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Resumo
O presente trabalho centra-se na temática de ambiente e ordenamento do território,
constituindo um contributo para o conhecimento do património geológico e importância
geoturística do litoral dos municípios de Benguela e da Baía Farta, em Angola. Com
esse propósito, centra-se no estudo de sete praias, designadamente as de Salinas, Caota
(antigas pescarias), Caota (rio Mormolo), Baía Azul, Cawango, Kalohonbo e Senga.
Esta região costeira é parte integrante do onshore da Bacia Sedimentar de Benguela e
nela abundam unidades sedimentares de margas, arenitos finos e calcários fossilíferos
de idade miocénica, pertencentes à Formação de Quifandongo. A cobertura sedimentar
quaternária também é significativa, com destaque para a extensa planície holocénica da
Baía Farta, diversas praias e rios secos, e numerosos retalhos de depósitos plistocénicos
de praia levantada, restos de vestígios arqueológicos, principalmente nos famosos sítios
do Dungo.
Estas áreas revelam um património natural de excecional valor, rico em geodiversidade
e biodiversidade, que deve ser conhecido, inventariado, divulgado e, também,
conservado para as gerações futuras. Uma vez que estes municípios se situam na faixa
costeira, houve a necessidade de analisar a dinâmica litoral local, de forma a se
identificarem as principais alterações morfológicas que ocorrem nas praias estudadas,
caracterizando-as e contribuindo para mitigar riscos par aos veraneantes que aí têm
ocorrido, nomeadamente as correntes litorais (rip) e as calemas.
O património natural e a importância geoturística destas praias e suas envolventes foram
avaliados a partir de trabalho de campo, incluindo a análise de paisagens e relevos
singulares, sedimentos, fauna, rochas e estruturas geológicas. Pretende-se o
conhecimento e divulgação deste património, interdependente com a dinâmica da zona
costeira, descrevendo-o na qualidade de LIG’s (lugares de importância geológica),
motivando a sensibilização e discussões no seio da comunidade científica, nas
populações locais e na sociedade em geral, em prol da conservação da Natureza e destes
espaços com grande potencial turístico.
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Abstract
This paper focuses on the environment thematic and land planning, as a contribution to
the knowledge of the geological heritage and geotouristic importance of coastal areas
located in the municipalities of Benguela and Baia Farta, Angola. With that purpose, he
focuses on the study of seven beaches, namely those of Salinas, Caota (old fisheries),
Caota (river Mormolo), Blue Bay, Cawango, Kalohonbo and Senga. This coastal region
is part of the Benguela Basin onshore, being characterized by sedimentary units of
Miocene age, with marls, fine sand stone sand fossiliferous limestone belonging to
Quifandongo Formation. The Quaternary sedimentary cover is also significant, with
emphasis on the extensive Holocene plain of Baía Farta, several beaches and dry rivers,
and many exposures with Pleistocene raised beach deposits rich of archaeological
remains, particularly in the famous sites of Dundo.
These areas reveal a natural heritage of outstanding value, rich of geodiversity and
biodiversity, which must be known, inventoried, released, and also preserved for future
generations. Since these municipalities are located along the coast, there was a need to
analyze the local coastal dynamics, in order to identify the main morphological changes
that occur in the studied beaches, characterizing them and helping to mitigate risks to
visiting vacationers, namely the coastal currents (rip) and “calemas” storms.
The natural heritage and the geotouristic importance of these beaches and their
surroundings have been evaluated from field work, including the analysis of landscapes
and unique landforms, sediments, fauna, rocks and geological structures. The
knowledge and dissemination of this heritage interdependent with coastal dynamics is
intended, describing it as GIP's (geological important places) and encouraging
awareness and debate within the scientific community, local populations and overall
society, for Nature conservation purposes and these spaces with great tourism potential.
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CAPÍTULO I
INTRODUÇÃO

1.1.Motivação e justificação da investigação
A presente tese centra-se na temática do património geológico de Angola e do seu
aproveitamento geoturístico, surgindo como um contributo para a salvaguarda e
valorização de algumas das mais belas praias da região de Benguela e a Baía Farta,
plenas de paisagens naturais e de excelentes condições balneares para a prática de
turismo e lazer, mas que importa conservar e gerir de uma forma sustentada, para o bem
das gerações futuras e do desenvolvimento socioeconómico da Nação.
A área em estudo localiza-se a Sudoeste da cidade de Benguela (Fig. 1.1), constituindo,
de certa forma, um espaço periférico à grande mancha urbana, para o qual já existem,
desde longa data, uma certa apetência e tradição turístico-lúdica, sobretudo de caráter
balnear. O espaço inventariado inicia-se na praia das Salinas (12º 36,730’S; 013º
20,725’E), bem perto do extremo sul do casario de Benguela, e prolonga-se até ao rio
Dungo, uma subcomunidade da Macaca, no município da Baía Farta (12º 40,366’S;
013º 08,281’E).Corresponde, desta forma, a parte da faixa litoral dos municípios de
Benguela e da Baía Farta, numa área com uma faixa litoral diversificada, onde abundam
arribas de belo recorte com afloramentos de rochas sedimentares do Miocénico e do
Quaternário, intercaladas com extensas áreas de praias arenosas com sedimentos
móveis.
A escolha das praias das Salinas, Caota (antigas pescarias), Caota (rio Mormolo), Baía
Azul, Cawango, Kalohango e Senga, selecionadas criteriosamente para o presente
estudo, justifica-se pelo facto de estes espaços possuírem estruturas morfológicas de
grande interesse geológico e geoturístico e, ainda, alguns lugares arqueológicos
1

Luísa Hatonda - Contributo para o conhecimento do património geológico e importância geoturística
do litoral dos municípios de Benguela e Baía Farta (Angola)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

singulares, considerados de interesse patrimonial. Ressalve-se, em particular, que a
envolvente dos locais em estudo possui uma grande riqueza arqueológica que deve
merecer atenção maior por parte do governo, evitando ocupações anárquicas e
impróprias destes lugares com grande valor patrimonial, como aconteceu na Kachama,
um dos concheiros pré-históricos mais importantes do município da Baía-Farta e da
província de Benguela, em geral, que foi ocupado para a construção de uma fábrica de
cimento.
Sendo uma área suscetível para iniciativas no âmbito do ecoturismo e geoturismo, o
espírito condutor deste trabalho passou por inventariar, descrever e divulgar a sua
geodiversidade, de modo a contribuir para a conservação e valorização do património
geológico e arqueológico, auxiliando, desta forma, na promoção e desenvolvimento
económico local das comunidades que se encontram na envolvente.
Ciente do desconhecimento existente sobre este património geológico rico e
diversificado, da falta de incentivo na sua divulgação e do quanto estes elementos são
importantes para o turismo e o ordenamento do território, sentiu-se a necessidade de
desenvolver o presente estudo com essa temática, aplicando-o à faixa litoral situada
entre Benguela e Baía Farta. Espera-se, ainda, que o trabalho resultante possa servir de
suporte ao uso racional e sustentável do meio natural na região.

1.2. Objetivos
O presente trabalho foi delineado com os seguintes objetivos:
Objetivo geral - Identificar, inventariar e descrever atributos geomorfológicos,
geológicos, paleontológicos e arqueológicos das praias selecionadas, através de
trabalho de campo, com vista à sua proposição, valorização, divulgação e conservação,
para serem classificados como geossítios de importância municipal e nacional.
Por sua vez, este objetivo principal é conseguido através dos seguintes objetivos
específicos:
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- Identificar e descrever os principais elementos de morfogénese litoral e afloramentos

de rochas sedimentares de importância patrimonial, associando-os, sempre que
possível, à presença de contextos pré-históricos e de jazidas paleontológicas;
- Descrever e caracterizar as praias selecionadas, analisando a sua dinâmica
sedimentar natural e integrando-as nas paisagens sedimentares em que estes espaços se
integram;
- Elaborar um plano de ação para os locais com interesse geológico, geomorfológico,
paleontológico e arqueológico, dinamizando para o efeito a comunidade científica, com
o objetivo de inventariar, caracterizar e avaliar os elementos notáveis daquele
património, de modo a permitir a criação de uma rede de monumentos naturais e o
reconhecimento de medidas para a sua defesa, divulgação e visitação, tendo como base
o programa nacional da política de ordenamento do território;
- Propor itinerários ou roteiros destes lugares, para fins didáticos, turísticos ou
recreativos;
-Contribuir para a classificação de lugares com interesse geológico e paisagístico com
a categoria de geossítio e sua classificação como património geológico na província,
de forma a promover a sua conservação.

1.3. Marcha metodológica
Para o alcance dos objetivos presentes na dissertação, adotou-se a metodologia
representada no fluxograma da Figura 1.2.

1.3.1. Revisão bibliográfica
Por meio deste método, foi possível conhecer diferentes pontos de vista de vários
autores que abordaram questões relevantes para o tema em análise. Os mapas temáticos
e muitos dos artigos científicos consultados foram fornecidos pelo Departamento de
Ciências da Terra da Universidade de Coimbra, enquanto as cartas topográficas das
distintas áreas em estudo foram adquiridas no Instituto Geográfico e Cadastral de
4
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Angola. As pesquisas sobre o património geológico e a legislação em Angola foram
feitas na delegação do Ministério da Geologia e Minas de Benguela.

Figura 1.2 – Marcha metodológica do estudo efetuado.

1.3.2. Trabalho de campo
O estudo in loco iniciou-se com uma visita preliminar a todos os pontos da área em
estudo, da qual resultou a seleção das praias das Salinas, Caota (antigas pescarias),
Caota (rio Mormolo), Baía Azul, Kawango, Kalohango e Senga, tendo em consideração
o seu interesse geológico, e geoturístico, e a importância patrimonial e singularidade de
5
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algumas das paisagens naturais, geoformas e afloramentos aí existentes, a par da sua
envolvência humana e tradicional.

Numa etapa de campo seguinte, direcionada para cada um dos locais em estudo,
procedeu-se à inventariação detalhada das ocorrências naturais de importância
patrimonial que contribuíssem para a valorização de cada praia e sua envolvente,
fazendo as respetivas descrições, acompanhadas de registo de imagens fotográficas. As
coordenadas de todos os pontos relevantes foram obtidas por GPS.
Com vista a uma avaliação da biodiversidade local, recolheram-se informações sobre
tartarugas marinhas e a propósito das espécies de pescado e de moluscos marinhos
recolhidas das redes artesanais dos pescadores e nos cordões litorais, estes últimos
correspondentes a concentrações de restos das comunidades de substratos arenosos
interditais a infralitorais.
No intuito de avaliar a dinâmica sedimentar e a persistência dos troços arenosos ao
longo do ano, levantaram-se ainda 9 perfis transversais à linha de costa ao longo das
praias da área em estudo. Utilizou-se um aparelho manufaturado, com amparas
graduadas com fita métrica de 1,5 metros de altura, e uma mangueira de nível com água
nivelada aos 0,75 metros (Andrade & Ferreira, 2006). As medições foram feitas com
intervalos de 4 metros, no caso de praias muito extensas, e de 2 metros no caso das
praias mais curtas. Os resultados de campo foram lançados no programa Excel para a
elaboração de gráficos.
Foram selecionadas sete praias para o traçado de perfis, como já foi atrás referido, cujas
coordenadas dos pontos médios, dias da realização dos perfis e alturas e horas das marés
constam das Tabelas I e II.

1.3.3. Entrevistas
Fizeram-se entrevistas aos sobas e coordenadores dos bairros que se localizam nas
praias da área em estudo (comunidade de pescadores), ao técnico do Museu Nacional de
Arqueologia e aos pescadores, para melhor sustento do trabalho, no sentido de avaliar a
6
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envolvência cultural e humana tradicionais, como parte da valorização patrimonial
destas áreas de turismo e lazer.
Quadro 1.1 - Localização das praias selecionadas da área em estudo.
Data
Praia

Data

Hora

Longitude

Perfil de
inverno

12º36’730S 013º20 725E

16.08.2015

-

09.01.2016

-

12º35’552S 013º16´042E

28.08.2015

12h:00

09.01.2016

-

Caota (rio
Mormolo)

12º36’493S 013º15´503E

16.08.2015

16h:00

09.01.2016

-

Baía Azul

12º37’304S 013º14 394E

16.08.2015

17h:00

09.01.2016

-

Kawango

12º36’121S 013º11’294E

29.08.2015

-

09.01.2016

-

Kalohombo

12º37’249S 013º10’131E

29.08.2015

13h:00

09.01.2016

-

Senga

12º38’271S 013º09’022E

29.08.2015

13h:30

07.01.2016

-

Salinas
Caota (anti-

Latitude

Hora

Perfil de
verão

ga pescaria)

Quadro 1.2 - Levantamento de marés ocorridas nos meses de janeiro e agosto, em datas
diferentes, nas praias em estudo.
Praia

Mês

Maré

Altura

Preia-mar

1,59 m

Data

Hora
04h:38min

16.08.2015
Preia-mar

1,62 m

Baixa-mar

0,54 m

16h:44 min

agosto
10h:32 min
16.08.2015
Salinas

Baixa-mar

0,42 m

Preia-mar

1,70 m

22h:54 min
02h:59 min
09.01.2016

Preia-mar

1,63 m

Baixa-mar

0,52 m

15h:29 min

janeiro
09h:12 min
09.01.2016
Baixa-mar

0,57 m

21h:23 min
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agosto

Preia-mar

1, 62 m

Preia-mar

1,72 m

Baixa-mar

0,47 m

28.08.2015

02h:17 min
14h:32 min
08h:27 min

28.08.2015

Caota

Baixa-mar

0,36 m

(antigas
pescarias)

Preia-mar

1,70 m

20h:44 min
02h.59 min
09.01.2016

Preia-mar

1,63 m

Baixa-mar

0,52 m

Baixa-mar

0,57 m

Preia-mar

1,59 m

15h:29 min

janeiro
09.01.2016

09h:02 min
21h:23 min
04h: 38 min

16.08.2015
Preia-mar

1,62 m

Baixa-mar

0,54 m

16h: 44 min

agosto
10h:32 min
16.08.2015

Caota (rio
Mormolo)

Baixa-mar

0,42 m

Preia-mar

1,70 m

22h:54 min
02h:59 min
09.01.2016

Preia-mar

1,63 m

Baixa-mar

0,52 m

15h:29 min

janeiro
09h:12 min
09.01.2016
Baixa-mar

0,57 m

Preia-mar

1,59 m

21h:23 min
04h: 38 min
16.08.2015

Preia-mar

1,62 m

Baixa-mar

0,54 m

16h: 44 min

agosto
10h:32 min
16.08.2015
Baía Azul

Baixa-mar

0,42 m

Preia-mar

1,70 m

22h:54 min
02h:59 min
09.01.2016

Preia-mar

1,63 m

Baixa-mar

0,52 m

15h:29 min

janeiro
09h:12 min
09.01.2016

agosto

Baixa-mar

0,57 m

Preia-mar

1,74 m

Preia-mar

1,81 m

Baixa-mar

0,41 m

21h:23 min
29.08.2015

03h:04 min
15h:18 min

29.08.2015

09h:05 min
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Kawango

Baixa-mar

0,30 m

Preia-mar

1,70 m

Preia-mar

1,63 m

Baixa-mar

0,52 m

21h:29 min
09.01.2016

02h:59 min
15h:229 min

janeiro
09h:12 min
09.01.2016
Baixa-mar

0,57 m

Preia-mar

1,74 m

Preia-mar

1,81 m

Baixa-mar

0,41 m

21h:23 min
29.08.2015

03h:04 min
15h:18 min

agosto
09h:05 min
29.08.2015

Kalohombo

Baixa-mar

0,30 m

Preia-mar

1,70 m

Preia-mar

1,63 m

Baixa-mar

0,52 m

Baixa-mar

0,57 m

Preia-mar

1,74 m

Preia-mar

1,81 m

Baixa-mar

0,41 m

Baixa-mar

0,30 m

Preia-mar

1,57 m

Preia-mar

1,47 m

Baixa-mar

0,55 m

Baixa-mar

0,68 m

21h:29 min

09.01.2016

02h:59 min
15h:229 min

janeiro

agosto

Senga
janeiro

09.01.2016

29.08.2015

29.08.2015

07.01.2016

07.01.2016

09h:12 min
21h:23 min
03h:04 min
15h:18 min
09h:05 min
21h:29 min
01h:30 min
14h:06 min
07h:16 min
19h:46 min

1.3.4. Análise e interpretação dos resultados
Esta última etapa, muito importante, permitiu proceder ao tratamento e interpretação
dos dados de campo e integrá-los de acordo com a bibliografia e bases cartográficas
existentes. Assim, nesta análise à volta do tema:
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- Efetuou-se o estudo e interpretação dos perfis traçados nas praias, para obtenção de
dados como a dinâmica das praias, a deriva litoral, o tipo de praia e os processos litorais
que ocorrem nestas praias. Estes dados foram utilizados, seguidamente, na caraterização
e valorização patrimoniais de cada praia, no sentido da sua adequação a atividades de
turismo e lazer.
- Procedeu-se à descrição patrimonial de cada praia e construíram-se fichas de sítio para
esse efeito, destinadas a revelar e a relevar o património natural e geológico de cada
uma delas, resumindo as inventariações e descrições de campo e fornecendo dados
suplementares sobre o enquadramento, acessibilidade e oferta turística dos vários locais.
Estas fichas foram elaboradas tendo por finalidade uma futura proposição, valorização e
conservação como geossítios, devidamente enquadrados em atividades turístico-lúdicas,
conducentes ao seu desenvolvimento e gestão sustentada.

