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I
INTRODUÇÃO

O presente relatório, “Caracterização Biofísica”, insere-se no âmbito dos estudos de caracterização e

diagnóstico realizados como parte integrante do Plano de Urbanização da Cidade de Ondjiva (PUCO).

Pretende contribuir para a identificação e valorização das principais características biofísicas não só da

área envolvente à cidade, mas também na sua directa relação com a vasta região enquadrante. Desde

já se sublinha que dimensão biofísica é aqui entendida como englobando não apenas os elementos

físicos e bióticos do território, mas também, em parte, os resultantes da acção do homem, na sua

vertente de modelador da paisagem e dos sistemas naturais pré-existentes.

Pese embora a lacuna de dados existentes a diferentes níveis, e não pretendendo ser um trabalho de

levantamento exaustivo de todos os parâmetros possíveis de referenciar no complexo sistema regional

e local, esta análise apresenta-se como uma caracterização objectiva de um conjunto de variáveis físicas

e biológicas, que se apresentam como elos chave na génese e manutenção de um espaço territorial a

todos os níveis singular e frágil, e integrantes da realidade geográfica de Ondjiva, nomeadamente no

que se refere à articulação de processos de gestão e desenvolvimento sustentados para a evolução

urbana da cidade.

O corpo do documento divide-se em três partes perfazendo um total de nove capítulos.

A primeira e segunda partes, onde se integram os capítulos 1 e 2, envolvem a apresentação do presente

relatório, a organização do mesmo, bem como a metodologia utilizada e o enquadramento geográfico

da área em referência no âmbito biofísico.

À terceira parte correspondem os capítulos 3 a 9, sendo nesta que se estabelece a caracterização e

diagnóstico das componentes biofísicas estudadas. Destes, o capítulo 3 apresenta as características

geológicas, litológicas e hidrogeológicas da região. O capítulo 4 identifica as principais unidades

geomorfológicas e as suas implicações no modelado regional e local. A componente pedológica é

analisada no capítulo 5, tendo em conta os principais tipos de solos regionais e respectivos

agrupamentos. No sexto capítulo aborda-se a componente climática e no sétimo estabelecem-se as

principais características ao nível da hidrologia superficial da bacia hidrográfica do rio Cuvelai. No

capítulo 8 é feita uma descrição das principais classes de uso do solo consideradas para a envolvente

da cidade. O capítulo 9, corresponde a uma síntese diagnostica dos elementos considerados, bem

como a um conjunto de recomendações em função dos problemas e lacunas existentes a diferentes

níveis na realidade biofísica de Ondjiva.



II
METODOLOGIA E ENQUADRAMENTO

1 . METODOLOGIA

Tendo em vista a identificação e elaboração dos elementos correspondentes às variáveis consideradas

para a caracterização biofísica do Plano de Urbanização da Cidade de Ondjiva (PUCO), faz-se de

seguida uma apresentação dos princípios e processos metodológicos que estiveram na base do

tratamento destas variáveis, nomeadamente a construção de uma base de dados geográfica através da

inventariação, codificação e georreferenciação das variáveis referênciadas, com importância para o

estudo, assim como proceder à análise geográfica dos dados, no sentido de procurar relações entre

variáveis, quer físicas quer biológicas. 

1.1 . MEIOS INFORMÁTICOS UTILIZADOS

Para a elaboração dos vários níveis de informação e sua análise relacional aqui desenvolvidos, foram

utilizados diferentes programas no âmbito dos sistemas de informação geográfica (SIG) tirando partido,

não só, das vantagens que uns apresentam em relação aos outros em diferentes etapas de construção

e análise das variáveis utilizadas, mas também, pela relativa facilidade com que se processa a conversão

de ficheiros entre si. Desta forma, recorreu-se aos seguintes programas de SIG em ambiente

Windows98: MapInfo Professional 6; ArcView 3.2 e suas extensões Spatial Analyst 1.1 e 3D Analyst 1.1,

para além de outras extensões de caracter específico que aumentam a capacidade de processamento

de informação deste programa; Geomedia 3.0 e o seu módulo Geomedia Network 1.0.

1.2 . PROCEDIMENTOS GERAIS

De uma forma sintética, pode-se referir que para a concretização dos objectivos definidos com vista à

análise biofísica, foram percorridas um conjunto de fases que envolveram a estruturação de bases de

dados, a construção e organização da base de dados geográfica propriamente dita, o

geoprocessamento dos dados geográficos, levantamentos de campo, a análise e apresentação dos

resultados obtidos, entre outros.

No que se refere à estruturação das bases de dados, esta fase consistiu na identificação, avaliação e

recolha da informação cartográfica, teledetectada e descritiva existente sobre a área de estudo, bem

como na necessidade de se equacionarem procedimentos com vista à uniformização da informação

obtida antes de se proceder à sua integração.

A construção da base de dados, consistiu numa das fases mais morosas e também mais importante do

trabalho, ao incluir a aquisição, tratamento e processamento da informação, permitindo assim a

utilização desta nos processos subsequentes de análise geográfica. O geoprocessamento, implicou a



construção de novas estruturas de dados, o cruzamento de informação, e a produção cartográfica.

A análise dos resultados obtidos, definindo o culminar das fases anteriores, serviu quer para a

caracterização dos aspectos biofísicos da área de estudo, quer para a múltipla utilização destes para fins

de análise geográfica, conforme será discutido no terceira parte deste trabalho.

