boa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descritor Peso ponderado 
Valor do 
descritor 

Distâncias às populações 3 5 

Geologia 4 4 

Hidrologia 8 5 

Recursos hídricos subterrâneos 10 6 

Solo e ocupação do solo 2 6 

Valores naturais 6 6 
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Dos resultados obtidos nas sondagens realizadas e atendendo à descrição e interpretação 

lito-estratigráfica dos carotes, individualizaram-se as seguintes unidades constantes na 

tabela (20) a seguir: 

Tabela 20- Unidades litoestratigráficas identificadas durante a perfuração. 

Estratigrafia Formação Litologia presente 

Pleistocénico Quelo 
Areia de granulometria fina, siltosa com 

tons avermelhados. 

Pliocénico Luanda 
Areia de granulometria fina à grosseira, 

com tons castanhos, amarelos e 
cinzentos. 

 

 

Com base nos resultados obtidos na campanha de prospeção, na correlação litológica e nas 

observações efetuadas durante o reconhecimento de superfície, foram sugeridos os 

parâmetros geotécnicos para as zonas geotécnicas anteriormente definidas (tabela 21).  

Tabela 21- Parâmetros deduzidos para as zonas geotécnicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sondagem Litologia N (spt) 
Peso 

específico 
(γ[kN/m3]) 

Ângulo 
de atrito 
interno 
(ø’ [º]) 

Coesão 
(c’ [kpa]) 

Módulo de 
elasticidade 

TG3 
Areia 
fina 

siltosa 
20-27 19 30 – 36 - 25 - 39 

TG2 
Areia 
fina 

siltosa 
34 - 48 20 37 - 41 - 50 - 80 

TG1 
Areia 
fina 

siltosa 
≥ 50 21 42 – 45 - 80 - 100 
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6. CONCLUSÃO  

Os aterros sanitários são espaços destinados à deposição final de resíduos sólidos gerados 

pela atividade humana, provenientes de residências e consistem em camadas alternadas de 

resíduos e solo que evita a propagação de mau cheiro e a proliferação de doenças. 

Em Luanda as áreas disponíveis para a construção de aterros são cada vez mais escassas, 

devido à urbanização legal e ilegal, crescimento da população e da produção de resíduos. 

Existe a necessidade da construção de mais aterros por haver apenas um aterro sanitário; 

aterro dos Mulenvos (situado no município de Viana – Luanda) e este já se encontra quase 

saturado. 

Através do trabalho elaborado podemos afirmar que a questão dos resíduos sólidos em 

Luanda ainda é um assunto preocupante que precisa de medidas e planos para amenizar a 

referida problemática. Foram encontrados alguns problemas no âmbito dos RSU abaixo 

citados:  

- Os resíduos são depositados no chão e ao longo dos cursos de água, causando 

um impacto visual negativo e um problema para a saúde pública;  

- Falta de colaboração da população, o que dificulta mais ainda o trabalho das 

administrações e das empresas que atuam na área; 

- A incorreta localização das lixeiras, causa problemas ambientais e sanitários, atrai 

condutores de doenças, provoca poluição visual, do solo, causa maus cheiros e polui o nível 

freático;  

- Falta de controlo dos locais de deposição final dos resíduos, facilitando o acesso 

por parte da população e de animais.  

Relativamente aos métodos, análises e interpretação dos resultados obtidos nos trabalhos 

de campo realizados, bem como nas observações efetuadas durante o reconhecimento de 

superfície, podemos afirmar que: 

- A geologia regional do ponto de vista geotécnico, as referidas sondagens 

intersectaram sedimentos de idade Pleistocénica e Pliocénicos (Formação Quelo e Luanda), 

respetivamente; 

- Não foi detetada a existência de níveis de água até às profundidades máximas 

prospetadas, porém a região é atravessada por várias linhas superficiais de drenagem; 

  - A composição litoestratigráficas dos solos argilosos e da continuidade lateral ao 

longo do município de Icolo e Bengo, não deixam de dúvidas que neste município localizam-

se hoje os melhores locais para a construção de aterros; 

 - O referido município apresenta uma densidade populacional bastante baixa e 

encontra-se atualmente a uma distância em estrada asfaltada da capital Luanda, de 55 km; 
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 - Os SIG podem ser utilizados como ferramenta em diversas áreas do conhecimento, 

mas deve-se ter critérios na sua utilização para que não se remeta a erros indesejáveis na 

análise final; 

- Os resultados obtidos no presente trabalho revelam as potencialidades do SIG na 

integração de informações espaciais para tomada de decisão no processo de avaliação e 

seleção de áreas para a construção de um empreendimento; 

- O método utilizado demonstra a potencialidade das análises avançadas disponíveis 

em alguns softwares de SIG, que possibilitam análises multicritérios com elevado rigor 

matemático. 