1.4. Estrutura do trabalho
A presente dissertação comporta seis (6) capítulos começando pela introdução (Capítulo
1) que trata da motivação e justificação da investigação, do objetivos do trabalho, da
localização da área em estudo e da proposta metodológica para a seleção e
caracterização dos locais com interesse geológico, paleontológico e arqueológico.
Segue-se o Capítulo 2, que detalha os principais aspetos da caracterização físicogeográfica das praias e sua envolvente, e onde são discutidos aspetos relacionados com
o enquadramento geográfico-administrativo e geológico, hidrografia e climatologia.
Sucede-se o Capítulo 3, que reflete sobre o património geológico e geoturismo, em que
se faz a abordagem de definições e conceitos de geodiversidade e geoconservação, bem
como reflexões à volta do património geológico e da legislação, a nível internacional e
para o caso concreto de Angola.
No Capítulo 4, reflete a volta da dinâmica litoral e fez-se a caracterização morfológica
das praias do âmbito em estudo.
Por fim, o Capítulo 5 responde pela caracterização ambiental e potencial geoturístico,
apresentando-se, também, algumas considerações finais. Este capítulo é complementado
10
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por um anexo com uma proposta de roteiro, em que se valoriza a importância de cada
praia, em termos de património geológico e geoturismo.
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CAPÍTULO II
CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-GEOGRÁFICA

2.1. Enquadramento geográfico e administrativo
A área em estudo estende-se em dois municípios, Benguela e Baía-Farta, que possuem
um valor inestimável no que respeita aos aspetos físico-geográficos, paisagens e
geologia sedimentar. É, também, de destacar que estes dois municípios possuem uma
localização estratégica no litoral centro - oeste do território angolano, facto que lhes
confere um clima árido, mas, ao mesmo tempo, uma interessante variedade de biótopos
marinhos costeiros, proporcionando, desse modo, uma a biodiversidade marinha de
grande interesse científico, socioeconómico e patrimonial.
Ambos os municípios estão localizados na província de Benguela, a qual compreende,
por sua vez, parte da zona central do litoral da República de Angola. Esta província
encontra-se limitada, a Norte, pela província do Cuanza Sul, a Sul e Sudoeste pelas
províncias da Huila e do Namibe, a Este pela província do Huambo e a Oeste pelo
oceano Atlântico. Os seus pontos extremos são delimitados, aproximadamente, pelos
paralelos 12º10’S,a Norte, e 013º 15´S, a sul; e pelos meridianos 015º30´E, a Este e
012º30´S, a Oeste. Tem uma extensão de cerca de 39.827 km² (Fig. 2.1).
Administrativamente, a provincia está constituida por dez municipios, designadamente:
Baía Farta, Balombo, Benguela, Bocoio, Caimbambo, Catumbela, Chongoroi, Cubal,
Ganda e Lobito.
O município da Baía Farta localiza-se a Sul do município de Benguela, encontrando-se
a sua sede a uma distância de 25km da cidade capital de província. Com uma área total
de 6.744 Km2, limita a Norte com o município de Benguela, a Sul com a província do
12
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Figura 2.1- Localização geográfica da província de Benguela e seus limites, com destaque para
a província de Cuanza Sul, que representa o prolongamento para faixa litoral com formações
sedimentares da bacia de Benguela (Adaptado de Bandeira, 2009).

Namibe, a Este os municípios de Caimbambo e Chongoroi e, a Oeste, com o oceano
Atlântico. Do ponto de vista administrativo, este município está dividido em quatro
comunas: Baia-Farta, Dombe-grande, Equimina e Kalahanga. É considerado como um
grande parque industrial pesqueiro, artesanal ou industrial, de salga e seca de peixe
artesanal, na província de Benguela de uma forma restrita; do país de um modo geral e,
também, internacionalmente, pois algumas pescarias, como é o caso da pescaria Iemanjá
já exportam o peixe para o exterior do país (Congo). Em termos gerais, é um município
que merece uma grande atenção devido à gama potencial de atrativos turísticos,
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designadamente os geoturísticos, ecoturísticos e didáticos, entre outros, merecendo
destaque as suas excelentes praias e a diversidade de paisagens e locais com
importância geológica e arqueológica e, incluindo os sítios arqueológicos do Dungo, em
que se encontraram numerosos artefactos acheulenses num contexto com ossadas de
baleia do Plistocénico médio, despertando grande interesse investigativo a nível
nacional e internacional.

2.2. Hidrografia e climatologia
A faixa litoral de Benguela é drenada por 23 bacias hidrográficas, designadamente:
Balombo, Cubal-Quicombo, Queve, rio Cuula, Cubal do Lumbo, Catumbela, Cavaco,
Uche, Mormolo, Pima, Dungo, Lombolo, Coporolo, Epuembua, Nimes, Lua, Equimina,
Chamanga, CalongoloLucipo, Catara, Cangala e Cunene, totalizando 97% da superfície
da província (Bandeira, 2009).
Destas bacias hidrográficas destacam-se as mais importantes, dispostas de Norte a Sul,
desde o rio Balombo, Cubal do Lumbo, Catumbela, Cavaco, Coporolo e Equimina.
Destes cursos de água que drenam no interior do município, o Catumbela constitui o rio
mais importante, ocupando uma área de quase 13.690 km2 (Bandeira, op. cit).
Segue-se o Cavaco, um rio de natureza efémera com uma bacia de cerca de 4.000 km2,
ocupando uma área total de cerca de 3.850 km na província. O seu maior afluente
localiza-se na sua margem esquerda, correspondendo ao rio Calahanga. Já os rios
Equimina e Coporolo localizam-se no município da Baía Farta, estendendo-se o
primeiro por cerca de 2.100 km2.
De acordo com a classificação de Thornthwaite, a província de Benguela, ao localizarse na parte centro - sul do país, está incluída na região de clima árido do sudoeste (Fig.
2.2), de clima mesotérmico ao longo da faixa litoral a Sul e megatérmico, a Norte da
cidade e no interior. Por sua vez, na ótica da classificação climática de Köppen - Geiger,
o litoral sul é dominado essencialmente por dois tipos de clima: BWh (clima seco,
desértico e quente) predominante na faixa litoral, que se desenvolve até próximo da
Lucira e BWhi (seco, desértico e muito quente), que se desenvolve nas restantes áreas
situadas mais a Sul de Lucira.
14

Luísa Hatonda - Contributo para o conhecimento do património geológico e importância geoturística
do litoral dos municípios de Benguela e Baía Farta (Angola)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A faixa costeira de Benguela é, de um modo geral, caracterizada por um clima árido ou
semidesértico (Vieira, 1951). Como consequência dessa fraca pluviosidade, exceto nos
vales e embocaduras dos maiores rios, a região é conhecida por possuir uma vegetação
pobre, constituída por arbustos do tipo espinheira, escasseando coberto vegetal de maior
porte.

Figura 2.2- Distribuição da pluviosidade no território de Angola1, observando-se os valores mais
baixos na faixa litoral do território (Fonte: FAO, 2005).

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/pt/ao/ao009pt.pdf1
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2.3. Enquadramento morfoestrutural
A província de Benguela enquadra-se na Orla Litoral, a qual constitui uma das
principais unidades morfoestruturais de Angola, representativa do onshore das bacias
sedimentares cretácicas e cenozóicas do território, incluindo a Bacia de Benguela,
ligadas às etapas de abertura e distensão do Atlântico Sul, a partir do Neocomiano. Com
efeito, a configuração da margem angolana do Cretáceo Inferior está intimamente aliada
à sua evolução tectónica e sedimentar, representativa da abertura do Oceano Atlântico
Sul. Apesar das diferenças sobre a idade ou tempo da abertura do Oceano Atlantico
(Maudit, 1998; Wec, 1983), existe unanimidade em reconhecer três fases na história
tectônica-sedimentar da margem de Angola: pré-rift, rift e pós-rift.
A margem costeira da Orla Litoral de facies sedimentar atinge aproximadamente 1450
km de extensão, dos quais 90 km se estendem ao longo da costa de Cabinda, no Norte, e
os 1360 km restantes têm princípio pertoda foz do rio Zaire, prolongando-se para Sul,
até à Baía dos Tigres. Excetuam-se cerca de 50 km, que se encontram entre o cabo de
Santa Maria e a baía de Lucira, onde os afloramentos do soco Pré-Câmbrico intersetam
a atual linha de costa. Todo o restante espaço da orla litoral é de natureza sedimentar,
correspondendo aos setores mais internos de uma margem continental com um
enchimento sedimentar espesso e complexo pela grande diversidade de unidades
estratigráficas e estruturas presentes, muitas delas ligadas à tectónica salífera e com
repercussões nas jazidas de petróleo do offshore angolano. Este conjunto sedimentar é
limitado pelos paralelos 5º 00’ Sul e 17º00’ Sul, mais pelos meridianos 11º00’ Este e
15º00’ Este, com uma largura variavel desde 140 km, na região de Cabo Ledo-Dondo,
atingindo pouco mais de 3 a 4 km, noutras regiões, excepto no Namibe (Fig. 2.3).
Com base no quadro estrutural e estratigráfico, incluindo a presença de blocos
tectónicos soerguidos, a margem sedimentar de Angola, de Norte a Sul, é
tradicionalmente subdividida em três bacias sedimentares maiores: Bacia do Congo,
Bacia do Kwanza e a Bacia do Namibe, embora estas registem bastantes analogias entre
si, sobretudo no que toca à a sua evolução sedimentar repartida pelas tres fase do rift,
bem como quanto às suas unidades cretácicas, sobretudos as do intervalo do Aptiano e
Albiano.
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Nesta aceção, a bacia sedimentar de Benguela é considerada como um prolongamento
sul da bacia do Kwanza, devido às semelhanças nalgumas unidades estratigraficas no
offshore e à falta de um limite geográfico e estrutural claro entre as duas bacias.
Estende-se aproximadamente numa área de 4000 km2, onde a maior parte corresponde à
porção marítima, tendo uma largura bastante pequena no onshore, que atinge um
máximo de 25 km ao redor do maciço do Dombe- Grande.

Figura 2.3- Enquadramento simplificados da orla sedimentar costeira de Angola e da bacia
sedimentar mesocenozóica de Benguela (Adaptado de Buta-Neto et al., 2006).

2.4. Aspetos geomorfológicos
Do ponto de vista geomorfológico, o território de Benguela abrange duas faixas, das
quais a de menor altitude e menos acidentada é a litoral, representada por uma
plataforma visível e contínua ao longo da costa, com altitudes que variam entre 150 a
250 metros, aumentando de cota à medida que se direciona para o interior, atingindo
alguma centenas ou mais de altura (Fig. 2.4). A plataforma é interrompida por alguns
cursos de água que ali se desenvolvem em direção ao mar, que escavam vastos vales,
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originando as planícies fluviais extensas dos principais cursos de água (Feio, 1946,
1960; Marques, 1963; Diniz, 1998).
Segundo os mesmos autores, a faixa seguinte, designada por subplanáltica, abrange a
zona de transição entre o litoral e o interior, com altitudes que vão de 400 a 600 metros
de altura, com uma paisagem rica de geoformas como as escarpas, os inselbergs e,
ainda, outros acidentes maiores que podem atingir cotas de 1000 metros de altura.

Figura 2.4- Ilustração das distintas faixas altimétricas de Angola, onde é visível notar as duas
faixas litorâneas de Benguela (Fonte: Ministério da Educação, 1981).
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2.5. Quadro estratigráfico
Como já foi referido, a área em estudo implanta-se na bacia sedimentar de Benguela,
posicionada entre o cratão Pan-Africano, a Este, e o oceano Atlantico a Oeste,na
margem continental do território angolano, (Duarte-Morais &Sgrosso, 2000;Buta-Neto
et al., 2006; Quesne et al., 2009; Guiraud et al., 2010) (Fig. 2.5).
O enchimento basinal sobre o Soco atinge várias centenas de metros de espessura na sua
parte emersa, sendo que a possança do conjunto cresce consideravelmente nos setores
de offshore contíguos a Benguela e Lobito (Guiraud et al., 2010). Neste enchimento
podem ser considerados três grandes conjuntos, dos quais o primeiro e mais
significativo, compreende um conjunto de formações cretácicas (Neocomiano a
Mastrichtiano) representativas das primeiras etapas de rifting e de estruturação da bacia,
no quadro da margem continental recém-formada. As litologias aí dominantes são
compostas por conglomerados, arenitos e argilitos, na base, seguindo-se corpos
evaporíticos e um espesso conjunto de rochas carbonatadas, compostas por calcarios,
calcários margosos e margas. Segue-se um segundo conjunto representativo do
Cenozoico, em que predominam margas, calcários margosos, evaporitos, argilitos
arenitos e conglomerados (Carvalho, 1974), particularmente representado a Sul de
Benguela. Por fim, um terceiro pacote estratigráfico compreende uma grande
diversidade de unidades quaternárias, sobretudo na faixa litoral de Lobito para Sul, até
ao Cuio, incluindo uma variedade de depósitos de cobertura ligados à evolução
plistocénica e holocénica da região (Carvalho, 1961).Os litótipos dominantes
compreendem, sobretudo, conglomerados, arenitos e lutitos, para além de sedimentos
móveis como areias de praia e de duna, lodos e outros materiais aluvionares e lagunares.
Quanto ao Soco antigo, onde as camadas sedimentares foram depositadas, também
designado por “Complexo de Base” (Galvão & Silva, 1972), este possui uma
composição litológica bastante variável, sendo dominante uma serie complexa de
gneisses, migmatitos e micaxistos, constituindo corpos relativamente tectonizados e
cortados, a espaços, por diques doleríticos com direção essencialmente meridiana.
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2.5.1. Unidades cretácicas e cenozoicas
As unidades mesocenozóicas, de acordo com a sua sucessão estratigráfica e registos
paleontológicos, sobretudo de amonóides e foraminíferos, datam desde o Barremiano e
Aptiano (com possível Neocomiano na base) ao Holocénico (Galvão & Silva, 1972;
Stark et al., 1991; Tavares, 2006; Tavares et al., 2007). A terminologia da nomenclatura
das formações Cretácicas foi definida inicialmente na Bacia do Kwanza, mas muitas das
designações são também usadas na Bacia de Benguela, por força da grande persistência
lateral de fácies, sobretudo as marinhas carbonatadas (Buta-Neto et al., 2006).
Assim, de acordo com a figura 2.5, na região de Benguela destacam-se as seguintes
unidades cretácicas e cenozóicas:

Figura 2.5- Quadro estratigráfico da bacia sedimentar de Benguela, mostrando as principais
formações mesocenozóicas, suas idades relativas e articulação. As posições mais próximas, com
fácies de transição, encontram-se representadas à direita e as mais distais, na transição para o
offshore, à esquerda da figura (Adaptado de Tavares et al., 2007, in Passasi, 2011).
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Formação de Cuvo (Neocomiano? – Barremiano): É dominada por sedimentos
greso-conglomeráticos na base, por vezes intercalados com mineralizações de cobre
disseminado, sob a forma de malaquite. Os seus estratos de tendência lenticular
assentam diretamente sobre corpos do Soco metamórfico, constituindo superfícies de
inconformidade bastante irregulares, influenciadas pelo rejogo da tectónica local em
grabens e blocos basculados (Neto, 1961; Galvão & Silva, 1972). A estratificação do
conjunto tende a inclinar para ocidente, sendo que na parte superior do conjunto se
intercalam sequências de calcários e calcários gresosos de tom escuro, dolomíticos,
ricos de óxidos de ferro e manganês. A espessura do conjunto oscila entre 30-40m em
setores mais a norte e 100-120m na parte sul, com maior incidência no sector do Dombe
-Grande (Buta-Neto et al., 2006; Tavares et al., 2007).
Formação de Sal Maciço (Aptiano inferior): Conhecida em grande parte em
sondagem, é tipicamente formada por evaporitos, sendo constituída, essencialmente, por
volumes de halite, revestidos por anidrite e níveis de argilitos com considerável
plasticidade. Este corpo reparte-se por quase toda a bacia, mas a sua geometria e
espessura são muito variadas, em função da halocinése e seu controlo tectónico. Tende a
desaparecer ou a ser pouco espessa em altos estruturais, atingindo valores de espessura
muito significativos nos núcleos diapíricos (Guiraud et al., 2010).
Formação gipsífera de Dombe-Grande (Aptiano inferior): Esta unidade é dominada
por gesso e argilas bem laminadas, frequentemente gipsíferas, grés micáceos com
cimento carbonatado e matriz argilosa, com fósseis de meio confinado, de transição. A
sua idade é consentânea com o Aptiano inferior (Neto, 1961; Galvão & Silva, 1972;
Stark et al., 1991). A sua deposição ter-se-á processado em ambiente lagunar costeiro e
algumas variações de fácies que ocorrem para calcários e dolomias poderão estar
relacionadas com a presença de barreiras recifais (Tavares et al., 2007).
Formação de Binga (Aptiano superior): Discordante sobre a unidade com gesso, é
constituído por arenitos e siltitos com cimentação carbonatada, que passam, para o topo,
a calcários margosos. A sua espessura é próxima de 100 metros, ocorrendo estratos
finos de calcários oolíticos na base, com fósseis de algas e, no restante conjunto,
associações de moluscos bivalves (Pholadomya pleuromyaeforis) e equinídeos (Neto,
1961, 1970; Galvão & Silva, 1972). Segundo Tavares et al. (2007), esta unidade é
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representativa de deposição sedimentar num ambiente costeiro a marinho raso,
pertencente ao Aptiano superior a Albiano inferior.
Formação de Twenza (Aptiano superior – Albiano): Presente, sobretudo, a Norte do
rio Coporolo, esta unidade equivalente das camadas com Nerinea de (Neto, (1961)
compreende uma sucessão de estratos de grés grosseiro a fino de tons avermelhados,
com intercalações conglomeráticas, gesso e calcários. Os conglomerados são
heterométricos, apresentam geometria lenticular e contêm clastos arredondados de
gnaisse, granito e, mais raramente, de basalto. As camadas constituídas por gesso
encontram-se próximo do topo e são bem visíveis a nordeste do Dombe-Grande, dando
origem a estruturas lenticulares que atingem 75 metros de espessura (Quesne et al.,
2009; Tavares et al., 2007). Observa-se uma tendência regressiva na sua sedimentação,
sendo que a unidade pode atingir uma espessura aproximada de 200 metros (DuarteMorais et al., 1996). Ainda pode denominar-se Twenza Salífero, Anidrítico ou
Dolomítico em função da dominância relativa destes componentes. No que respeita a
paleontologia, é relativamente pobre (Neto, 1961, 1970), existindo ocorrências de
braquiópodes, gastrópodes e raras Neríneas (Neto, 1961). As amonites aí encontradas
indicam a presença de Albiano inferior (Buta-Neto et al., 2006; Tavares et al., 2007).
Em termos gerais esta unidade equivale lateralmente e interdigita com a Formação de
Catumbela, representando os setores mais internos, de transição, da plataforma
carbonatada.
Formação de Catumbela (Aptiano superior – Albiano): É constituída essencialmente
por calcários de tom branco e acinzentados, subcristalinos, maciços ou estratificados em
camadas compactas, por vezes oolíticos, pisolíticos, ou ricos de grãos de quartzo.
(Galvão & Silva, 1972; Tavares et al., 2007). Apresentam-se em geral bastante
fossilíferos, incluindo amonites e equinodermes, distribuídos de uma forma muito
irregular (Neto, 1961). Segundo Galvão & Silva, 1972; Buta-Neto et al., 2006; Visa,
2006a) estas associações sugerem idade da deposição durante o Albiano médio (Stark et
al., 1991; Tavares et al., 2007). A espessura do conjunto é aproximadamente 250
metros. Traduz uma evolução paleogeográfica em contexto transgressivo, com
instalação de sedimentação de plataforma interna, pouco profunda, com baixios e barras
carbonatadas progradantes.
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Formação de Quissonde (Aptiano superior – Albiano): Marca o fim da plataforma
Catumbela/Tuenza. Repousa de forma divergente sobre a formação anterior, por uma
pronunciada divergência angular (Tavares, 2000). A composição dos seus depósitos é
feita essencialmente por calcários, especificamente o calcário oolítico, calcário
margoso, argiloso e dolomítico, de um ambiente marinho aberto e profundo, de
plataforma ou rampa externa (Visa, 2006 b). Os depósitos desta formação possuem uma
espessura aproximada de 110 m (Galvão & Silva, 1972; Buta-Neto et al., 2006). No que
concerne à paleontologia, esta formação é bastante diversificada e rica, sendo que a
paleofauna é essencialmente constituída por gastrópodes, amonóides (incluindo
Pervinquieria) (Neto, 1961) e ainda se destacam foraminíferos bentónicos e
planctónicos e equinodermes. Na ótica de Tavares (2000, 2006, 2007) e Buta-Neto et al.
(2006) a presente unidade é compatível com o Albiano superior).
Formação de Itombe (Senoniano): É composta por argilitos, margas calcárias e
calcários pelágicos alternados, datados do Senoniano, dando início a depósitos de talude
dentro da bacia (Galvão & Silva, 1972). A presença de grandes inoceramídeos nesta
unidade é compatível com uma idade dentro do intervalo Campaniano-Maastrichtiano,
(Stark et al., 1991; Tavares, 2000).
Formações de Teba, Gratidão e Cunga (Paleocénico e Eocénico): Estas unidades
designam uma sucessão sedimentar monótona de margas, argilas com intercalações de
calcários ou siltitos e intercalações gipsíferas, que afloram na parte central da bacia e
entre Benguela e o Dombe Grande.
Formação de Quifangondo (Miocénico): Constitui a importante unidade neogénica do
enchimento da bacia de Benguela, rica de níveis greso-argilosos e carbonatados, de
meio nerítico pouco profundo e litoral, ricos de fósseis. A sua mancha aflorante é mais
extensa nos setores posicionados mais próximo do litoral, entre Benguela e o Dombe
Grande, iniciando-se o seu registo basal, transgressivo, com níveis lagunares compostos
por margas gipsíferas e dolomias. A restante sucessão compreende margas, margas
argilosas e gresosas de tom amarelado a acastanhados, com intercalações de arenitos,
por vezes com níveis de nódulos de sílex, ricas de foraminíferos planctónicos, moluscos
bivalves e gastrópodes e, mais raramente, dentes de peixes e ossos de cetáceos
(Antunes, 1964).
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Dada a proximidade da área em estudo com a faixa litoral, as unidades Cretácicas e
Paleogénicas acima descritas não chegam a estar presentes em afloramento (Fig. 2.6).
Com efeito, a sua observação só é possível a oriente de Benguela e da estrada nacional
que estabelece a ligação com o Dombe-Grande, ou ainda no extenso maciço calcário
que se prolonga desta localidade ao Cuio e até perto da foz do rio Coporolo.
Pelo contrário, a Formação de Quifandongo, de idade miocénica, está largamente
representada na área em estudo, constituindo a ossatura geológica da serra do Sombreiro
e encontrando larga expressão ao longo das arribas ativas que, desde a praia de Santo
António, de prolongam até às imediações das praias da Caotinha, Caota e Baía Azul. A
mesma unidade está, também, presente em afloramentos contíguos aos vales secos
transversais à serra da Macaca e, ainda mais para Sul, até próximo do vale do rio
Coporolo. Nestes locais, sobretudo da Caota para Sul, está igualmente bem representada
uma espessa cobertura de sedimentos quaternários que mascaram a sucessão miocénica.

