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O baixo nível de Oxigénio registado nas águas da 
costa marítima de Luanda, concretamente na Zona 
da Ilha, esteve na base do encalhamento de 
peixes de diversas espécies, na última terça, 
quarta e quinta-feira, segundo disse em exclusivo 
ao A Capital a chefe do departamento do 
Ambiente Marinho e Controlo de Saúde dos 
Ecossistemas do Instituto Nacional de Pescas 
(INP), Isabel Rangel.  
O ancião João Giba, por sua vez, coordenador da 
zona da Floresta da Ilha, diz não mais estranhar 
com o fenómeno, por considerar ser natural. “Sou 
antigo na profissão e posso garantir que é comum 
acontecerem situações do género nesta época do 
ano. E isto não é apenas no mar, mas acontece 
também nas lagoas e lagos, altura em que muita 
gente aguarda esta época para a recolha de 
cacussos, bagres e outros tipos “de peixes”, 
afirmou.  
E o velho Giba parece estar coberto de alguma 
razão. É que foi, precisamente, o que se viu nesta 
semana, na zona da Ilha do Cabo, com várias 
pessoas em corrida desenfreada, para, cada um à 
sua maneira, em busca de apanhar o maior 
numero diferente passou por aqui e para casa, 
haviam tipos de peixes, desde moreia, choco, 
agulha, pargo e pescada”, descreveu, apontando 
encalhados, no momento em que a reportagem do 
A ~ capital chegou ao local contrariamente aos 
peixes de menor porte, os pescadores abordados 
relataram que e nesta altura do ano, em que o 
calor começa a fazer-se sentir e o oxigénio 
escasseia, que as baleias também encalham.  
A chefe do departamento do Ambiente Marinho e 
Controlo de Saúde dos Ecossistemas do INP não 
comunga da asserção que considera de 
especulativa, segundo a qual o fenómeno terá 
alguma ligação com o processo de 
desassoreamento registado na Baía de Luanda, 
no âmbito do Projecto Baía.  
Conta que o fenómeno começou a ser detectado a 
partir de terça-feira, 13, quando, sobretudo, 
começaram a aparecer peixes mortos e outros 
com dificuldades respiratórias, além de uma 
alteração na coloração da água do mar, que 
apresentava um tom acastanhado.  
“Retiramos logo uma amostra e detectamos que o 
teor do oxigénio estava extremamente baixo, ao 
ponto de atingir 1.16 mililitros por litro, um valor 
que é suficiente para provocar uma grande 
mortalidade entre os peixes”, esclareceu.  
Procederam a um outro tipo de análise à água, 
para determinar o que ocorria com a mesma e 
“detectamos que se tratava-se de um bloom de 
micro-algas, cuja concentração provoca a redução 
de oxigénio”, explica.  

E, geralmente, quando tal acontece ocorre aquilo 
que os especialistas chamam de anóxia. Para 
quem não sabe, a anóxia, na sua definição 
biológica e ecológica, assim como em outras 
ciências ligadas aos seres vivos, pode referir-se à 
redução ou completa ausência de oxigênio em 
massas de água, que, não raras vezes, pode 
provocar a morte de peixes e invertebrados aí 
existentes. 
Mas, ainda assim, desdramatizou: “é normal 
ocorrerem situações do género, porque o 
fenómeno é cíclico e acontece quase todo”os anos 
na Baía, senão mesmo na costa. Já ocorreu em 
Benguela, em Cabinda e no Namibe. É normal 
nesta altura do ano, devido às alterações climá-
ticas, pois estamos a sair de uma estação fria para 
uma estação quente, o faz com o que estes 
blooms ocorram”.  
Tão logo o oxigénio suba de nível, sublinhou a 
especialista, as coisas voltarão à normalidade. 
“Estamos a registar a subida do oxigénio. Hoje 
(quarta-feira) registou-se um nível de dois mililitros 
por litro, mas o normal é de quatro. Isto quer dizer 
que, já se regista menor concentração de células”, 
adiantou.  
Para ela, esta era uma situação que poderia 
verificar-se até esta quinta-feira, embora não seja 
tão taxativo, quanto se pode pensar. Contudo, 
Isabel Rangel reconhece que, na manhã desta 
quinta-feira, a mortalidade de peixes tenha sido 
notória, com destaque para as raias, tainhas, 
roncadores e outros tipos de peixes.  ram. 


