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Inexistência de Carta 
Geotécnica e de Carta de Riscos 
da Província de Luanda 
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Contexto 
 

  A província de Luanda é actualmente alvo 
de solicitações diversas, desde a 
implantação e/ou melhoramento de infra-
estruturas e de equipamentos mas nem 
sempre, essas actividades, são adequadas 
às suas propriedades, pelo que o estudo 
das informações geológicas, geotécnicas e 
de riscos,  ajudam a prever cenários, para 
as futuras acções.  
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Contexto 
    Plano Nacional de Geologia  “PLANAGEO” (2008)  

aprovado em Decreto Lei nº 52/09   

 “Os desastres naturais, obviamente, têm impacto maior 
nas grandes concentrações populacionais, pelo que os 
mesmos, devem constituir o critério básico a orientar, na 
selecção das áreas. 

   …sugere-se imediatamente, as regiões de Luanda, 
Benguela, Lubango e Huambo, não estando entretanto,  
descartadas outras áreas consideradas de risco 
potencial, a serem oportunamente apontadas pelas 
autoridades competentes.” 
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Antecedentes 
 

Carta geológica - geotécnica (1ª aproximação) Silva 
& Teixeira, 1:25 000, 1973)   

Carta geológica de Luanda à escala, 1:25 000; 2000 
(Noticia explicativa) 

Estudos geológicos e geotécnicos para a cartografia 
geotécnica da Província de Luanda (Pires, 2007; 
Pires & Fernandes, 2008, 2009, 2011) 
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Elaborar a Carta Geotécnica, de Aptidão e de Riscos 

Geológicos da Província de Luanda  

 
Actualizar  a Cartografia Geológica 
 Elaborar as cartas de diagnóstico 
         Topográfica, Litológica, Geomorfológica, 

Tectónica, Hidrológica, Hidrogeológica,  
Ocupação e uso do solo. 

Objectivo Geral 

 
Objetivos específicos  
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Materiais e métodos  

• Bibliografia  (Documentos, Relatórios)  

• Documentos cartográficos (cartas topograficas e 
geológicas),  Imagens de satélite, Fotografias 
aéreas   

• Levantamento de campo  

• Processamento da imagem 

• Incorporação de dados 

• Tratamento da informação 

• Implantação do SIG-GEOURBE 
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Materiais e métodos  

Métodos empíricos 

 - valoração dos parâmetros 

 - estatísticos  

 - processamento de dados espaciais 

Métodos de modelação 

  - aplicações SIG 
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PRODUTOS 
 
• Biblioteca digital especializada e actualizada 
• Documentos cartográficos, fotografias e 

imagens de satélite da província de Luanda 
interpretados 

• Base de dados meteorológicos da Província 
de Luanda 

• Teses de Licenciatura, Mestrado e 
Doutoramento 

• Mapas, cartas e imagens de satélite 
georreferenciadas e ortorectificadas 

• Projecto SIG-GEOURBE 
• Novos Mapas Digitais 
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 1. Formação Científica:  Teses de Licenciatura, 
Mestrado, Doutoramento, Publicações, Participação 
em eventos. 

 
 2. Prática: Fornecer um instrumento para orientar 

projectos e obras que garantam adequados níveis de 
gestão e sustentabilidade nos espaços territoriais, 
com benefícios imediatos nas Administrações 
(Municipais e Comunais) na província de Luanda, nas 
instituições do estado e nas empresas que lidam com 
o espaço físico.  

 
 3. Formação de técnicos básicos (activistas 

ambientais  
 comunitários) 
 

Indicadores de Avanço 
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Universidade Agostinho Neto (UAN); Faculdade de Ciências e 
de Engenharia 

Instituto Superior Politécnico José António Echeverría (CUJAE) 

Ministério da Geologia  

Governo Provincial de Luanda 

Instituto de Geologia e Minas (IGEO) 

Instituto de Planeamento e de Gestão Urbana de Luanda  
(IPGUL) 

Laboratório de Engenharia de Angola (LEA)   

INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES: 
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PARCEIROS POTENCIAIS  

Ministério da Construção e das Obras Públicas 

Ministério do Ambiente 

Instituições do Ensino Superior 

Empresas Públicas e Privadas   
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VIABILIDADE 
 
 

• As vantagens económicas estão relacionadas com a 
aplicabilidade das novas tecnologias possibilitando a 
elaboração de mapas digitais e actualizados. 