2.6. Depósitos de cobertura
A geologia da faixa litoral entre Lobito, Benguela, Baía Farta e Cuio, incluindo a área
em estudo, é dominada pela presença de uma variedade de depósitos quaternários, de
cobertura, ligados à evolução recente, holocénica, da linha de costa e, ainda, à génese de
um conjunto de depósitos de praia levantada, ligados ao desenvolvimento de
paleoarribas e plataformas de abrasão posicionadas em diferentes patamares altimétricos
(Jenssen, 1936; Mouta, 1954; Feio, 1946; Dartevelle, 1952a, b).
Estes terraços observam-se na ponta do Sombreiro, ponto notável da paisagem a sul da
baía de Benguela, e ao longo da serra da Macaca, prolongando-se para além do curso
final do rio Coporolo, até à baía do Cuio (Neto, 1956, 1960; Carvalho, 1960; Galvão &
Silva, 1972). Segundo estes autores é possível repartir a generalidade destes depósitos
nos seguintes conjuntos informais: “depósitos dos terraços altos”, “depósitos dos
terraços baixos” e “depósitos do fim do quaternário”, todos eles com forte
representatividade em afloramento (Figs. 2.6 e 2.7).
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Figura 2.6 – Esboço geológico da área em estudo e sua envolvente (Adaptado de Neto, 1957 –
cartografia não publicada). 1 – Eocénico margoso; 2 e 3 – Formação de Quifandongo do
Miocénico (unidades inferior e superior); 4 – Depósitos de terraço alto: 5 – Depósitos de
terraços baixos; 6 – Depósitos lagunares holocénicos da Baía Farta; 7 – Depósitos de praia,
duna e aluvião/coluvião de rio seco. F – Falha geológica; FP – Falha provável; ES – Direção e
pendor da estratificação.
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Os “depósitos dos terraços” altos localizam-se a sul da ponta do Sombreiro e no topo
das plataformas, sendo mais expressivos entre a estrada do Dombe-Grande - Benguela e
a estrada Baia Farta - Dombe-Grande (Neto, 1956). Por sua vez, os depósitos dos
terraços baixos” são caracterizados por enchimentos arenosos avermelhados,
essencialmente na Baía-Farta, com cotas de 20 m de altitude.
Quanto aos “depósitos do fim do quaternário”, estes são agrupados em dois tipos:
depósitos vasosos e vasosos salgados com concreções de gesso e depósitos arenosos. Os
primeiros podem ser observados no rio Pima e constituem a zona entre os terraços
baixos e as pescarias da Baía-Farta, da Macaca e da Tenda Grande. Estes depósitos
estão submersos nas depressões nas quais estão instaladas as salinas e numa zona
localizada a este das pescarias de Chamume, Calombolo, Chiome, Camúcua e
Ultramarina (Neto, 1956, 1960; Carvalho, 1960).
Por fim, os “Depósitos arenosos” compreendem materiais resultantes de transporte
fluvial episódico nos fundos dos vales dos rios secos, depósitos de praia atuais e todo
um conjunto de antigos cordões litorais ligados à extensa acreção holocénica ocorrida
entre a Baía Farta e o Cuio. A este da Baía Farta há que considerar, também, uma
mancha extensa de depósitos vasosos, possivelmente ligados ao preenchimento
sedimentar da antiga restinga (Carvalho, 1960; Passasi, 2011).

2.7. Arqueologia Pré-Histórica
À génese dos depósitos plistocénicos e holocénicos acima referidos, junta-se um
interessante património pré-histórico, presente em diversos locais da envolvente da área
em estudo e com contextos que remontam ao Acheulense (Ervedosa, 1967, 1980;
Passasi, 2011). Com efeito, este setor da província de Benguela é tido como de bastante
riqueza arqueológica, a nível nacional, dada a maior abundância de sítios na faixa
costeira. Infelizmente, não tem havido valorização por parte do governo, pois verifica-se
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Figura 2.7 – Esboço morfogeológico da região da Baía Farta (Carvalho, 1960).

uma ocupação anárquica deste valiosos e importantes lugares, contribuindo desse modo
para o desaparecimento dos fosseis, material lítico, e como consequência, é a história da
evolução da Terra que se apaga. E como consequência dessa desvalorização, não há
divulgação destes lugares, tornando inexistentes para o cidadão em geral. Caso concreto
é o sítio arqueológico de Katchama, que constituía um concheiro pré-histórico com
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grande variedade de conchas, o que possibilitaria no estudo da biodiversidade marinha
do passado e recente, e que, infelizmente, foi ocupado por uma fábrica de cimento.
A nível dos municípios de Benguela e Baía Farta, os lugares que mais contribuem para
o conhecimento do património arqueológico são: Dungo, Mormolo (Baía Farta),
Tchitandulukua (Dombe-Grande) e Uche. Os primeiros materiais líticos terão aqui sido
recolhidos por Gaspar Soares de Carvalho, cerca de 1960, e, ainda que em parte
oferecidos ao Museu de Antropologia do Porto, tendo sido estudados por Ervedosa,
(1967).
Na envolvente da área em estudo, os principais sítios que ali se localizam são os que
pertencem ao Complexo Dundo (com destaque para Dungo IV, V, VI, XII, as mais
ativas das 12 estações) e a estação dos Mormolos, situada perto da Caota (Museu
Arqueológico de Benguela, comunicação pessoal).
Como resultado das escavações do Dungo IV reconheceram-se quatro níveis
estratigráficos bem identificados e duas indústrias líticas distintas, sendo uma
Acheulense, onde se destaca a ocorrência de bifaces e outra mais antiga, de cronologia
Pré-Acheulense, onde prevalecem choppers.
Este sítio localiza-se nas coordenadas 12º40’027’’ Sul e 013º09’180’’Este, a cerca de
100 m de altitude, na margem direita do rio Dungo. A sua escavação arqueológica
marca um momento particularmente importante nos estudos arqueológicos nacionais e
internacionais, graças à descoberta de um lugar de "desmontagem" de uma baleia azul
(Balaenoptera sp.) efetuada por um grupo de caçadores-recolectores paleolíticos, os
quais deixaram no local mais de 57 peças, entre bifaces, machados, lascas, núcleos e
esquírolas diversas (Gutierrez & Pinto, 1997) (Fig. 2.8). A interpretação deste contexto,
hoje distante cerca de 3 km da costa atual, aponta para a proximidade de uma antiga
praia onde a baleia terá encalhado, tendo sido processada para a obtenção de alimento e,
possivelmente, utensílios de osso.
Para além deste sítio, no complexo arqueológico do Dungo encontra-se grande
quantidade de artefactos e peças líticas, importantes para o conhecimento arqueológico
local a nacional. A cronologia e posição estratigráfica variam, mas, no geral, associam-
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A

B

Figura 2.8- O complexo arqueológico do Dungo (Baía Farta). A. Imagem geral da estação
arqueológica de Dungo IV; B- Ossadas de baleia encontrada in situ na mesma estação
arqueológica (cortesia do Museu Arqueológico de Benguela).

se aos “depósitos de terraço alto” acima mencionados, dos quais se podem destacar os
níveis de praia e duna, compostos por conglomerados conquíferos, muito compactos,
com Senilia senilis e numerosas conchas de moluscos bivalves, sobrepostos por arenitos
grosseiros com estrutura entrecruzada, que afloram extensamente no terraço superior
plistocénico associado à paleoarriba da serra da Macaca.
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CAPÍTULO III
PATRIMÓNIO GEOLÓGICO E GEOTURISMO

3.1. Definição de conceitos
O património geológico e Geoturismo são termos considerados bastante novos no
dicionário ambiental de Angola, no que respeita à conservação da Natureza. Em
consequência, os estudos sobre património geológico do território são ainda muito
escassos. Tendo em conta a grande geodiversidade que o país ostenta, há necessidade de
conservar a geodiversidade, de forma a evitar o seu desgaste e para que as gerações
vindouras usufruam e percebam a verdadeira historia da Terra.
Foi apenas em meados do século passado que os desafios sobre divulgação, promoção e
conservação do património geológico ocuparam um lugar de destaque no mundo das
geociências. Esta conservação só pode ser alcançada através da sensibilização coletiva,
com maior relevância para os jovens, os quais, conhecendo o seu património geológico
na sua localidade, irão admirar seu valor e potencial, e protege-lo, pois, sem educação,
não há conservação (Theodossiou-Drandaki, 2000). A divulgação e conscientização da
importância de monumentos geológicos também contribuem, de forma significativa,
para o desenrolar do processo de geoconservação. Assim o principal objetivo em causa
visa reconhecer, inventariar, descrever e caracterizar, através de trabalhos de campo
complementados com estudos de laboratório e de gabinete, paisagens, afloramentos,
estruturas e objetos geológicos, lugares com fósseis e jazidas de relevância, minerais e
rochas singulares e antigos locais ligados a atividades extrativas, que sirvam,
individualmente e/ou como parte de um todo, como contributos para relevar, revelar e
conservar o património geológico de uma área ou região, aproveitando a sua excelência
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e todas as suas potencialidades, numa perspetiva dinâmica, científica, socioeconómica,
educativa e de lazer. Isto faz-se numa perspetiva multidisciplinar e transversal,
envolvendo as populações locais, cientistas e técnicos, entidades tradicionais,
municipais e provinciais, ou mesmo órgãos de poder governativo central.
Quanto ao património geológico da área em estudo e sua especificidade, devem ser
abordado aspetos ligados à geologia local, à sua geodiversidade intrínseca e à sua
relação com a biodiversidade, nomeadamente a marinha litoral, dada a sua importância
na faixa costeira de entre Benguela e a Baía Farta. Numa perspetiva globalizante, devem
trabalhar-se dados relativos à geomorfologia, sedimentologia e estratigrafia da área e
sua envolvente, mas também da hidrografia, clima, atividades tradicionais,
desenvolvimento socioeconómico local e regional e impacte antrópico. Neste sentido,
devem ter-se em conta singularidade e particularidades, como, por exemplo, as
atividades de pesca locais, pois desde há muitos anos que estão instaladas grandes
pescarias que servem de cobertura para o município de Benguela e não só, na
distribuição de peixe, sendo que, nas aldeias que se encontram na periferia das praias se
pratica a pesca artesanal e a salga e seca de peixe, como é o caso da Caota, Baia-Farta e
Dungo.
O que realmente distingue um local com interesse geológico? Para obter essa resposta,
o observador tem que ter em conta a singularidade no ponto de vista científico, cultural,
pedagógico, turístico, estético e entre outros valores que levarão a serem identificados
como geossítios2 e por sua vez, os locais que possuírem valores maiores acima da
média, serão classificados como património geológico3.
O património natural é um recurso não renovável e uma vez debelado, não se regenera;
é perdida uma parte da memória do planeta Terra. Dai a importância de promover a
geoconservação por meio de padrões administrativos (e que podem ter moldura legal)
para promoção de compreensão por parte do público do valor do património. A
geodiversidade como património natural pode ser utilizada pelas populações, desde que
se apliquem estratégias de geoconservação.

2

Ocorrência de um ou mais elementos da geodiversidade (aflorantes quer em resultado da ação de processos naturais quer devido à
intervenção humana), bem delimitado geograficamente e que apresente valor singular do ponto de vista científico, pedagógico,
cultural, turístico, ou outro.
3
www.cm-peniche.pt
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3.1.1. Geodiversidade
O vocábulo geodiversidade não tem concordância na comunidade científica e encontrase longe do domínio público (Brilha, 2005). Associa-se a património natural (abarcando
assim o património geológico), um conjunto de recursos naturais de valor
científico/cultural, educativo e/ou recreativo (Silva et al., 2008). Compreende apenas
aspetos não vivos do nosso planeta, e não apenas minerais, fosseis e rochas como
testemunhos provenientes de um passado geológico, mas também os processos naturais
que se acham decorrendo atualmente, originando novos testemunhos.
O termo surgiu em 1993 na Conferência de Malvern sobre Conservação Geológica e
Paisagística, realizada no Reino Unido (Gray, 2004), na sequência da qual foi proposta a
seguinte definição:
“A Geodiversidade consiste na variedade de ambientes geológicos, fenómenos e
processos ativos geradores de paisagens, rochas, minerais, fósseis, solos e outros
depósitos superficiais que constituem a base para a vida na Terra”(Royal Society for
Nature Conservation – UK, in Brilha, 2005; Stanley, 2001).
Presentemente, a geodiversidade é vista num sentido mais amplo do que meramente a
diversidade litológica, mineralógica ou paleontológica e as diferentes estruturas
consideradas nas descrições de certos autores. Segundo Brilha (op. cit.), inclui os
processos naturais que originam novas estruturas e novos materiais geológicos. Na
conceção de Gray (op. cit.), a geodiversidade inclui uma variedade de aspetos
geológicos (fósseis, rochas e minerais), geomorfológicos (geoformas e processos) e do
solo, incluindo coleções, relações, propriedades, interpretações e sistemas (Quadro I).
Por outro lado, num sentido mais abrangente, Nieto (2001) propõe uma definição mais
ampla para o termo, destacando que a transversalidade entre biodiversidade e
geodiversidade constitui um primeiro passo para a caracterização completa da
diversidade natural e aplicação da filosofia do ‘desenvolvimento sustentável’:

“A Geodiversidade consiste no número e variedade de estruturas (sedimentares,
tectônicas, geomorfológicas, hidrogeológicas e petrológicas) e de materiais geológicos
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(minerais, rochas, fósseis e solos), que constituem o substrato físico e natural de uma
região, sobre o qual se assenta a atividade orgânica, incluindo-se a antrópica.”
Quadro 3.1 – Quadro sintético de valores da Geodiversidade (Adaptado de Gray, 2004).
Tipos de Valor
I- Valor Intrínseco

Aspetos de Pormenor
Natureza abiótica independentemente da avaliação humana.
1. Folclórico
2. Arqueológico/Histórico

II- Valor cultural

3. Denominação e/ou imagem de elementos da geodiversidade
4. Sentido do lugar
5. Espiritual
6. Paisagens locais
7. Geoturismo

III- Valor estético

8. Atividades de lazer
9. Apreciação à distância
10. Geoarquitetura
11. Energia
12. Minerais industriais

IV- Valor económico

13. Minerais metálicos
14. Gemas
15. Fósseis
16. Minerais para a construção
17. Solo
18. Plataformas
19. Armazenamento e reciclagem
20. Saúde

V- Valor funcional

21. Enterro
22. Controle de poluição
23. Química da água
24. Funções do solo
25. Funções do geossistema
26. Funções do ecossistema

VI - Valor científico
e educacional

27. Investigação científica
28. História da Terra
29. Pesquisa geológica
30. Monitoramento ambiental
31. Educação e formação de professores
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Pode-se, assim concluir que, a Geodiversidade é o suporte fundamental para o
desenvolvimento e evolução de qualquer forma de vida, incluindo a humana e, em
consequência, para o estabelecimento da ocupação humana no espaço (Giudice, 2011).