- A área selecionada, localizada no município de Icolo e Bengo, de acordo com a 

metodologia utilizada, obteve uma classificação de 179 pontos;  

- Em face do valor numérico obtido, podemos dizer que este local reúne as 

condições necessárias para aí se instalar um aterro sanitário e, como tal, pode ser 

classificado com BOM. 

Como deposição final dos resíduos produzidos na província ainda é uma problemática e a 

seleção de áreas para construção de aterros sanitários é um processo complexo, foram 

aplicados métodos com critérios técnicos, económicos, sociais e legais. O levantamento de 

informações é geralmente dispendioso, de difícil integração e manipulação. O 

geoprocessamento (avaliação múltiplos critérios) é uma ferramenta que auxilia numa melhor 

seleção, evitando desperdício de recursos humanos e financeiros. 

Podemos dizer que existe ainda um longo caminho a percorrer para que a gestão dos 

resíduos sólidos seja funcional, regular e eficiente na província, para isso, é preciso que a 

sua funcionalidade, seja feita mediante a um sistema que se adapte à realidade local e 

procure propostas sustentáveis para todas as áreas. As autoridades devem reforçar a 

legislação de gestão de resíduos e encontrar formas de sensibilizar e responsabilizar a 

população. 
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Apêndice I – Resíduos sólidos e águas residuais (censo 2014)

Resíduos sólidos 

Comunas 
Número de 
agregados 

               Local onde habitualmente depositam os resíduos sólidos/lixo   Número de agregados que 
depositam os resíduos 
sólidos/lixo em local 

apropriado  
Contentor Ao ar livre Queimado Enterrado Outro Não declarado 

Cazenga 73 435 28 236 43 289 406 213 1 044 247 28 450 

Hoji Ya Henda 70 302 40 183 28 353 144 97 1 321 205 40 280 

Tala Hadi 47 771 15 917 30 781 564 146 261 102 16 063 

Cacuaco 53 034 9 164 42 293 938 321 215 103 9 485 

Funda 46 102 4 041 39 746 1 176 611 234 293 4 653 

Kikolo 123 853 31 114 89 803 904 489 1 148 395 31 603 

Viana 280 520 87 050 177 007 4 605 7 594 3 339 925 94 644 

Zango 46 036 15 700 25 564 1 460 2 669 307 337 18 368 

Calumbo 5 303 61 3 928 573 636 83 21 697 

Ingombotas 26 207 20 904 5 173 11 10 56 54 20 913 

Maianga 128 523 87 225 39 493 125 74 1 376 230 87 298 

Rangel 30 933 27 902 2 332 5 11 652 33 27 912 

Sambizanga 79 822 44 873 33 528 168 58 962 233 44 931 

Kilamba Kiaxi 172 755 78 121 90 364 988 492 2 278 512 78 613 

Samba 33 102 26 544 6 202 51 25 232 49 26 569 

Barra do Kwanza 1 384 3 1 177 83 102 5 13 106 

Kilamba Kiaxi 14 226 13 966 125 11 2 42 81 13 968 

Camama 133 938 55 706 71 419 2 044 2 447 1 726 596 58 153 

Benfica 63 902 13 657 44 237 2 797 2 440 432 338 16 098 

Mussulo 2 078 45 1 793 55 81 93 11 127 

Futungo de Belas 16 966 15 097 1 647 32 10 99 81 15 106 

Ramiros 6 494 377 5 437 221 439 10 11 816 

Catete 6 244 475 5 444 239 53 19 15 528 

Bom Jesus 5 088 721 3 006 282 219 860 0 940 

Cabiri 4 509 2 4 255 129 101 7 15 103 

Calomboloca 4 369 84 4 052 137 89 5 1 173 

Caculo Cahongo 851 0 813 29 8 1 0 8 

Muxima 2 218 815 1 008 276 70 41 7 885 

Demba Chio 244 0 199 30 14 0 2 14 

Mumbondo 671 0 601 57 12 0 1 12 

Kixinge 689 0 670 18 1 0 0 1 

Cabo Ledo 2 779 2 2 634 98 33 3 10 35 
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Apêndice II – Mapas representativos das restrições utilizadas 

Núcleos populacionais – Distância mínima de 500 metros 
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Parques/reservas naturais – Distância mínima de 1000 metros 
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Sistema viário – Distância mínima de 200 metros 
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Linhas de drenagem – Distância mínima de 200 metros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