• A metodologia utilizada pode ser aplicada em qualquer 
região do país.  

• As instituições de Ensino Superior, para atender e dar 
cumprimento a estes desafios, orientam-se e desenvolvem 
esta linha de investigação, havendo a necessidade de 
estabelecer Acordos ou Convénios de cooperação.  

• Os organismos internacionais apoiam actividades que 
promovem a melhoria da qualidade de vida e do 
desenvolvimento sustentável. 
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• Multidisciplinaridade: Estreitar 
relações entre os departamentos 
e as diferentes unidades 
orgânicas da Universidade 
Agostinho Neto e os organismos 
do estado. 

• Promover a realização e  
participação de encontros entre 
os organismos que lidam com a 
gestão e utilização do espaço 
físico, para a divulgação dos 
resultados das investigações.  

Fortalezas 
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• Integração nos 
projectos 
internacionais  

Oportunidades 
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• Dispersão de sinergias em 
projectos com objectivos 
comuns. 

• Dificuldades no 
estabelecimento de 
acordos ou de convénios 
com os organismos e 
instituições nacionais e 
internacionais ou com os 
potenciais parceiros.  

Debilidades 
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•A não atribuição ou 
insuficiência de 
recursos 
financeiros. 

•A não participação 
efectiva no 
PLANAGEO.  

Ameaças 
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Caracterização dos parâmetros 
geológicos e geotécnicos para a 

Cartografia Geotécnica  
e  

Cartografia de Riscos 
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Carta topográfica à escala 1: 100 000, edição 
2000 

Província de Luanda (limites administrativos 

antigos)   
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Mapa difuso de susceptibilidade  as 
inundações  
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Mapa digital de perda de solo por Erosão para 
el periodo seco (USLE) Cophyright Gabriela Pires 



Mapa digital de Aptitud ingeniero – geológica 
Dos variables (litología y declives) 

 

Mapa digital de Aptidão   (Solos/declives) 
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SIG-GEOURBE 

Aplicação da Geostatística na 
Cartografia Geotécnica e Analise 
de dados para a sua implantação. 

Limitações: Inexistência das 
coordenadas nas sondagens 
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Considerações : 
 
• O estabelecimento das cartas temáticas visam um 

zonamento relacionado com diferentes graus de risco 
associados à ocupação urbana, que resultarão áreas com 
maior ou menor aptidão. 

• A reorganização do Planeamento (Requalificação) 
pressupõe em regra a ocupação de novas áreas do espaço 
urbano, cujo conhecimento geológico-geotécnico é com 
frequência deficiente, consequência da ausência de 
cartografia especializada. 

• A prevenção dos riscos deverá iniciar-se ao nível do 
Planeamento, procurando definir zonas de maior ou 
menor perigosidade e suscetibilidade, e definir para 
estas, uma ocupação adequada. 
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Considerações : 
 • A utilização de cartas digitais, elaborar a carta preliminar 

de susceptibilidade e de perigo à riscos, com 
possibilidade de actualização das informações.  

• A partir destes critérios, é após disponibilizada a carta 
geotécnica e de risco, propor o estabelecimento de 
directrizes para o uso do solo urbano, a serem 
implementadas pelos organismos que lidam com o 
espaço.   

• A avaliação de riscos são de grande utilidade quando se 
buscam soluções visando conciliar níveis de segurança e 
de economia.  
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SIG-GEOURBE 
AAA Aguas, arenitos de Angola 
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• “O HOMEM TRANSFORMA 

RISCOS NATURAIS EM 

CATASTROFES” 

» Álvaro Rodrigues dos 

Santos 
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