3.1.2. Geoconservação
A geoconservação está relacionada com a proteção do património geológico e com a
promoção do seu uso racional. Engloba, para tal, estudos, ações, intervenções, políticas
e legislação, referentes aos processos e produtos geomorfológicos e geológicos, e à
manutenção da geodiversidade.
A temática da geoconservação fundamenta-se na elaboração e execução de estratégias
de conservação do património geológico, a partir da aplicação de metodologias de
trabalho que passam pela implementação seriada de medidas de inventariação,
avaliação, conservação, valorização, divulgação e monitoramento do património
geológico de uma determinada área (Brilha, 2005).
Desta forma, a geoconservação é um termo moderno que designa as intenções e
atividades desenvolvidas para conservar e proteger feições e processos geológicos para
benefício das futuras gerações (Worton, 2008). Com efeito, os elementos da
geodiversidade enfrentam múltiplas ameaças derivadas de processos naturais e/ou
intervenções humanas, incluindo o comércio ilegal de minerais e fósseis, vandalismo, a
mineração e ausência de legislação adequada). Face a estas ameaças, houve uma
necessidade urgente de criar medidas para a sua identificação, por formas a poder
conservar monumentos geológicos.
Apesar de a geoconservação mostrar cada vez mais o seu papel para manter o equilíbrio
do meio ambiente, o seu reconhecimento ainda é escasso (Gonggrijp, 2000). Daí, os
geoconservacionistas devem promover a literacia científica da sociedade, focalizando-se
também na educação em Geociências, nas organizações ambientalistas, nos políticos e
no público em geral, com vista a inverter pouco a pouco esse quadro, no sentido de
conseguir reconhecimento e apoio para a tarefa longa e árdua de identificar e
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caracterizar os elementos mais representativos da geodiversidade, tendo em vista a sua
conservação.
Ao contemplar o ambiente em nossa volta, infelizmente, nota-se que a geodiversidade
está sendo cada vez mais destruída por causas de deterioração natural e das atividades
humanas. Estas compreendem, por exemplo, a exploração não sustentada dos recursos
geológicos, os desmatamentos e obras de engenharia desenvolvimento de obras, a
gestão desordenada do território e de bacias hidrográficas; as atividades turísticas e
lúdicas exageradas, a recolha de amostras geológicas para fins não científicos e pela
iliteracia cultural (Gray, 2004; Brilha, 2005). Estas alterações que resultam na
destruição da geodiversidade, afetam cada vez mais a vida socioeconómica do Homem,
sendo ele dependente do património natural. Com isso, tem que haver equilíbrio entre o
uso sustentável da geodiversidade a e conservação da mesma.
Assim, segundo Brilha (2005), é fundamental proteger todos os elementos da
geodiversidade, sendo estes essenciais para satisfazer as necessidades da sociedade em
conformidade aos recursos naturais. Alguns locais possuem maior interesse que os
outros devido ao seu valor singular que ostentam, desde o ponto de vista científico,
pedagógico, intrínseco, económico, cultural, estético, características essas que levarão à
sua classificação como geossítios e com valores geológicos superlativos da região que
irão ser considerados como património geológico (Brilha, op. cit.). Também, segundo
Sharples (2000), a geoconservação tem como principais objetivos:
1. Conservar e assegurar a manutenção da geodiversidade;
2. Proteger e manter a integridade dos locais com relevância em termos de
geoconservação;
3. Minimizar os impactos diversos dos locais importantes na geoconservação;
4. Interpretar a geodiversidade para os visitantes de áreas protegidas;
5. Contribuir para a manutenção da biodiversidade e dos processos ecológicos
dependentes da geodiversidade.

3.2. Património geológico e legislação em Angola
Quase em toda parte do mundo, o património geológico é ditado por lei para garantir a
sua conservação. Em Angola, o património geológico é tutelado pelo Ministério de
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Geologia e Minas, um órgão de administração central do estado, o qual licencia, ordena,
orienta e assegura a execução política nacional definida pelo governo, no que respeita às
atividades geológicas e minerais.
Segundo o ESTATUTO ORGÂNICO DO MINISTÉRIO DA GEOLOGIA E MINAS,
DECRETO-LEI 10/02 de 30 de agosto, Capitulo I, que trata da Natureza e atribuições,
no seu artigo 2º, alínea K: o organismo zela pela proteção de Locais de Interesse
Geológicos (LIG’s) existentes e promover a definição de outros, de acordo com o seu
interesse científico, histórico e cultural.
Atualmente, já foi definida uma nova lei desse órgão e que, infelizmente, não foi
possível ainda ter em mãos, por não ter sido até ao momento publicada oficialmente.
Este facto conduz a alguma incerteza, ao tempo da finalização do presente estudo,
quanto a detalhes da legislação do património geológico, a surgirem num futuro
próximo.

3.3. Espaços naturais protegidos em Angola: presente e futuro
A definição de “Espaços Naturais Protegidos” foi proposta, em 1992, pela União
Internacional da Conservação da Natureza (IUCN), no IV Congresso Mundial de Áreas
Protegidas e Parques Nacionais. Na Declaração do Milénio, em 2000, a sustentabilidade
ambiental foi reconhecida pelas Nações Unidas como sendo um dos fatores
fundamentais que impulsionam no desenvolvimento, tendo em vista o sétimo objetivo
da mesma, de Assegurar a Sustentabilidade Ambiental, definindo-o como “nova ética
na conservação e na promoção de ações ambientais” (UNEP, 2007).
Em muitos países, sobretudo no continente europeu, a criação, gestão e manutenção de
Áreas Protegidas, assim como a conservação da diversidade biológica, passam por um
enquadramento legislativo adequado a viabilizar e assegurar o controlo e redução dos
impactos negativos resultantes da atividade humana. Todavia, em Angola as áreas
protegidas estão ainda particularmente sujeitas a ameaças ambientais resultantes da
constante e intensa ação humana, destacando-se a caça furtiva e o consumo e
rentabilização de recursos naturais protegidos a priori.
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Decorre daí, a necessidade premente de se proporem atividades e programas que
estimulem a população, em geral, e a comunidade educativa, em particular, pelo gosto
da Natureza e importância da sua conservação, assim contribuindo para a divulgação e
valorização dos lugares protegidos. Os media são aqui uma ferramenta bastante
importante, como o demonstra, recentemente, o programa das 7 maravilhas de Angola,
que permitiu trazer para a ribalta as perspetivas da geoconservação.
Do ponto de vista ambiental, Angola é conhecido com um pais de grandes contrastes
entre a biodiversidade e a geodiversidade, constituído por diferentes ecossistemas,
caracterizado pelos seus elementos patrimoniais e paisagísticos específicos. Todavia, a
diversidade do ecossistema reflete a existência de um ambiente rico.
O território angolano, atualmente, é caracterizado pela existência de uma grande
multiplicidade de áreas protegidas, agrupadas em 13 zonas de proteção integral da
natureza, ocupando 82.000 km, o que corresponde a 6,6% da superfície do país. Esta
extensão ocupada pelas áreas protegidas está distribuída por seis Parques Nacionais, um
Parque Natural Regional, duas Reservas Naturais Integrais e quatro Reservas Naturais
Parciais. Ainda há que considerar as 18 Reservas Florestais e diversas Coutadas,
abrangendo 188.650 km² de extensão. Deste conjunto já de dimensão e diversidade
considerável, destacam-se as seguintes áreas protegidas, cujo exemplo serve inspiração
para medidas a implementar na área em estudo4:
Parque nacional da Quissama: Localiza-se a norte de Angola, a 75 km de Luanda, nas
coordenadas geográficas de 09º09' a 10º23' Sul e 013º09' a 14º08' Este.Com uma área de
9.600 Km², está limitado a Norte pelo Rio Cuanza e a Sul pelo Rio Longa. A sua
vegetação inclui mangais, floresta densa, mosaico floresta-savana, floresta aberta e mata
tropical seca com catos e embondeiros, em combinação com uma fauna rica e abundante
commanatins africanos, palancas vermelhas, talapoins, tartarugas marinhas e muitas
espécies de aves. De infraestruturas possui bungalows e uma pousada que proporcionam
conforto aos visitantes. Está ainda prevista a criação de um estabelecimento de luxo
orientado para a pesca desportiva, praia e cruzeiros no rio Cuanza.

4

http://www.cpires.com
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Parque Nacional da Cangandala: Está localizado na província de Malanje, entre as
coordenadas 09º09' a 10º02' Sul e 016º34' a 016º52' Este. Limita a Norte e Nordeste
pelos rios Camifundi, Cuije e Caculo, a Sul pelos rios Maubi, Candua e Camifundi, a
leste e sudoeste pelo rio Caculo e rio Cuije, Dumba Kicala, Picada Calamungia, Dumba
Kicala, Maubi Calongo até aos rios Cuque e Lussa. Ocupa uma área de 630 km². Foi
estabelecido como Reserva Natural Integral em 25 de Maio de 1963 e classificado como
parque nacional em 1970. Com uma temperatura média de 21,5°C, a pluviosidade
média anual é de 1350 mm, não existindo grandes cursos de água, sendo que a vida gira
em torno dos charcos e lagoas formados na estação das chuvas. A principal causa da
criação deste parque, foi a proteção da palanca negra gigante (Hippotragus niger), que
figura desde 1933 na lista das espécies "sob proteção absoluta" da Convenção para a
Proteção da Fauna e Flora Africana. A vegetação integra floresta aberta e savana seca.
Parque Nacional do Bicuar: Localizado na província da Huíla, com as seguintes
coordenadas geográficas14º 55' a 15º 36' de Latitude Sul e 14º 14' a 15º 19' de
Longitude Este. É limitado a norte pela picada que parte na Mulola Lumenha, passa por
Mulola Chipula, Mulola do Mucope Pahapa, Mungaia até Mulola Mungarrafa e Mulola
Cachila, a sul, pela estrada da Chibemba dos Gambos ao Mulundo e Rio Cunene até
Onguenha a este, pelo Rio Cunene até à foz da Mulola Lumenha e a Oeste, pela parte
norte de Chimbolelo, Ongolola-Cuoco até Mulondo-Chibemba. Possui uma área de
7.900 Km². Foi estabelecido como Reserva de Caça a 16-04-1938 e classificado como
Parque Nacional II, desde 26-12-1964.A temperatura varia em grandes escalas entre
dias e noites. A vegetação predominante é a savana composta de árvores e arbustos. Em
termos faunísticos, o parque é caracterizado pelo mamífero búfalo negro (Syncerus
caffer caffer). Pode se encontrar também onças, leopardos, gnus (boi-cavalo), olongos
(Strepsiceros strepsiceros - kudu), Inhalas (Kobusellips iprymnus - cabra de água),
steenbuck(Raphicerus campestris) e changos (Redunca redunca).

Parque Nacional de lona: O Parque Nacional do Iona está situado no Sul de Angola,
na província do Namibe, entre o oceano Atlântico e os rios Cunene e Curoca, nas
coordenadas geográficas entre 15º44' a 17º16' Sul e 011º44' a 013º14' Este. Com uma
área de 15.150 km², é limitado a Norte pelo Rio Curoca, a Sul pelo Rio Cunene, a leste,
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pelo Rio dos Elefantes e a Oeste pelos Rios Cunene e Curoca. Foi estabelecido como
Reserva de Caça em 1937 e elevado à categoria de Parque Nacional em 1964. Estendese ao longo das dunas de areia junto ao mar, até a leste, nas montanhas Tchamalinde. O
centro do parque é feito de planícies abertas. A pluviosidade média anual, bastante
baixa, varia entre 100 a 500mm, aumentando à medida que nos afastamos do mar.
Predomina três tipos de vegetação: anharas, arbustos e a planície constituída por savana
com pequenos arbustos. Welvitschia mirabilis, é a planta mais abundante e carismática.
O antílope simbólico do Parque é a palanca negra gigante (Hippotragus niger),
praticamente extinta, mas existem outros mamíferos como o elefante, olongo
(Strepsiceros strepsiceros - kudu), o leão, o rinoceronte negro, a onça, a hiena, o
guelengue (Oryxgazella blainei) e várias espécies de zebras.
Parque Nacional da Cameia: Localizado na Província do Moxico, nas coordenadas
geográficas de11º17' a 12º30' Sul e 20º45' a 22º36' Este. É limitado a Sul pelo rio
Luena, a Este pelo rio Zambeze a Oeste pela linha do Caminho-de-Ferro de Benguela,
que o atravessa a Norte. Ocupa 14.450 km². Foi estabelecido como Reserva de Caça
em1935 e classificado como Parque Nacional desde 11 de Dezembro de 1957. A
pluviosidade média anual é de 1145 mm e a temperatura é de 20,8° C. Os rios Zambeze,
Luena e Chifumage, além dos charcos formados pelas chuvas, alimentam o parque. É
habitado por gnu ou boi-cavalo, tsessebe (Damaliscus lunatus lunatus), lechwe
(Kobusleche), chango (Redunca redunca), javali (Phacochoerus aethiopicus), leão e
onça, que são considerados os mamíferos mais abundantes.
Parque Nacional da Mupa: Está situado na província do Cunene, entre o Rio Colui e o
Rio Cunene, nas seguintes coordenadas geográficas: 15º17' a 16º40' Sul e 15º10' a
16º00' Este; possui uma extensão de 6.600 km². Foi estabelecido como Reserva de Caça
em1938 e classificado como Parque Nacional desde 26 de Dezembro de 1964. A
morfologia dominante é de colinas, e a pluviosidade anual é de 620 mm e temperatura
média de 22,8° C. Identificam-se três tipos de vegetação: mosaico floresta-savana,
floresta aberta e savana seca com arbustos. Este Parque foi criado em 1964 para
proteger a Girafa (Camelopardalis angolensis), mas em 1974 já não existia
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nenhumaespécie desta girafa. Os mamíferos que caracterizam o Parque são a cahama, o
leão, leopardo e a hiena.

Parque Regional da Chimalavera: Está localizado a sudeste de Benguela, a uma
distância de 20 km, ocupando uma área de 112 km², nas coordenadas 15º 44' a 12º 16'
Sul e 11º 44' Este. Foi estabelecido como Reserva Especial em 1971 e Parque Natural
Regional desde 15 de Abril de 1974. O relevo varia de 50 a 265 m, com uma planície
elevada e rodeada por planaltos. A temperatura média anual é de 23.5°C e a humidade
de 77%. O mês mais frio é Julho, com uma média de 19.4°C, e o mais quente é Março,
com 26.8°C, o que determina chuvas muito escassas e como consequência, não existe
rios nem lagos à superfície. O tipo de vegetação dominante é a estepe sublitorânea com
algumas espécies de acácias. O Parque é abundante em mamíferos como o macaco da
savana, o chacal, as zebras e as cabras de leque. Em janeiro de 2010 foram inauguradas
dentro do parque áreas de lazer para acomodar os turistas como restaurante e
bungalows, entre outras.
Parque Natural Regional do Namibe: Localiza-se no extremo sul do país, próximo
cidade costeira de Namibe, entre15º09' a 19º57' Sul e 20º24' a 21º30' Este. Está limitado
a Norte pelos rios Bero e Cubal, até ao Muol, a Este pelos rios Atchinque e Curoca e a
Oeste pela linha da costa entre a foz do rio Bero e do rio Curoca, ocupando uma área de
4.450 km². Foi estabelecido como Reserva Parcial em 1959e elevado à categoria de
Parque Natural desde 1960. Estende-se sobre o deserto, com grandes dunas arenosas, e
termina em escarpas montanhosas. A temperatura média anual é de 20,6°C, com escassa
pluviosidade, permitindo desse modo a existência de plantas xerófitas, adaptadas a
extrema secura como Welvitschia mirabilis. Embora o meio não proporcione condições
para a subsistência da fauna, ainda há elefantes, olongos (Strepsiceros strepsiceros kudu), rinocerontes negros e zebras da montanha.

3.4. Ecoturismo e geoturismo
O geoturismo e o ecoturismo fundamentam-se numa perspetiva integrada, que explora
valores paisagísticos, geológicos, ecológicos e biológicos, culturais e estéticos, o que
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proporciona motivações científicas e educativas, sendo que a gestão sustentável dos
recursos patrimoniais devem contemplar atividades compatíveis com a proteção e
conservação, não sendo estas díspares do desenvolvimento económico e da criação de

riqueza. Para este propósito, avia mais sustentável e de imediata aplicação é a da
valorização.
Infelizmente, na maior parte dos contextos potenciais em que estão envolvidas
características biofísicas (relevo, clima, geomorfologia, geodiversidade, paisagem,
fauna e flora, entre outros) e socioculturais (património tradicional, incluindo atividades
produtivas tradicionais, etnografia, património arqueológico e arquitetónico que
constituem os equipamentos, etc.) que garantem um potencial de recursos duradouro e
economicamente viável, esta multiplicidade não tem sido aproveitada na sua íntegra,
sobretudo quando se considera o potenciar de atividades centradas no turismo e lazer.
Advém, daí, a necessidade de se implementarem estratégias bem fundamentadas, que
promovam um desenvolvimento turístico sustentado e equilibrado, e que abranjam o
aproveitamento das potencialidades existentes. Com isto, cabe às autoridades locais
darem e estimularem iniciativas, e estarem envolvidas na conservação e gestão
sustentável do património da sua comunidade ou região. Durante o planeamento, a
relação de interdependência entre ambiente e turismo tem sido posta de parte, levando a
degradação do património, quando os locais e os objetos de interesse geológico são
desvalorizados.
As zonas costeiras e os seus ecossistemas naturais particularmente sensíveis constituem,
por lei, um património natural e nacional de qualquer país e os seus recursos devem ser
de uso racional. A proteção destes ecossistemas é da responsabilidade das comunidades
locais e do governo, as primeiras participando in loco na descoberta e divulgação dos
recursos e a tutela centrando-se na criação de leis e decretos para gerenciar, criando
normas e formas de garantir ao meio ambiente uma proteção social e económica
sustentável para as gerações (Farias, 2011).
Daí o surgimento do Geoturismo e do Ecoturismo, duas correntes ligadas ao turismo de
Natureza com base na sustentabilidade, ou seja, no uso racional do património natural,
biótico e abiótico dos ecossistemas e geossistemas, e do património cultural, os quais se
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refletem na qualidade de vida das comunidades próximas. Estas atividades estão
associadas a práticas desportivas e atividades de lazer realizadas ao ar livre
(Geoturismo), bem como em observações biológicas e geológicas, na necessidade das
populações urbanas obterem maior contacto com a natureza. “As viagens de ecoturismo
e aventura, que se consolidam na preferência de alguns grupos de turistas, apresentamse como uma das forças capazes de participar neste processo e de contribuir para a
valorização e a proteção do seu inestimável património natural” (Ruschmann, 1999).
O ecoturismo, um segmento que no decorrer do seu planeamento enfatiza aspetos
sociais e ecológicos, tornou-se publico no final do século XIX e no princípio do século
XX, devido a uma crescente valorização dos empreendimentos de turismo na natureza,
pois a partir da Revolução Industrial, “a sociedade urbana começou a crescer uma forma
muito rápida e o stress do trabalho conduziu-a a olhar a natureza ou o ambiente rural,
como um refugio da rotina laboral” e, também, devido à retratação crescente da vida
selvagem africana, sobretudo a dos grandes mamíferos (Fennell, 2002).
Assim, o ecoturismo é um segmento ajustado e comprometido com a conservação dos
recursos naturais e culturais (hábitos e costumes tradicionais das comunidades locais),
sem se esquecer em beneficiar essas comunidades durante a sua realização. Contudo, o
ecoturismo segue num “modelo ecologicamente sustentável, cumprindo com as
exigências da ecologia, integrando desse modo a cultura, o lazer, e a natureza”
(Coriolano, 2002). Os seus agentes são formados no conhecimento e aprendizagem da
natureza, enfatizando a educação ambiental, os ecoturistas, e o meio ambiente, sem pôr
de parte a população local. A prática didática surge, também, como corolário óbvio
através da interpretação do meio ambiente, buscando a compreensão da dinâmica dos
ecossistemas e sua relação com a comunidade, para que os ecoturistas entendam essas
simbioses. Em suma, o Ecoturismo assenta no trinómio interpretação, conservação e
sustentabilidade.
Segundo a International Ecotourism Society, o ecoturismo é interpretado como a
viagem responsável para áreas naturais, que conservam o ambiente e melhorem o bemestar da população local. Tal facto significa dizer que o ecoturista e o operador destas
atividades ecoturísticas devem seguir os seguintes princípios:
I.

Minimizar os impactes, ambientais e sociais;
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II.

Desenvolver a consciência e o respeito pelo ambiente e pela cultura;

III.

Oferecer experiências positivas, tanto para os visitantes como para os anfitriões;

IV.

Fornecer benefícios financeiros diretos para a conservação;

V.
VI.

Prover benefícios financeiros e poder legal de decisão para o povo local;
Elevar a sensibilidade dos turistas pelo contexto político, ambiental e social dos
países anfitriões; Esta definição inclui os conceitos de interesse das nações para
implementar as atuais ideias de desenvolvimento sustentável.

O ecoturismo não é uma tarefa fácil de ser implementada, pois integra cooperações
entre entidades governamentais (que desenvolvem politicas, que administram e
protegem as áreas naturais), a indústria turística (responsável em transportar e acomodar
turistas), os operadores turísticos, as agências de viagens, as organizações
ambientalistas (na proteção da biodiversidade e do ambiente, e pelo desenvolvimento
sustentável da população local) e as comunidades locais (Wood, 2002).
Um outro segmento do turismo criado recentemente é o geoturismo, que tem o seu
recurso turístico a geodiversidade. Surge na necessidade do geoturista interagir e
perceber a paisagem junto dos seus elementos bióticos e abióticos, na vertente de
valorização. Em particular, Manosso (2007) define “o geoturismo como um
subsegmento do ecoturismo”, ao integrar conhecimentos não só ecológicos, mas
também científicos e culturais, e, principalmente, geológicos.
A National Geographic Society (NGS) e a Travel Industry Association (TIA, nos EUA,
2001), através de um estudo denominado “The Geotourism Study”, definem geoturismo
como sendo “o turismo que mantém e reforça as principais características geográficas
de um lugar” (Nascimento et al., 2007). Porém, tanto o ecoturismo como o geoturismo
preocupam-se com a sustentabilidade e a conservação ambiental, usando a educação
ambiental aliada a roteiros turísticos, para uma visitação turística saudável.
Não obstante, as atividades turísticas descontroladas podem causar impactos negativos
sobre a biodiversidade e geodiversidade que devem ser evitados, a todo custo, como
garantia de conter a destruição do património geológico e os elementos bióticos a ele
associados, fundamentais para que se mantenham produtos atrativos que contribuam
para o fluxo de turistas em várias regiões a serem visitadas.
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O geoturismo surge como uma ferramenta para promoção do património geológico e há
que sensibilizar o público, em geral, e as comunidades locais para a importância da sua
conservação (Larwood & Prosser, 1998; Patzak, 2001).
Dowling (2009), propõe cinco princípios importantes para a implementação de um
verdadeiro geoturismo:
1. Base no património geológico: através das suas formas e processos essenciais
para o planeamento, desenvolvimento e gestão da atividade; ao contrário do
ecoturismo, que depende essencialmente do meio natural, o geoturismo pode
ocorrer em ambientes urbanos;
2.

Sustentabilidade: que promove a viabilidade económica, a melhoria da
qualidade de vida das comunidades e a geoconservação;

3.

Informação geológica: a utilização de meios interpretativos e educativos é
fundamental na atividade geoturística, pois desenvolve capacidades para o
conhecimento e valorização do meio;

4.

Benefício local: envolve as comunidades locais beneficiando não só a
comunidade e o meio ambiente, como também contribui em melhorar a
qualidade da experiência turística;

5. Satisfação do turista: essencial para a viabilidade do geoturismo a longo prazo;
incluindo a segurança, a qualidade das informações e da prestação de serviços.
Em suma, as modalidades turísticas realizadas em áreas naturais, como o ecoturismo e o
geoturismo, utilizando como ferramenta a educação ambiental para a conservação do
meio natural, são no presente das que geram maiores fluxos de turistas perante as
demais. Como tal, devem ser particularmente incentivadas, mas também devem ser
realizadas com base na legislação, de modo a se evitar a destruição da biodiversidade e
do património geológico.
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CAPITULO IV
CARACTERIZAÇÃO

DA

DINÂMICA

LITORAL

4.1. Dinâmica litoral (conceitos gerais)
As praias constituem uma fronteira natural entre o continente e o oceano. Masselink et
al. (2011) definem a praia como um depósito de sedimentos de tamanho variável
localizada ao longo do litoral oceânico, fluvial ou lacustre. Segundo este conceito, o
campo de dunas, uma falésia ou a presença de uma vegetação permanente, define o
limite mínimo da baixa - mar e uma zona interior. Ainda estes autores defendem que no
ponto de vista morfodinâmico, o substrato deveria estar incluído no conceito de praia
pois, este encontra-se sujeito a processos litorais dependentes da ondulação e correntes
litorais. Contudo, as praias são geralmente vistas como acumulações sedimentares
muito dinâmicas compostas por areias e calhaus onde ondas mais ou menos altivas
originam turbulência. As praias apresentam topografia variável condicionada pela
natureza dos processos de erosão, transporte e deposição envolvidos.
Na faixa de surf, os sistemas de correntes induzidos por ondas fluem em direção à praia
e ao mar aberto (Short 1999).A porção litoral em que se enquadra a faixa de surf é
frequentemente classificada como pré-praia, atribuindo-se o conceito de praia à porção
litoral entre o nível de baixa-mar de marés vivas e a posição mais interior alcançada
pelo mar. Esta integra uma praia-baixa, que corresponde à zona de ressaca das ondas,
uma praia-média, que é atingida pelas correntes de fluxo e refluxo durante os períodos
de maior hidrodinamismo, e uma praia - alta, também designada de ante- praia, que só
excecionalmente (marés extremas em período de tempestade) é alcançada pelo mar (Fig.
4.1).
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Figura 4.1 – Definição de praia abrangendo os processos hidrodinâmicos dominantes e os
elementos morfodinâmicos. npmv – nível da preia-mar viva; nbmv – nível da baixa-mar viva
(Trindade, 2010).

4.1.1.Classificação de praias
As praias resultam da inter-relação entre as características morfodinâmicas e
hidrodinâmicas, dando origem a específicos tipos de praias. Existem vários modelos de
classificação mas, o mais utilizado, baseia-se nos trabalhos de investigadores anglosaxónicos (Wright et al., 1979); Wright & Short, 1984). Este modelo considera os
seguintes tipos de praias (Fig. 4.2):

4.1.1.1. Praia refletiva
As praias refletivas são vulgarmente muito inclinadas, e são dominadas por uma berma
de acreção e possuem ondas menos energéticas. Não têm faixa de surf e as ondas
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incidem diretamente na face de praia (rebentação de fundo).Parte significativa de
energia da onda é refletida. Estão normalmente associadas a ondas de maior período e a
areia grosseira (Bryant, 1983; Short, 1984; Wright & Short, 1984).

4.1.1.2. Praia dissipativa
Este tipo de praia acontece quando o gradiente de inclinação de uma praia é muito suave
e regular. A praia dissipativa é caracterizada, geralmente, pela presença de areias finas e
a sua faixa de surf é em geral muito extensa (200 a 500 metros). Por vezes é possível
reconhecer várias zonas de rebentação ao longo da praia, em resposta à presença de
barras submarinas. Como o processo de rebentação dessas ondas é bastante longo, a
energia da mesma onda é dissipada lentamente ao longo de uma área vasta, razão do
nome dissipativa. Geralmente as ondas associadas a esse tipo de praia são muito
energéticas e a rebentação é preferencialmente progressiva (Wright & Short, 1984).

4.1.1.3. Praia intermédia
A praia intermédia situa-se entre a praia refletiva e dissipativa. As suas areias são
geralmente de granulometria média (Short, 1984; Wright & Short, 1984), As praias
intermédias apresentam uma praia emersa mais declivosa e uma parte submersa pouco
inclinada em que surgem barras arenosas. É frequente notar que a mesma onda rebenta
ao atingir uma barra arenosa e volta a formar-se e rebenta de novo já junto à face de
praia. A rebentação mais comum nestas praias é de tipo mergulhante na barra arenosa
submarina e colapsante na face de praia (Woodrofte, 2003).
Assim, no perfil da praia encontramos algumas formas específicas relacionadas
diretamente com o regime morfodinâmico do lugar. Praias muito inclinadas com
rebentação de fundo são características de praias refletivas. Nas praias intermédias,
predominam as barras litorais intersectadas por correntes de fuga, enquanto as praias
dissipativas são dominadas por sistemas de barras múltiplas.
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Figura 4.2 – Classificação das
praias segundo o seu perfil
emerso e submerso (Retirado de
http://www.ecy.wa.gov/).

4.1.2. Correntes litorais
A área entre a rebentação e o seu espraiamento está sujeita a grandes quantidades de
energia, por ser o local onde a onda liberta a energia que recolheu do vento e
transportou até à praia, e esta área constitui a zona de surf. Uma porção dessa energia é
transformada, muitas vezes, em correntes litorais. Assim, quanto mais energética for
uma determinada ondulação maior será o potencial de transporte de material.

4.1.2.1. Deriva litoral
A direção da ondulação tende a ajustar-se á linha de costa através de processos como a
refração ou a difração. Como frequentemente este processo de ajustamento não é
totalmente conseguido, uma boa parte das ondas atingem a costa de forma oblíqua
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dando origem á corrente de deriva litoral, uma das correntes litorais com maior
influência no transporte de sedimentos ao longo da faixa costeira (Ramos-Pereira,
2008). Esta corrente incide fundamentalmente entre a faixa de rebentação e a praiabaixa (Fig. 4.3). A orientação da corrente de deriva litoral está sempre de acordo com a
direção da ondulação. Ela resulta de ser ter um transporte no sentido da praia aquando
do afluxo da onda segundo a direção de avanço da onda e um transporte de retorno
condicionado pela ação da gravidade, sendo determinado pela topografia e direção da
linha de costa. Origina-se assim uma corrente de zig-zag com uma componente de
deslocação paralela à linha de costa. Segundo Komar & Inman (1970), a energia das
ondas e a obliquidade com que estas atingem a costa determinam a velocidade desta
corrente. Em praias de inclinação mais regular, a deriva litoral atinge o seu auge na zona
de rebentação, ao passo que nas praias com barras arenosas a velocidade é máxima entre
a barra e o litoral ou entre barras.

Figura 4.3 – Deriva litoral determinada pela topografia e direção da linha de costadando origem
a corrente de zig-zag (extraído do material de BFSC, ministrado no mestrado de Ambiente e
Ordenamento na UC).

4.1.2.2. Correntes de rip
A corrente de rip consiste em fluxos de água localizados que atravessam a zona de surf
em direção ao oceano(Fig. 4.4). A água transportada pela rebentação das ondas é
desviada lateralmente, ao longo da linha de costa, em direção a canais que a
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encaminham novamente no sentido do mar. Nos locais das correntes de rip, e por vezes
mesmo nas suas áreas de alimentação na praia, é frequente encontra canais de reduzido
relevo por onde a água se escoa preferencialmente. A água transportada pela corrente de
rip acaba por se dispersar no final destes canais, sendo transportada lateralmente e
reencaminhada para a praia, formando uma célula de transporte de água e sedimento.
Quanto mais energia possuir a ondulação, maior será a velocidade da corrente de rip.

Figura 4.4 – Imagem de uma corrente de rip. (extraído do material de BFSC, ministrado no
mestrado de Ambiente e Ordenamento na UC).

4.1.2.3. Correntes de afluxo e de refluxo
Uma das zonas chaves para o estudo do transporte sedimentar é a zona de ressaca, ou
seja, a zona que está alternadamente emersa ou submersa por efeito da ondulação. Esta
zona resulta do fluxo que corresponde à subida de uma onda pela face da praia e do
refluxo que corresponde ao recuo dessa mesma onda. Quando as ondas atingem
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obliquamente a praia, a corrente de afluxo transporta os sedimentos no mesmo sentido,
enquanto, a corrente de refluxo corre diretamente para o mar. Como sequência contínua
deste processo temos o transporte sedimentar ao longo da zona de ressaca associado à
deriva litoral.

4.1.2.4. Onda e rebentação das ondas
A velocidade das ondas diminui com a chegada da ondulação à costa. A água em
contacto com o fundo, perde mais velocidade em relação ao topo da onda, e a crista
ultrapassa a base dando origem a rebentação (Alderson, 1996; Butt & RusselL,
2002).Com a diminuição da profundidade junto a costa, consideram-se quatro zonas:
redução da profundidade, início da rebentação, surf e retorno (Spangler, 2004) (Fig.
4.5).

Figura 4.5 – Rebentação das ondas e faixas junto à costa (Moreira, 2009).

4.1.2.4.1. Tipos de rebentação
Os tipos de rebentação das ondas refletem a forma como elas se propagam no fundo até
chegar a uma superfície limite para depois romperem e espraiarem. A rebentação pode
classifica-se em (Fig. 4.6):
- Colapsante: em que a crista permanece sem quebrar, enquanto a face frontal da onda
sofre empinamento e ao decair, produz uma superfície irregular e turbulenta.
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-Mergulhante: crista curva-se completamente contra a base frontal da onda quase em
queda livre, formando tubos.
-Progressiva: a crista da onda torna-se instável e em forma de cascata, rompendo
gradativamente sobre a porção frontal da onda, produzindo espuma na superfície do
mar.

Figura 4.6 – Tipos de rebentação (Retirado de www.publico.pt//).

Conhece-se uma relação entre os estágios morfodinâmicos das praias e os tipos de
rebentação. A rebentação colapsante está associada preferencialmente a praias refletivas
e a gradientes topográficos elevados. As rebentações do tipo mergulhante e progressiva
associam-se frequentemente às praias intermédias, com probabilidades de ocorrer
simultaneamente ao longo de uma mesma zona de surf. As praias de perfil dissipativo
associam-se geralmente a ondas altas com rebentação do tipo progressivo,
características de topografias com gradientes de baixo declive (Wright & Short, 1984).

4.2. Caracterização morfológica das praias
A descrição das praias estudadas neste trabalho é apresentada segundo uma sequência
de nordeste para sudeste. Ou seja: Praia das Salinas, Caota (antigas pescarias), Caota
(rio Mormolo), Baia Azul, Kalohombo, Kawango e Senga. As praias mais extensas,
tanto em comprimento como em largura, encontram-se situadas mais a sul entre a ponta
de S. José e o Dungo. A maior parte destas praias são dominadas pela deriva litoral para
norte. Seguem-se as imagens Google Earth das respetivas praias (Fig.4.7).
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Figura 4.7 – Imagens Google Earth, mostrando as diferentes direções das praias.

4.2.1. Praia das Salinas
A Praia das Salinas é limitada a Norte pelo Parque de Campismo, a Sul pela praia de
Santo António, a Este, pelas Salinas APS e a Oeste, pelo oceano Atlântico. É uma praia
de areias finas de cor castanha orientada NE-SW. Atualmente encontra-se desocupada,
sem assentamento humano, com exceção à salina que se encontra muito próximo da
praia, a Este e as residências que se podem observar a partir da figura representada
abaixo, pertencem a praia de Santo António, numa distância de 30 metros
aproximadamente. Pertence as formações recentes do quaternário. Na sua envolvente, a
nordeste, observa-se a desembocadura do rio Uche, este intermitente, que tem
alimentado esta praia. A costa é toda baixa e arenosa e observa-se barras de deriva
litorânea bem segmentadas associadas a cúspides praiais, com baixa energia de
ondulação a norte, na foz do curso de água e elevada a sul da praia (Fig. 4.8). Quanto à
acessibilidade, esta é fácil, partindo da estrada que liga Benguela ao Dombe Grande,
desviando a oeste, numa distância de cerca de 2 km por uma estrada terra batida.
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18.03.2013

Figura 4.8 – Imagem Google Earth da Praia das Salinas, mostrando cúspides e a posição dos
perfis (traço de corvermelho indica o local onde se traçou o perfil).

Os perfis da Praia das Salinas foram realizados em alturas do ciclo de marés muito
semelhantes e revelam uma acumulação sedimentar com cerca de 35 metros de largura
(Fig. 4.9). No mês de agosto, verifica-se uma berma bem individualizada e uma crista
da berma a aproximadamente 18 m do ponto de origem. A face da praia prolonga-se por
cerca de 20 m, mostrando menor inclinação em posições mais altas da praia. No mês de
janeiro verifica-se que a zona plana da praia alta está limitada a pouco mais de 5 m e a
face posiciona-se cerca de 8 m deslocada no sentido do continente. Assim, ainda que a
morfologia geral não se altere, nota-se um recuo significativo da linha de costa entre
agosto e janeiro. Trata-se de uma praia do tipo dissipativa, com baixo gradiente
topográfico e elevada faixa com sedimentos. Tendo em conta ao tipo de praia, é
caracterizada por uma ondulação progressiva.

55

Luísa Hatonda - Contributo para o conhecimento do património geológico e importância geoturística
do litoral dos municípios de Benguela e Baía Farta (Angola)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

0

5

10

Distância offshore (m)
15
20
25

35

40
Salinas

0

Altitude (cm)

30

-100

-200

-300

Agosto 2015
Janeiro 2016

-400

Figura 4.9 – Perfis da praia das Salinas (Benguela).

4.2.2. Praia da Caota (antigas pescarias)
Esta praia é limitada a Norte pelo farol do Sombreiro, a Sul pela Baía Azul, a Este pela
estrada Baía Farta- Dombe Grande e a Oeste pelo oceano Atlântico (Fig. 4.10). Trata-se
de uma praia com areias brancas de granulometria fina. Situada numa pequena baía, está
virada a SW. A partir desta praia pode se observar a enseada da Caotinha, a Norte, com
rochas constituídas por arenitos, conglomerados ainda com calcários e argilas de fácies
marinhas do Miocénico. Encontra-se instalada uma pequena comunidade de pescadores
vindos do bairro Vinte e Sete. Ao redor da praia, observam-se resíduos resultantes da
atividade pesqueira, expostos ao ar livre, pois não existem contentores locais para o
depósito destes resíduos, e muitos barcos abandonados. É de fácil acesso, numa
distância de quase 22 km da cidade de Benguela.
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17.03.2013

Figura 4.10 – Imagem Google, da praia da Caota (antigas pescarias), encaixada numa pequena
baía (o traço de cor vermelho indica o local dos perfis).

O perfil de agosto foi feito numa altura em que a maré se encontrava próxima da preiamar, sendo portanto muito curto (Fig. 4.11). A praia apresentava então pouco mais de
15 m, com um perfil irregular, caracterizado por ondulações suaves. No perfil de
janeiro, verifica-se uma praia com uma crista de berma bem desenvolvida a cerca de 20
metros do ponto de origem que separa um terraço de preia-mar suavemente inclinado
para o continente duma face de inclinação regular no sentido do oceano. Contudo, nos
dois perfis, se pode afirmar que estas diferenças morfológicas refletem alterações de
facto da praia entre agosto e janeiro. Confrontando-se com os dados obtidos a partir do
perfil, podemos dizer que é uma praia dissipativa, com uma energia de ondulação muito
baixa, com ausência das cúspides. O tipo de rebentação progressivo.
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Figura 4.11 – Perfil da Caota (antigas pescarias).

4.2.1. Praia da Caotinha (rio Mormolo)
A praia da Caota (rio Mormolo) está situada numa baía que se desenvolve nas
proximidades da desembocadura do rio Mormolo. Encontra-se num sector com linha de
costa linear de orientação NW-SW. A zona em torno envolvente encontra-se
desocupada quase na sua totalidade, com exceção a uma infraestrutura que se pode
observar (Fig. 4.12), que provavelmente servia de suporte à atividade de turismo e lazer.
O rio Mormolo encontra-se seco durante a maior parte do tempo, só apresentando água
após chuvadas no litoral de Benguela, e, do ponto de vista morfológico, é entrançado. O
canal do rio é sinuoso ao longo da planície aluvial. Próximo a desembocadura observase cordões de areias que testemunham antigas posições da linha de costa. Nos sectores
em que se observam estes cordões a planície de inundação surge mais estreita, mas o
canal do rio Mormolo é percetível até à praia atual. Os cordões constituem uma barreira
com maior elevação do que o leito fluvial, dificultando assim a drenagem das águas
(Huvi, 2010). Nesta área reconhece-se uma pequena laguna que provavelmente se terá
formado no Holocénico composto por aluviões, correspondentes as fácies continentais
do Quaternário que se prolonga segundo a direção ENW.
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O acesso a essa praia é feito a partir do desvio para a comuna sede, na serra do
Sombreiro, para sul, seguindo a margem norte do rio.

11.04.2015

Figura 4.12 – Imagem Google Earth da praia da Caota (rio Mormolo (o traço de cor vermelho,
indica o local em que foram traçados os perfis).

Os dois perfis levantados transversalmente à linha da costa foram realizados em alturas
do ciclo de maré muito semelhantes e apresentam uma largura da praia comparável (Fig.
4.13). Em agosto tem-se um perfil ondulado, identificando-se, a partir do ponto de
origem, uma porção suavemente inclinada no sentido do mar, seguida de faixa plana e,
após a crista da berma, uma segunda porção inclinada ao marque se prolonga por perto
de 10 m. No mês de janeiro identifica-se um terraço de praia-mar com menos de 5 m de
largura que se desenvolve a altitude superior à praia de agosto e uma face da praia que
se prolonga por perto de 15 m, cujo perfil intercepta o perfil de agosto. Tendo em conta
as características da praia, em que apresenta uma berma muito elevada, é uma praia do
tipo refletiva.
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Figura 4.13 – Perfis da Caota (rio Mormolo).

Aparentemente, entre agosto de 2015 e janeiro de 2016 houve deposição de sedimentos
na porção mais alta que haviam sido removidos de posições inferiores. Admite-se, pois,
que as condições de maior hidrodinamismo associadas às calemas foram responsáveis
por transferência de sedimentos entre diferentes posições da praia, não levando a
significativa erosão e recuo da linha de costa.

4.2.3. Praia da Baía Azul
A Baía Azul limita a Norte com a Praia da Caota, a Sul com a Baia Farta, a Este com a
estrada Baía Farta – Dombe Grande e a Oeste com o oceano Atlântico (Fig. 4.14). A
praia está situada num troço litoral linear, de orientação WSW-ENE, possui areias
brancas e finas e águas azuis, o que lhe confere uma beleza singular. É dessa
característica de possuir águas azuis que surgiu o nome, sendo hoje frequentada por
muitos turistas, munícipes e de fora da província de Benguela. Atualmente, está sob
grande pressão antrópica, encontrando-se numerosos edifícios usados sobretudo como
residências e restaurantes. É uma praia de acesso fácil, partindo da estrada Dombe
Grande-Baía Farta, com um desvio a Oeste por uma estrada asfaltada, sem nenhuma
pendente que possa dificultar as visitas a este lugar. Corresponde a fácies marinhas do
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Miocénico, de rochas sedimentares compostas por arenitos, conglomerados, calcários e
argilas.

15.06.2015

Figura 4.14 – Imagem Google Earth da praia da Baía Azul, onde é possível observar as marcas
das cúspides bem segmentadas.

Os perfis de agosto e janeiro foram realizados em alturas diferentes do ciclo de maré,
justificando-se assim a largura distinta da praia (Fig. 4.15). São muito semelhantes,
apresentando uma rampa inclinada para o Oceano, de declive muito constante. Esta
estabilidade morfológica é atribuída à sua localização numa baía virada a NE, estando
portanto pouco exposta aos agentes marinhos mais energéticos. É uma praia dissipativa,
cuja ondulação é considerada progressiva.
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Figura 4.15 – Perfis da praia da Baía Azul.

4.2.4. Praia do Fishing
Localizada no município sede da Baía Farta, a Praia do Fishing limita a norte com a
Ponta das Vacas, a sul com a Ponta de São José, a este com a estrada principal da cidade
e a oeste com o Oceano Atlântico. A praia posiciona-se numa posição interior da baía,
de orientação NNW-SSW, estando virada a NE. Possui areias brancas e finas, mas como
tem servido como um posto comercial de peixe e de preparação para a salga e seca,
notam-se frequentemente sinais da libertação de resíduos, sólidos e líquidos desta
atividade, sobretudo por não houver contentores. Mesmo as águas do mar já apresentam
uma certa turbidez, refletindo a libertação de resíduos da atividade pesqueira. Desta
forma, a praia encontra-se em condições ambientais muito precárias, em particular no
que se refere à possibilidade de utilização balnear.
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17.03.2013

Figura 4.16 – Imagem Google Earth da praia do Fishing, em que é possível observar a sua
direção (NE), o traço de cor vermelho indica o local dos perfis.

A praia está situada numa posição protegida pela baía da Baía Farta, pelo que as ondas
quase não se fazem sentir e as águas são muito pouco agitadas. Em consequência do seu
posicionamento e pouca agitação marítima, o transporte por deriva litoral também é
muito reduzido e não se verificam correntes de rip.
Os perfis traçados nesta praia revelam uma superfície de acumulação de inclinação

suave no sentido do mar sem quaisquer alterações de declive que mereçam relevo (Fig.
4.17). Não se observa, pois uma berma ou degraus. Apesar de feitos em diferentes
alturas do ciclo de maré, os perfis de agosto e janeiro são muito semelhantes, dando a
entender que a morfologia se mantém inalterada ao longo do ano. A suave inclinação
sugere tratar-se de uma praia dissipativa.
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Figura 4.17 – Perfis da praia do Fishing, em que quase não se observa qualquer alteração
nenhuma na praia, nos dois períodos considerados.

4.2.5.Praia do Kawango
A Praia do Kawango confronta a Norte com o farol da Ponta de S. José, a Sul com a
praia de Kalohombo, a Este com o bairro Kawango e a Oeste com o oceano Atlântico
(Fig. 4.18). Posiciona-se num troço litoral linear de orientação NE-SW. Num passado
recente, esteve aqui instalado o mercado municipal da Baia Farta, sendo que numerosos
resíduos de natureza líquida e sólida, resultantes do comércio do peixe, contaminaram
as areias e o solo em torno envolvente e, como consequência, o solo adquiriu uma cor
escura. As atuais condições de saneamento da praia, afugentam turistas. Também de
referir que, a este da praia encontra-se uma comunidade, cujo bairro responde pelo
mesmo nome (Kawango), e que em numerosos locais desta praia acumulam-se resíduos
sólidos domésticos e da atividade pesqueira, aparentemente por não haver recolha dos
volumes depositados nos contentores com a periodicidade necessária. O acesso à praia é
fácil, por uma estrada em terra batida que tem como referência o terminal atual de táxi
do município. A praia do Kawango é muito extensa, mas, por razões de saneamento,
não tem havido turista. Só os moradores do bairro têm usufruído desta praia. No que
respeita à geologia, dominam sedimentos atuais, compostos por areias de praias do
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holocénico das formações recentes. Em torno envolvente da praia não há arribas,
tratando-se, deste modo, de uma costa baixa e arenosa.

17.03.2013

Figura 4.18 – Imagem Google Earth, onde se pode observar as cúspides e o impacte causado
pela atividade comercial do antigo mercado municipal. O traço de cor vermelho indica o local
em que os perfis foram traçados.

Os dois perfis traçados neste local mostram uma praia de largura comparável mas, com
a exceção dos 30 metros mais interiores, muito variável morfologicamente (Fig. 4.19).
Na porção mais interior observa-se uma pequena elevação, que se manteve inalterada
entre agosto de 2015 e janeiro de 2016. Esta elevação corresponde a um cordão litoral já
bastante afeiçoado a testemunhar uma posição anterior da linha de costa. Em agosto,
para ocidente desta elevação, observa-se uma faixa plana, com mais de 40 metros de
largura até à crista da berma. Depois tem-se a face da praia, muito inclinada,
característica de praia refletiva. No perfil de janeiro não se observa a crista da berma a
ocidente duma zona aplanada e a praia desenvolve-se a cota mais baixa que a
acumulação de agosto. O desnível aumenta progressivamente para ocidente alcançando
cerca de 1 m no ponto onde se encontrava a crista da berma no perfil de agosto.
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Figura 4.19 – Perfis da praia do Kawango.

As diferenças morfológicas na porção mais ocidental da praia indicam que a berma
desta acumulação sofre erosão durante os períodos de maior agitação marítima, sendo
de prever que os sedimentos sejam então depositados em barras submarinas. Sendo
assim, as ondas chegam a rebentar à costa, dando origem a espumas, característica de
uma rebentação progressiva.

4.2.6. Praia do Kalohombo
A praia do Kalohombo faz fronteira a norte com a praia de Kawango, a sul com a praia
de Kalohanda, a este com o bairro Kalohanda e a Oeste com o Oceano Atlântico (Fig.
4.20).A ocupação humana nesta praia é muito reduzida, podendo observar-se apenas
novas construções de residências. É uma praia muito vasta, enquadrada num troço
litoral linear de WSW-ENE, com areias brancas e finas. Não há arribas na zona
envolvente, está desocupada em termos de assentamento humano e de outras
infraestruturas. A partir desta praia, principalmente, já se faz sentir o clima desértico,
por observância de uma vegetação muito pobre e elevados sedimentos que se estendem
a alguns quilómetros para este, observa-se também os segmentos bem marcados das
cúspides e provavelmente correntes de rip, (Fig. 4.20).Apresenta bom especto ambiental
e acesso fácil, o que tem levado ao afluxo de turistas tanto os munícipes como os de
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outros locais. Os sedimentos de praia datam do Holocénico, assim como os volumes
sedimentares presentes na planície de acreção contígua à praia.

17.03.2013

Figura 4.20 – Imagem Google Earth, da praia do Kalohombo, onde se pode observar as marcas
das cúspides e as possíveis correntes de rip que ali ocorrem. O traço que aparece na imagem
avermelhado indica o local dos perfis.

Esta praia apresenta uma morfologia singular (Fig. 4.21). No perfil de agosto, a praia
apresenta um degrau mais interior, que pode ser interpretado como uma escarpa de
tempestade, e um segundo degrau, mais próximo do oceano, limitado internamente por
uma crista da berma bem vincada. A face da praia que se segue para ocidente é muito
inclinada, indicando uma praia emersa de perfil tipicamente refletivo. O perfil levantado
em janeiro foi realizado numa altura em que a maré se encontrava muito próxima da
preia-mar, não se percebendo a posição da crista da berma. Neste perfil a praia é cerca
de 30 metros mais estreito do que se observava durante o mês de agosto. Nas posições
mais baixas da praia encontramos uma superfície com ondulações de reduzida
amplitude que se prolongam por cerca de 40 metros. Segue-se, do lado do continente,
uma faixa mais inclinada, mas sempre a cota mais baixa que a cota alcançada durante o
mês de agosto. Tratando-se de rebentações de reduzida amplitude, responde ao tipo
progressivo.

67

Luísa Hatonda - Contributo para o conhecimento do património geológico e importância geoturística
do litoral dos municípios de Benguela e Baía Farta (Angola)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

0

20

Distância offshore (m)
40
60
80

120

Kalohombo

0

Altitude (cm)

100

-100

-200

-300

Ago-15
Jan-16

-400

Figura 4.21 – Perfis da praia do Kalohombo

As diferenças entre os perfis de agosto e janeiro podem ser interpretadas como
consequência de eventos erosivos importantes ocorridos durante os períodos de maior
agitação marítima de verão. Contudo, uma vez que as imagens de satélite do Google
Earth mostram diversas cúspides ao longo da praia, não é de excluir a possibilidade
destas diferenças refletirem a migração lateral das cúspides. Como se teve a
preocupação de realizar os dois perfis na mesma posição, de forma a se poder comparar
a morfologia da praia e entender a sua evolução sazonal, podemos também assumir que
alinha do perfil intercetava cúspides em diferentes posições. De facto, como se sabe que
as cúspides constantemente mudam de posição e que os sectores em “cabo” tendem a
apresentar uma face mais declivosa em posição muito próxima da linha de costa,
contrastando com as porções intercalares em “baía”, de declive tendencialmente mais
suave.

4.2.7. Praia da Senga
A praia da Senga limita a Norte com a praia de Kalohanda, a Sul com o complexo
Dundo (por se tratar de uma vasta área com numerosas estações arqueologia e
importantes jazidas paleontológicas), a Este com a falésia que recorta o rio Dundo e a
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Oeste com o oceano Atlântico (Fig. 4.22). Posiciona-se na transição entre troços litorais
lineares de orientação NE-SW e NNE-SSW. Na praia da Senga instalou-se uma
pequena comunidade de pescadores cuja origem é uma miscelânea e que tem como
principal atividade a pesca artesanal de subsistência. O acesso à praia é feito a partir da
estrada terra batida, tendo como referência principal, o atual mercado do município, que
dá acesso a comuna do Chamume. Nesta praia foi encontrada uma cabeça de baleia que
jaz por lá há quatro anos, constituindo uma atração local.
A acumulação de praia assenta em terraços quaternários, com terraços baixos (cotas
inferior ou igual a 40 metros) e terraços altos (cotas superior a 40 metros), e nos cordões
de praias holocénicas que se prolongam quase sem interrupção desde a foz do rio
Coporolo até zona da Baía Farta. Os sedimentos são, também, de idade holocénica. Esta
praia possui areias brancas com cascalhos de conchas.

17.03.2013

Figura 4.22- Imagem Google Earth da praia da Senga, onde visivelmente se pode observar as
marcas das cúspides e as possíveis correntes de rip. O traço a cor preto indica o local do traçado
dos perfis.

Os perfis de praia traçados na Praia do Senga prolongam-se por cerca de 120 metros,
distribuídos pela praia atual e alguns cordões litorais que testemunham posições da
linha de costa pouco remotas (Fig. 4.23).A avaliação das alterações sazonais é, aqui,
limitada pelo facto de não se ter encontrado um ponto fixo comum que pudesse ser
usado com segurança, entre agosto e janeiro. Como seria de esperar, a morfologia das
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acumulações mais antigas parecem manter-se inalteradas. A praia atual também parece
manter um perfil refletivo ao longo do ano.
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Figura4.23 – Perfis da praia da Senga.
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CAPÍTULO V
CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL E POTENCIAL
GEOTURÍSTICO

5.1. As paisagens
A paisagem é um elemento fundamental para o reconhecimento das identidades
territoriais, tendo em conta as suas características naturais e culturais, intrínsecas às
particularidades e singularidades do espaço físico e humano de cada região. Em
conjugação com este mosaico complexo, a paisagem também é um reflexo do substrato
geológico, do clima e dos ecossistemas vigentes, estes últimos responsáveis pelas
especificidades do coberto vegetal e dos habitats animais. Todos estes componentes
essenciais para a observação e entendimento da paisagem, encontram expressão na
caracterização ambiental da envolvente e potenciam o turismo natural e, em particular, o
geoturismo.
Segundo Massey (1995) e Rose (1995), os elementos da paisagem podem determinar o
nosso ‘’sentido de lugar’’ ou diferenciar totalmente5 as nossas perceções e emoções; e a
paisagem cultural constitui a nossa autobiografia inconsciente, por refletir de forma
tangível os nossos gostos, aspirações e temores (Rubinstein, 1999, citando Pierce
Lewis). A partir das qualidades ou características naturais e culturais ligadas à paisagem
podem obter-se dados, tanto sobre eventuais ameaças que esteja a sofrer, como também
acerca das oportunidades que podem ser aproveitadas para a (re)afirmação dos
elementos identitários dos lugares e regiões, tais como os âmbitos biofísico,
sociocultural ou socioeconómico.
5

www.apgeo.pt/files/docs/CD_X_Coloquio_Iberico.../pdfs/019.pdf
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Daí que Deffontaines (apud. Tricart, 1973), encara "a paisagem como a identificação de
uma porção do espaço percetível a um observador, a combinação de fatos visíveis e de
ações, das quais, num dado momento só percebemos o resultado global”. Esse resultado
global indica que cada unidade da paisagem é característica por si só, e que a sua
identificação está diretamente relacionada com os elementos físicos ali presentes.
A paisagem refere-se a uma certa porção do espaço, resultante da combinação instável
de elementos físicos, biológicos e antrópicos que, reagindo dialeticamente uns sobre os
outros, fazem um conjunto único e indissociável em perpétua evolução (Bertrand,
1971).
Neste contexto concetual, a paisagem da área em estudo insere-se na faixa litoral do
território, onde se verificaram dinâmicas territoriais rápidas e significativas, nos últimos
anos, com impactes evidentes na evolução dessa paisagem. Constituem exemplos
negativos dessa evolução recente, as envolventes da praia de Santo António e da Baía
Azul, ambas correspondentes a espaços em que a envolvente natural e paisagística foi
antropizada de forma desordenada e transformada irreversivelmente, daí resultando
danos consideráveis em valores patrimoniais que eram suscetíveis de contribuir para
atividades de turismo e lazer, que promovessem uma gestão sustentada do ambiente.
Como aspetos mais evidentes nesta paisagem e que contribuem significativamente para
a sua valorização patrimonial, podem ser enfatizados os seguintes pelo seu interesse
didático, turístico, geoturístico e de lazer:
1 – A omnipresença do mar, aqui expressa pela vastidão oceânica fustigada pelo vento e
batida pela ondulação, abraçando manchas de extensos areais e dunas de areias brancas.
Esta faz-se sentir, com os cenários naturais favorecedores de sentimentos de libertação
que proporciona, ao longo de toda a faixa litoral em estudo, mas sobretudo, no troço
que, a partir da Baía Farta, se direciona para Sul, abrangendo as praias de Kawango,
Kalohombo e Senga e as planícies litorais do rio Mormolo e do Dundo, rodeadas por
relevos aplanados, com cotas inferiores a 50 metros (Fig. 5.1).
2 – As arribas circundantes à serra do Sombreiro, à Caota e à Baía Azul, talhadas em
função da erosão milenar de estratos miocénicos e quaternários que proporcionam uma
sensação de imponência, pela sua altura e verticalidade, propiciando recortes de rara
beleza natural em que a erosão diferencial dos estratos de marga e grés calcário de tons
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acinzentados e amarelados lembram uma vasta livraria debruçada para a frente do
oceano (Fig. 5.2 A). Na base destas arribas, as praias curtas e os caos de blocos
resultantes de sucessivos tombamentos resultantes de instabilidade e ligados aos
fenómenos erosivos de recuo das arribas, contribuem para diversificar ainda mais estes
cenários e a sua aparência selvagem ainda imaculada.

Figura 5.1 – Vista parcial do extremo norte da praia do Kalohombo (Baía Farta), um dos
extensos areais caraterizados no presente estudo.

Enfatize-se ainda a panorâmica da baía de Benguela e das arribas da ponta do
Sombreiro, com o seu “chapéu” tão característico, relevo de resistência pitoresco,
moldado pela erosão diferencial em estratos compactos de um depósito plistocénico de
terraço alto (Fig. 5.2 B). Este recorte paisagístico, particularmente visível na praia das
Salinas, é um dos principais cartões-de-visita da própria cidade de Benguela (Fig. 5.2
C), apesar de não ter vindo a ser acarinhado nos últimos anos, por força da pressão
antrópica na praia de Santo António, de que resultou uma extensa obra de desaterro e
aplanamento no seu extremo sul, nociva para o enquadramento paisagístico deste espaço
natural da fachada atlântica de Angola.
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Figura 5.2 A-C – Aspetos dos troços de litoral desenvolvidos em arriba nas unidades miocénicas
da Formação de Quifandongo. A - Arribas localizadas no extremo sul do Sombreiro; B - Vista
parcial das arribas do Sombreiro, onde é possível observar à distância o “chapéu” ou morro do
Sombreiro; C - Vista panorâmica da faixa costeira desde as Salinas até ao Sombreiro,
verdadeiro ex-libris da região de Benguela (segundo http://www.redeangola.info/wpcontent/uploads/2015/02/salinas-benguela-620x325.jpg).

3 – A paisagem litoral da Baía Farta, comportando-se como um longo crescente virado
para o oceano, em que a tonalidade das águas adquire aqui um tom de azul-marinho
profundo, proporcionando ao observador uma sensação de frescura que contrasta com o
calor da faixa costeira, parca de vegetação, em que persistem manchas de tons amarelos
e acastanhados, terrosos (Fig. 5.3).Este espaço paisagístico de rara beleza está
omnipresente na enseada da Baía Azul e nas praias da Caota (Pescarias e rio Mormolo),
focadas no presente estudo, mas aqui o elemento natural caminha a braços com o
humano, através da multitude de embarcações e de artes da fauna local, da salga e da
seca do pescado, e das habitações de adobe ligadas a uma vida de labuta, amiúde no
limiar do sustento, por parte das gentes locais (Fig. 5.4). Todos estes elementos, naturais
e humanos, multiplicam-se até se perderem no horizonte, contribuindo para o edificar
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do próprio recorte paisagístico, nostálgico e agradável ao visitante, tipificando-o e
coroando-o com as suas particularidades e singularidade.

Figura 5.3 – Panorâmica da paisagem litoral da planície de acreção holocénica da Baía Farta,
desde o Dungo (Sul) para Norte do município.

Figura 5.4 – Praia do Kawango, visualizando uma paisagem praial muito deficiente. Ainda na
mesma imagem, observam-se habitações de adobe, característicos de uma vida de labuta para o
sustento.
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5.2. Dinâmica litoral atual
Os ambientes costeiros, numa perspetiva global apresentada pela Comissão da União
Mundial Geográfica Internacional, teriam sofrido erosão em mais de 70% de praias
arenosas, no período entre 1972 a 1984, tendo apenas as restantes 20-30% permanecido
estáveis ou com uma variação sem tendência definitiva (Birde, 1993). Os fatores
responsáveis por este processo são muitos e variados, desde os naturais e artificiais,
estes últimos ligados a causas antrópicas.6

5.2.1. Agentes naturais
As condições hidrodinâmicas da praia produzem constantes adaptações no seu perfil.
Pode-se tratar da dinâmica costeira segundo duas perspetivas, das quais a primeira é
geomorfológica e sedimentológica7, de acordo com a abordagem efetuada no capítulo 4
do presente estudo. Não obstante, a perspetiva seguinte é socioeconómica e urbanística,
relacionando-se com a ocupação, fluxo populacional, uso e transformação do solo, bem
como com margens e planos de água, acessibilidades, atividades económicas com
exploração de recursos, alterações de ecossistemas e paisagens e valores sociais. Todos
estes fatores são relevantes no que respeita ao aspeto socioeconómico, técnico e
ambiental (Gomes, 2002).
Os ventos, as marés astronómicas, as marés meteorológicas, as ondas, as vagas, as
ondas de longo período como os tsunamis, as correntes associadas a ventos, marés, aos
cursos fluviais, as grandes circulações oceânicas, o efeito da força de Coríolis, as
variações térmica e de salinidade, são agentes naturais associados às manifestações
fisiográficas de dinâmica costeira e litoral. Estabelecidos em diferentes escalas de
tempo, estes agentes interatuam entre si e com fronteiras sólidas naturais e artificiais
com maior ou menor instabilidade (sedimentos grosseiros, sedimentos finos, rochas,
estruturas rígidas e flexíveis). Daí a presença de fenómenos de oscilações de nível,
empolamentos, refrações, difrações, rebentações, reflexões, espraiamentos, refluxos,
galgamentos,

6
7

regolfos,

deslizamentos,

recirculações,

fluxos

líquidos,

fluxos

web.letras.up.pt/asaraujo/.../27%20cong%20geog%20portuguesa.pdf
http://www.apgeom.pt/Public/PubAPGeomVol1.pdf
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multifásicos, erosões, acreções8Mas as atividades humanas estão sempre presentes, com
maior ou menor intensidade, com o intuito de controlar ou contrariar9 este sistema
dinâmico (Gomes, 2002).

5.2.2. Causas antrópicas
As causas antrópicas ligadas à presença de desequilíbrios em ambientes costeiros estão
relacionadas com os constantes enfraquecimentos das fontes aluvionares referidas a:
- Exploração de inertes no leito e margens dos rios;
-Construções de barragens;
-Operações de dragagens principalmente nos estuários;
-Intervenções antrópicas no sentido de regularização e canalização dos cursos de água;
-Modificações de revestimentos vegetais do subsistema de vertentes;
-Construção e prolongamentos de quebra -mares portuários que podem originar erosão a
sotamar e acumulação a barlamar10. Neste sentido, na edificação de frentes urbanas, de
empreendimentos turísticos e de lazer, e de estruturas portuárias sobre, ou na
proximidade, de sistemas naturalmente dinâmicos (restingas, dunas, praias, ilhasbarreira, sapais, lagunas) é importante determinar quais as evoluções e as consequências
a curto, médio e longo prazo dos desequilíbrios verificados? Que escala de tempo
preocupa as sociedades atuais11? A quantificação da vulnerabilidade de sistemas
naturais, ou artificiais, às ações e a quantificação dos riscos a que estão ou ficarão
submetidos (ações, consequências, probabilidades) é essencial no planeamento e
ordenamento das faixas costeiras e no apoio à decisão. Dai que os sistemas muito
vulneráveis não podem ser ocupados por populações ou bens patrimoniais, para evitara
exposição aos riscos12.
Desde os tempos idos até hoje, o uso das zonas costeiras está associado às atividades de
exploração de recursos naturais e às acessibilidades terrestres e aquáticas, e estas são
4

http://www.apgeom.pt/Public/PubAPGeomVol1.pdf8
web.letras.up.pt/asaraujo/.../27%20cong%20geog%20portuguesa.pdf
11
http://www.apgeom.pt/Public/PubAPGeomVol1.pdf
12
http://www.apgeom.pt/Public/PubAPGeomVol1.pdf
10
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seguidas de fortes pressões urbanísticas, comerciais, industriais e turísticas, levando a
ocupações incompatíveis com as dinâmicas naturais presentes e gerando notáveis
disfunções ambientais.
Angola não é uma exceção a esta realidade, possuindo uma costa bastante irregular,
trabalhada pela dinâmica sedimentar atual e recortada por inúmeras pontas e baías de
diferente recorte, que propiciam uma notável geodiversidade e ecossistemas de grande
diversidade natural. Todavia, verifica-se que muita da população se concentra na faixa
litoral, por motivos diversos a que o longo período de guerra civil e a escassez de
recursos e insegurança no interior não são estranhos. Os assentamentos populacionais
resultantes, numerosos e parcos de ordenamento, propiciam largamente esta pressão
antrópica, sendo comuns as situações de desequilíbrio e de perturbação da dinâmica
litoral, quer em áreas de arribas, quer nas de areias móveis.
Em particular, a faixa costeira que abrange a área em estudo é muito variável e alguns
locais, como a sul da praia do Santo António até a praia da Caota, ou ainda, junto à Baía
Azul, são caracterizados por troços de costa alta, escarpada, formada por arribas de
altitudes médias a elevadas e com uma abrasão marinha elevada. Por sua vez, a praia
das Salinas, a Norte, e mais para Sul da praia da Caota, sobretudo no troço que, a partir
da Baia Farta, se estende até ao rio Dungo, no limite sul da área em estudo, a costa é
baixa e arenosa, resultante da acumulação grandes volumes de sedimentos móveis,
sobretudo areias finas e grosseiras e cascalho fino, alimentados pelo rio Coporolo mas
também por pequenos vales fluviais cujas áreas de drenagem estão integralmente
situadas na Bacia de Benguela, ou que resultam diretamente da erosão das arribas nas
posições a barlamar (Carvalho, 1963; Dinis et al., 2016).
Nestes locais de praias arenosas e sedimentos móveis, de acordo com os dados
analisados no capítulo 4 do presente estudo, está bem patente a dinâmica litoral, através
dos seus processos de erosão, transporte e deposição sob ação do vento, das correntes de
deriva e da ondulação, dominantes do quadrante sul. A sazonalidade dessa mobilidade
fica bem patente ma maioria dos perfis de praia realizados, em que os períodos de maior
erosão ocorrem no verão e se associam, frequentemente, a episódios de maior energia
do meio, como as calema. Não obstante, o balanço sedimentar é tendencialmente
positivo, não se tendo encontrado desequilíbrios graves nas praias arenosas situadas a
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sul da povoação da Baía Farta, sendo este um fator bastante favorável para o seu
aproveitamento balnear, no âmbito da criação de infraestruturas de turismo e lazer.
Quanto aos troços de litoral desenvolvidos em arriba, estes constituem outras formas de
litoral substancialmente diferentes. Um dos processos costeiros que aí se verifica é a
queda de blocos resultantes de instabilidade, bem patentes na costa de Santo António,
Sombreiro e Caota. Estes blocos de sopé de arriba ativa, quase sempre de composição
carbonatada ou mista, sofrem bioerosão por moluscos litófagos, por vezes a larga
escala. São, também, assoreados periodicamente por areias provenientes da mesma
deriva litoral que alimenta as praias. Constituem, em simultâneo, uma fonte de
biodiversidade e de recursos alimentares, ao propiciarem uma variedade substancial de
nichos que são aproveitados pela fauna local e por elementos da população, que fazem
da recoleção de ostras e outros moluscos, uma fonte de suprimento alimentar
complementar à pesca e agricultura de subsistência.
Por fim, o troço costeiro em que se inserem as praias em estudo é também caracterizado
pelas desembocaduras de diversos cursos de água secos e alguns intermitentes (Dungo,
Mormolo), que possuem água nas épocas de maiores quedas pluviométricas que
transportam sedimentos para o mar, contribuindo para alimentar as praias.
Dum modo geral, verifica-se que as praias viradas a noroeste, em particular se não
estiverem em baías protegidas dos agentes costeiros, apresentam perfis mais dinâmicos,
com claras alterações morfológicas sazonais. Algumas destas praias, como as das
Salinas, do Kawango e do Kalohombo mostram perfis de Inverno com um maior
volume de sedimentos, refletindo a ocorrência de eventos erosivos importantes durante
os períodos de maior agitação marítima que ocorrem nos meses de Verão. No caso das
praias das Salina e do Kawango a dinâmica erosiva na linha de costa é responsável pela
erosão da berma da praia, fazendo com que a porção mais alta da praia de reduzido
declive surja muito estreita ou praticamente existente durante os períodos de maior
agitação marítima. É de prever que os sedimentos removidos da praia por estas alturas
sejam depositados transitoriamente em barras submarinas que, dependendo das
condições de agitação marítima, podem promover uma rebentação ao largo.
Encontram-se também praias viradas sudoeste que mostram um perfil de Verão com
maiores volumes sedimentares que os perfis de Inverno. O único exemplo de litoral
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monitorizado em que esta situação se verifica é a Praia da Caota, junto a antigas
pescarias. Neste caso, as ondas de maior energia terão sido responsáveis pela deposição
de importantes volumes sedimentares em posições mais altas da praia, estando então
balanço sedimentar neste troço litoral em condições de maior superavit do que durante o
inverno, quando a agitação marítima é tendencialmente menos energética. Assume-se
aqui que estas diferenças respondem, por uma lado, a descargas pontuais de sedimento
pelo rio Mormolo após chuvadas na sua área de drenagem e, por outro, ao acumular de
materiais rochosos em consequência da erosão das arribas.
As praias viradas a norte, como as praias do Fishing e da Baía Azul apresentam perfis
muito regulares, sem um verdadeiro terraço da praia alta e crista da berma, que se
mantêm praticamente inalterados ao longo do ano. Refletem, assim, uma localização em
baías protegidas dos agentes marinhos pela sua orientação, já que a neste troço costeiro
ondulação é preferencialmente de oeste ou oeste-sudoeste, e pela presença de barreiras
naturais a barlamar, como a restinga da Baía Farta (no caso do Fishing) ou dum
pequeno promontório rochoso que separa a Baía Farta da Caota.
Referência, finalmente, à praia da Caota junto à foz do Mormolo. Apesar de virada a
noroeste, as mudanças sazonais observadas nesta praia são muito reduzidas, e as
alterações fisiográficas parecem resultar da transferência de sedimento entre diferentes
posições da praia, com maior acumulação em posições mais altas durante o verão.
Considera-se que, neste caso, a localização num local relativamente protegido e a
proximidade de um ponto de descarga de sedimentos fluviais garantem a proteção do
litoral durante os períodos de maior agitação marítima.

5.3. Diversidade biológica
A biodiversidade é tida como um pilar fundamental das zonas costeiras, e todos os seus
valores têm que ser apreciados concomitantemente. Destes, os seus valores naturais
devem constituir a chave para a valorização da zona litoral.
Segundo o conceito adotado pela Convenção da Biodiversidade (1992), a
biodiversidade é entendida como variedade e variabilidade de todas as formas de vida,
aos seus vários níveis (taxonómico, ecológico e genético), assentes num espaço
tridimensional no qual os principais elementos chaves são: a Geografia, o tempo e a
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funcionalidade de cada uma dessas unidades de vida. Assim, em conformidade com este
conceito, coabitam especificidades das dimensões espaciais, temporais e funcionais nele
envolvido.
Reconhece-se o valor da biodiversidade das zonas costeiras, não só pelo seu valor
intrínseco, a capacidade de fornecimento de bens (recursos) e serviços (funções
ecológicas). Destes bens destacam-se a exploração direta de recursos alimentares, bem
como produtos de aplicação (medicina, farmacêutica, etc.). Nos serviços (funções
ecológicas) incluem-se: o armazenamento e a reciclagem de nutrientes; a regulação
ecológica (efeito moderador de poluição de origem telúrica); é um local de recrutamento
e fonte alimentar para muitas espécies, quer pelágicas quer costeiras; é um dos
ecossistemas de maior produtividade; é ainda um ambiente de grande amenidade e de
uma paisagem peculiar que proporciona o estabelecimento e desenvolvimento de
atividades humanas de natureza diversa (habitação, lazer, etc.). E quando estes serviços
são aplicados, é crucial que se tenha em conta a conservação e a sustentabilidade dessa
biodiversidade, sendo este um elemento fundamental no plano de uma Gestão Integrada
para as Zonas Costeiras.13
A área em estudo é caracterizada por uma elevada biodiversidade marinha que inclui
numerosas espécies comestíveis e de importância económica, constituindo uma
biomassa considerável e, aparentemente, resistente a sobrecapturas, razão de ser da
indústria piscatória florescente que se encontra na Baía Farta. É conhecida por abrigar
uma grande variedade de espécies marinhas como o carapau, a sardinha, sendo esta
última espécie que tem sido a mais capturada nos últimos meses; o peixe canjila, a
corvina, o pargo, o cachucho (apesar de ser raro nos últimos meses), e a merma.
Para além destas espécies piscatórias, também têm aparecido tartarugas marinhas nos
meses de Outubro e Novembro, mas não há fiscalização quanto aos ovos destas
espécies, o que pode contribuir para a rarefação e, mesmo, extinção local da mesma,
porque, a falta da fiscalização dos ovos impede diretamente a reprodução.
Dentro dos vertebrados ainda há que considerar numerosas espécies de aves marinhas,
cuja classificação taxonómica transcende o presente estudo.

13

run.unl.pt/handle/10362/14264
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Nos invertebrados, as espécies de importância económica associadas ao pescado
compreendem moluscos como o choco, o polvo e a lula, para além de crustáceos
decápodes, dos quais aparece a lagosta, o caranguejo, mas em grandes profundidades.
Não obstante, para além destas espécies de maior valor económico os invertebrados
estão representados por várias centenas de espécies de meio litoral e infralitoral no troço
costeiro em que se inserem as praias em estudo. Estas espécies repartem-se, consoante
os seus requisitos ecológicos, por espaços de praia arenosa, ou ainda por áreas de
substratos rochosos, sendo estes últimos os que providenciam maior diversidade de
nichos ecológicos.
Os moluscos bivalves e gastrópodes são um dos grupos de invertebrados bentónicos
com maior representatividade nas comunidades marinhas de entre Benguela e a Baía
Farta, servindo, por conseguinte, com indicadores de biodiversidade e da boa saúde
ambiental destes locais.
A espécie largamente dominante nos troços arenosos é a conquilha Donax rugosus, um
bivalve especialmente adaptado a substratos de areias móveis batidos pela ondulação.
Ocorre, frequentemente, com Mactra glabrata e Cardita lacunosa, na generalidade dos
troços de praia estudados. Em meio infralitoral, abaixo do nível de base da ondulação,
são comuns as comunidades com grandes espécimes de Pinna rudis, Cardium costatum
e Senilia senilis.
Em zonas de arriba, como na proximidade das praias da Baía Azul e Caota, o andar
litoral está salpicado de espécies adaptadas a substratos duros, calcários, como é o caso
dos gastrópodes Nerita senegalensis, Patella natalensis, P. safiana, Littorina punctata,
Stramonita haemastoma e Siphonaria pectinata, a par de numerosos ostreídeos. Já em
meio infralitoral, em zonas de substratos rochosos ou mistos, surgem frequentemente
nas redes de pesca espécimes de Pugilina morio, Conus pulcher, Hexaplex rosarium,
Bolinus cornutus e Xenophoras enegalensis, entre diversas outras espécies que indicam
estarmos na presença de um dos troços de litoral mais interessantes de Angola, no que
concerne à biodiversidade da denominada “fauna senegalense”, representativa das
biocenoses litorais tropicais da costa ocidental de África.
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5.4. Atividades tradicionais
As atividades tradicionais realizadas na área em estudo são variadas, mas incidem,
sobretudo, na pesca artesanal, na salga e na seca de peixe. Esta última, em alguns locais
como no Dungo, constitui a atividade principal. Tratando-se de comunidades
piscatórias, o respeito pelo mar e pelo provento que ele sustenta, motivam também
hábitos culturais e religiosos, em que a tradição tem a sua palavra. As festas do mar nas
comunidades do Dungo e Senga14eram uma destas expressões, mas não se têm realizado
por razões de misticismo.

5.4.1. Seca de peixe
Nas praias inventariadas no presente estudo, por se encontrarem na faixa litoral, onde a
pesca tem servido de sustento das famílias ali residentes, e tendo, também, em conta a
grande riqueza marinha, tem-se realizado bastante a salga e seca do peixe (Fig. 5.5 A-B)
que, neste caso, constituem as atividades principais da população local.
Em concreto, estas atividades têm sido praticadas com mais relevância a partir da sede
do município da Baía Farta e até ao Dundo, local que constitui o limite sul desta
dissertação. Quanto ao processo de seca, este tem sido feito de forma artesanal, através
de um método que passa de geração em geração, em que o peixe é estendido em
pequenas barracas feitas com pau e cobertas de capim com altura variável. O produto
final é conduzido ao mercado municipal da Baia Farta, onde é comercializado. Esse tipo
de atividade realizada por pequenas comunidades de pescadores, serve apenas para o
sustento das famílias.

14

Soba Pinto Domingos Manuel (05.01.2016), comunicação pessoal.
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Figura 5.5 – Aspetos de atividades tradicionais ligadas à pesca, na área em estudo. AMostrando a seca do peixe no bairro Calobombo, localizado a beira do mar; B- Executando a
salga do peixe na localidade do Dungo.

5.4.2. Pesca
Tal como já foi referido, a pesca é a atividade principal das populações residentes na
área em estudo. Esta atividade tem sido feita de forma industrial, nas pescarias que se
encontram instaladas na área, como são os casos das explorações Alva Fishing, Iemanjá,
Maria da Glória e Mormolo, entre diversas outras. Em simultâneo, embora daí
resultando menores volumes de pescado, destaca-se também a pesca artesanal praticada
pelas pequenas comunidades de pescadores, a pouca distância da costa (Fig. 5.6).
A pesca artesanal é dividida por duas estações: diurna e noturna e com distintas espécies
capturadas nestas duas estações. Na fase diurna, a espécie mais capturada é a Canjila
(Senga) e, na noturna, captura-se o peixe-espada, a cavala, a sardinha e, já na praia do
Calohombo, a merma. Os moluscos como o choco e o polvo têm sido capturados no
inverno. No Dungo, a captura depende muito das estações e a espécie do carapau
desapareceu desde o ano 2010. De janeiro a março, de entre as principais espécies
capturadas destaca-se a Canjila, pela sua maior abundância; nos meses de junho a julho,
captura-se o peixe ferreira e a bravura. O peixe cachucho só se captura no anzol (Senga
e Dungo) de forma artesanal15. Grande parte do produto tem sido salgado e secado para
fins comerciais, sendo que o peixe fresco só se adquire por encomenda.

15

Kamota Benguela (09.01.2016), comunicação pessoal.

84

Luísa Hatonda - Contributo para o conhecimento do património geológico e importância geoturística
do litoral dos municípios de Benguela e Baía Farta (Angola)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Figura 5.6 – Atividade de pesca artesanal na praia da Senga.

Para melhores informações no que concerne a pesca, exemplifica-se a pescaria Iemanjá,
uma das mais conhecidas na região, que diariamente regista capturas da ordem das 90
toneladas, apesar da imprevisão do mar, com uma capacidade de conservar 600
toneladas16 (Fig. 5.7). As maiores capturas têm sido em outubro e novembro e a captura
menor tem sido registada no mês de maio. A espécie mais capturada é a sardinha
(Sardinella aurea e Sardinella maderensis)17.

Figura 5.7 - Chegada do barco na ponte cais da pescaria Iemanjá, com aproximadamente 30
toneladas de peixe, sobretudo sardinha.

16
17

Idalina Alfredo (Diretora financeira; 16.01.1016), comunicação pessoal.
Engenheira Marta Guevara (26.01.2016), comunicação pessoal.
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5.5. Acessibilidade e infraestruturas
Na área em estudo foram identificadas diversas infraestruturas para estabelecimentos
comerciais e prestação de serviços como restaurantes, bares e casinos. Por sua vez, as
principais dificuldades quanto à acessibilidade ressaltam ao baixo nível económico,
levando à privatização das praias. Sobre a localização das áreas acessíveis a toda a
população, verificou-se uma maior concentração na região sudoeste da área estudada,
desde a Baia Farta, com exceção a Ponta de São José que esta marcada por uma cerca,
pois aí está instalada a Unidade da Polícia Fiscal do município.
Não existem infraestruturas específicas de apoio aos turistas, pois esta faixa está,
simplesmente, ocupada por pescadores vindos de vários pontos da província (Catumbela
- Praia, Lobito, bairro Vinte-Sete, Macaca) e do país (Huambo, Huila e Benguela). Em
muitos destes locais, a acessibilidade é feita por estrada terra batida e por vezes muito
arenosa (Senga), dificultando a circulação rodoviária de alguns veículos com pouca
capacidade, com exceção a Baía Azul que é por uma estrada asfaltada.
Por constituir uma zona suscetível a atividades turísticas, pedagógica e científica, é
importante que haja uma gestão sustentável intensificada para desenvolver ambiental,
social e economicamente, com o fim de se minimizarem os impactos negativos
resultantes destas atividades. Tendo em conta as especificidades da área em estudo, é
possível considerar-se a seguinte classificação, quanto à importância relativa das
características inventariadas nas diversas praias: 1) área de importância turística, (2)
área de importância ecológica, (3) área de importância socioeconómica, e (4) área de
importância científica e (5) área de importância arqueológica. Estas especificidades são
consideradas na proposta de roteiro anexa ao presente estudo (anexo I).

5.5.1. Área de importância turística
Esta categoria inclui as áreas suscetíveis a atividades de turismo e lazer, que contribuem
para o desenvolvimento socioeconómico das comunidades locais, no caso das praias das
Salinas, Caota, Kawango, Kalohombo e Senga. Uma vez que estas praias são utilizadas,
essencialmente, para atividades de lazer, o seu uso intensivo e desordenado poderá
contribuir para afetar os espaços naturais em causa, comprometendo a biodiversidade, a
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dinâmica sedimentar e livre circulação de sedimentos, e a própria salubridade dos
locais. Outras perturbações graves, sobretudo nas praias estudadas das Salinas, Caota,
Baía Azul, Kawango, Kalohombo advêm dos próprios assentamentos populacionais
próximos, e atividades praticadas nas zonas de areal, as quais são responsáveis por
várias fontes de poluição, incluindo a acumulação de lixos e sucatas (destroços de
embarcações na Caota), as descargas diretas de resíduos sólidos vindos de terra ou
transportados por ventos e correntes litorais, e a contaminação de areias e solos por
efluentes domésticos, agrícolas e industriais, transportados pelos rios (ex: rio Mormolo)
e infiltrados nas areias permeáveis. De tudo isto resulta a necessidade de se proporem
padrões e implementarem medidas que visem uma gestão integrada dessas praias, com
vista ao seu melhor usufruto. Destas, salientam-se as seguintes:
- Preservar e garantir a salvaguarda da paisagem das praias, pois servem como base
motivadoras para novas atividades económicas;
- Proteger a biodiversidade, com maior atenção às tartarugas marinhas;
- Controlo do crescimento habitacional, isto é, ocupar zonas próprias que garantam a
segurança, tanto da população assim como da biodiversidade marinha;
- Criar infraestruturas de apoio à atividade turística, áreas verdes e equipamentos
necessários com base à sustentabilidade e à melhoria da qualidade de vida das
populações locais.

5.5.2. Área de importância ecológica
Esta categoria inclui áreas onde se verifica a reprodução das tartarugas marinhas (Praia
de Kalohombo, Senga e Dungo), uma vez que não há controlo nem fiscalização dos
ovos destas espécies e, como consequência, os ovos têm sido retirados nas areias para
fins comerciais e para alimentação. Cada vez mais, estas espécies têm vindo a ser
capturadas pelas redes dos pescadores, ameaçando ou até mesmo levando à sua extinção
num curto intervalo de tempo. Como se sabe, a nível da África Subsaariana, a costa de
Benguela é tida como uma das mais ricas em tartarugas marinhas, daí advindo a
necessidade de as proteger, integrando a sua conservação em programas educativos e de
turismo da natureza.
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5.5.3. Área de importância socioeconómica
As diversas praias estudadas devem ser encaradas como áreas cuja importância
socioeconómica está ligada a atividades tradicionais de pesca, salga e seca de pescado,
ligadas às populações locais. Numa perspetiva integradora e perspetivando a
sensibilização e educação ambiental dessas populações, com a colaboração das
autoridades locais, essas atividades podem ser promovidas de um modo sustentado,
contribuindo para o desenvolvimento socioeconómico e turístico dos espaços.

5.5.4. Área de importância científica
Esta categoria recai, sobretudo, na zonas com arribas, situadas em torno da Caota, mas
extensíveis até ao morro do Sombreiro, por apresentarem especificidades geológicas
diferentes das da faixa litoral arenosa que se prolonga desde a restinga do Lobito até à
praia de Santo António e, mais para Sul, desde a Baía Azul até ao Cuio.Com efeito, as
arribas litorais deste troço de costa mostram extensos afloramentos de estratos
sedimentares de idade miocénica, pertencentes à Formação de Quifandongo. Estes,
frequentemente, são fossilíferos e comportam uma fauna variada, que inclui ossadas de
grandes cetáceos e numerosos dentes de peixe, incluindo famoso o tubarão gigante
Charcarocles megalodon (Fig. 5.8) (Antunes, 1964), mas também uma grande
diversidade de fósseis de animais invertebrados, sobretudo moluscos bivalves (Ostrea,
Tellina, Anadara, Mactra, Nuculana, Glycymeris, etc.) e gastrópodes (Turritella,
Terebra, Cerithium, Clavatula, etc.) e de microfósseis. Dentro destes últimos destacamse os foraminíferos plantónicos e bentónicos, dada a sua importância biostratigráfica no
estudo científico desta unidade, incluindo a correlação com setores do offshore com
relevância na indústria do petróleo.

5.5.5. Área de importância científica
Apesar de se localizar à uma distância de quase 4 quilómetros do mar, referimos a
arqueologia do Dundo no trabalho, dada a sua importância para conhecimento da
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história, cultura, da geologia e da vida marinha do passado. Estes sítios arqueológicos
são suscetíveis de virem a ser incluídos num georoteiro que também inclua as praias e
outros locais com afloramentos da envolvente da área em estudo.

Figura 5.8 – Forma e dimensão do tubarão gigante Charcarocles megalodon, cujos dentes se
encontram nas jazidas paleontológicas da Formação de Quifandongo, na envolvente da área em
estudo (Adaptado de https://en.wikipedia.org/wiki/Megalodon).

Em suma, através do investimento da educação e por meio da sensibilização ambiental e
da

avaliação

dos

serviços

prestados

nestes

locais,

é

possível

contribuir

significativamente para o desenvolvimento da qualidade de vida das populações locais e
entorno envolvente, através de fóruns e conferências que estimulem amor à Natureza,
para a posterior conservação destes lugares.

89

Luísa Hatonda - Contributo para o conhecimento do património geológico e importância geoturística
do litoral dos municípios de Benguela e Baía Farta (Angola)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO VI
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

A presente dissertação abrange a faixa costeira dos municípios de Benguela e da Baía
Farta, sendo estes localizados estrategicamente no litoral centro - oeste do território
angolano, com um clima árido e uma diversidade considerável de formas litorais e de
nichos ecológicos, daí resultando uma geodiversidade e biodiversidade de excecional
valor, que importa reconhecer, estudar e valorizar. Assim, para esse efeito, procedeu-se
ao estudo das praias de de Salinas, Caota (antigas pescarias), Caota (rio Mormolo), Baía
Azul, Cawango, Kalohango e Senga.
Este espaço atlântico, influenciado pela proximidade de correntes como a de Benguela,
apresenta-se particularmente multifacetado, ao ser constituído por ambientes costeiros
sedimentares de costa alta, com arribas talhadas em rochas neogénicas, desde a praia do
Santo António ate à Baia Azul, intercalados por costas baixas e arenosas, na praia das
Salinas, atingindo a Baia Farta, no rio Dundo, limite sul da dissertação. As principais
concentrações populacionais verificam-se a partir do Santo António, repartindo-se por
diversas comunidades locais ligadas à atividade piscatória, nomeadamente na Caota, na
Baía Azul e, sobretudo, na Baía Farta, sede de município com uma indústria florescente,
ligada ao setor.
Estas populações, através de processos e de uma pressão antrópica cada vez mais
progressiva, tendem a degradar o ambiente natural, daí resultando um empobrecimento
da sua diversidade, que poderia ser aproveitada par o turismo ecológico e para o
geoturismo, numa perspetiva sustentável, gerando riqueza e dinâmicas socioeconómicas
e culturais locais. São disso exemplo, a Baía Azul, onde se verifica uma pressão
considerável no respeitante ao crescimento de infraestruturas para diversos fins, a Baia
Farta, onde se observa um ordenamento populacional bastante deficiente e localizado
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em zonas de risco, e a praia do Kawango, localizada a poucos metros do mar e com um
saneamento muito deficiente, pois, os resíduos sólidos são aí depositados, retirando
assim o valor estético do espaço.
Do ponto de vista geológico, a área em estudo é dominada pela Formação de
Quifandongo, constituída por estratos margosos, greso-argilosos e carbonatados, ricos
de fósseis, visíveis nas arribas da Caotinha, Caota e Baía Azul. Destacam-se também a
planície holocénica de acreção arenosa da Baía Farta, e os depósitos antigos do
Plistocénico, de praia levantada, onde a principal referência é o chapéu do Sombreiro.
Esta formação é uma das mais importantes na bacia de Benguela.
Durante a realização do trabalho, levantaram-se perfis de verão e inverno nas praias em
estudo,tendo sido possível, a partir daí caracterizar os tipos de praias patentes na faixa
em estudo, buscando as possíveis variações ao longo da costa durante um período de
tempo. Verificou-se que nesta faixa, as alterações da linha da costa são pouco
observáveis, salvo na Caota do rio Mormolo, em que os cordões litorais ali observados
indicam antigas posições da linha de costa.
A cultura engrandece a Nação. As atividades tradicionais caracterizam as comunidades.
Sendo assim, numa perspetiva integradora com vista à valorização patrimonial e
turística, estudaram-se aspetos das principais atividades tradicionais, sendo que estas se
praticam desde há muito tempo, estendendo-se de geração em geração na pesca, salga e
seca de peixe, as quais constituem as principais atividades das comunidades que se
implantam área em estudo.
Na área em estudo, apesar de se terem efetuado numerosos trabalhos de índole
geológica, sobretudo desde as décadas de 50 e 60 do século passado, não foram
abordadas especificamente as temáticas que tratam sobre o conhecimento do património
geológico, com exceção de algumas considerações sobre a Baía Farta, expressas em
Passasi (2011). Não obstante a sua importância turística, didática, científica e
ecoturística, infelizmente não há conhecimento aprofundado por parte do cidadão sobre
estas potencialidades, cingindo-se apenas em atividades de turismo de sol e praia não
controladas, pondo em risco a biodiversidade e a geodiversidade aí patente.
Um dos aspetos positivos notados na área em estudo foi a ocupação populacional
reduzida em algumas áreas da costa como na praia do Kalohombo, Senga e Dugo. Estas
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praias estão ocupadas apenas por pequenas comunidades de pescadores. Já a porção
norte, desde a praia do Kalohombo para Norte, sofre grande pressão antrópica,
ameaçando assim os ecossistemas através de ocupações em lugares impróprios, como
aconteceu na praia do Kawango, tornando-se em um local de depósito de resíduos
(lixo). Também ocorrem ocupações em locais com paisagens que congregam valores
estéticos, como na Caota, Baía Azul e praia das Salinas.
Tendo em vista as características e singularidades da área em estudo (paisagens,
geoformas, substrato sedimentar, diversidade biológica e paleontológica, etc.)
associadas ao tipo de ocupação, e a problemática de estudo do património geológico, na
sua vertente de conservação, recomenda-se:
- Que se adote uma estratégia que integre uma eficiente gestão para o litoral da área em
estudo;
-Tendo em conta a biodiversidade e, com maior relevância, o exemplo das tartarugas
marinhas, deve-se criar uma zona de proteção do litoral, abrangendo praias em que esta
espécie é notável, viabilizando uma gestão sustentável;
- Revelar e divulgar o património geológico dos municípios de Benguela e da Baía Farta
e a sua relevância geoturística, incrementado o conhecimento e a sensibilização do
público sobre sítios naturais com envolventes geomorfológica, geológica e
paleontológica já estabelecidas, dando subsidio a informações de caráter científico.
- Que se abordem temas sobre o património geológico de forma a contribuir
positivamente na conservação da geodiversidade;
-Durante a implementação das atividades turísticas, deve se ter em conta os elementos
que asseguram a manutenção do património natural da área em estudo, de forma
sustentada;
-Que se implementem projetos que viabilizem a valorização do património natural,
geológico e arqueológico, para a sociedade em geral, para a promoção de uma cultura a
favor do ambiente, pois dela, depende a vida.
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