1.3 . ESTRUTURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA BASE DE DADOS

1.3.1 . IDENTIFICAÇÃO, CARACTERIZAÇÃO E SELECÇÃO DA INFORMAÇÃO  GEOGRÁFICA

Tendo em atenção os objectivos do trabalho, foi seleccionada informação geográfica pré-existente

relacionada com aspectos de caracterização dos elementos biofísicos não só da área envolvente a

Ondjiva, mas também no âmbito comunal, municipal e provincial, conforme se apresenta nos pontos

seguintes.

1.3.1.1 . Dados Cartográficos

Desde já se salienta a lacuna existente ao nível de elementos cartográficos actualizados de grande

escala, para a área de Ondjiva. Apenas foram identificadas algumas plantas anteriores a 1968, existindo

à data um esboço de planta realizado pelo INOTU, fruto de um levantamento planimétrico da rede

viária da cidade, de características cartográficas muito precárias, elaborado em 2001. Outro aspecto,

refere-se à ausência de dados altimétricos detalhados para a área em referência, facto que dificultou a

identificação de elementos de importância primária para a análise aqui apresentada como são os

relativos às características topográficas e morfológicas enquadrantes da cidade. Apresenta-se de

seguida os documentos cartográficos pré-existentes considerados:

– Carta de Angola, na escala de 1/100 000, Ministério da Defesa, Instituto de Geodesia e
Cartografia de Angola;

– Carta de Geologia de Angola, na escala de 1/1 000 000, folha 3 (Carvalho, 1980-82);
– Carta dos Recursos Mineiros de Angola, na escala de 1/1 000 000, folha 3,  Instituto

Geológico de Angola (1998);
– Planta de Vila Pereira de Eça e Arredores, na escala de 1/2000, 1947, sem editor.
– Planta de Vila Pereira de Eça, na escala de 1 /2000, 1968, sem editor;
– Esboço Planimétrico da Cidade de Ondjiva, sem escala definida, 2001, INOTU.

1.3.1.2 . Dados Teledetectados

Dada a ausência de informação planimétrica actualizada, quer para o núcleo urbano quer para a sua

área envolvente, e tendo em consideração a necessidade de se proceder a um levantamento exaustivo

das características geográficas da área, a diferentes níveis espaciais, recorreu-se à aquisição de

informação teledetectada de alta resolução do sistema IKONOS, com um “pixel” de 1m, captada a 18

de Agosto de 2003, coincidindo com o período seco de forma a reduzir qualquer possibilidade de

cobertura de nuvens. O quadro 1.1, apresenta as características espaciais em função dos vértices

extremos, segundo o sistema de coordenadas UTM 33S datum WGS 84.
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Quadro 1.1 - Coordenadas extremas da área abrangida pelos dados
captados pelo sistema IKONOS.

Scene X Y 

Coord 1 572375.14 8118106.75

Coord 2 584083.46 8118062.78

Coord 3 584043.16 8108105.68

Coord 4 572340.46 8108149.85

1.3.1.3 . Dados Descritivos

Relativamente à informação alfanumérica, para além das referências bibliográficas, assinaladas ao longo

do relatório, foram ainda incorporados dados referentes à delimitação efectiva das unidades e sub-

unidades administrativas (província, municípios e respectivas comunas), descritos no Suplemento do

Boletim Oficial de Angola de 13 de Dezembro de 1971 definindo a Portaria nº 18 137-A do Governo

Geral de Angola; assim como os dados climáticos relativos aos valores médios dos elementos climáticos,

para dezanove estações meteorológicas e postos udométricos, distribuídos pela província do Kunene e

envolvente, extraídos dos anuários climatológicos do Serviço de Meteorologia de Angola, no período

1937-74. 

1.3.2 . AQUISIÇÃO, TRATAMENTO E PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO

A informação de base utilizada na elaboração das bases de dados, foi obtida a partir de diversas fontes,

quer analógicas quer digitais, que se podem dividir, em termos de processos de captura, em dois tipos:

dados de colecta primária como é o caso das imagens de satélite e levantamentos de campo, e dados

de colecta secundária, como os obtidos com base em cartografia já existente. Não pretendendo fazer-

se uma descrição exaustiva de todos os procedimentos, apenas se refere que a utilização final dos dados

em referência passou por etapas como o pré-processamento e classificação dos elementos

teledetectados, a conversão de informação analógica para digital com base na digitalização automática

e vectorização de elementos cartográficos, na verificação e edição dos dados cartográficos, na

associação de atributos e na transformação da estrutura dos dados, entre outros.

1.3.3 . REFERENCIAÇÃO DOS DADOS CARTOGRÁFICOS

1.3.3.1 . Sistema de Coordenadas

A informação cartográfica de base de Angola, referenciada à Carta de Angola, encontra-se

originalmente definida para a projecção Transversa de Mercator, com base no elipsóide Clarke 1880, o

datum horizontal (geodésico) de Camacupa e o datum vertical do Marégrafo de Luanda. No entanto,

dadas as características dos elementos utilizados no presente estudo, nomeadamente a ortorectificação

predefinida dos elementos teledetectados, bem como a dificuldade em determinar certos parâmetros

geodésicos, foi feita uma mudança no sistema de coordenadas dos ficheiros cartográficos a gerar,

passando estes a estar definidos à projecção Universal Transverse Mercator (UTM), zona 33S, elipsóide e

datum horizontal WGS84.



1.3.3.2 . Georreferenciação

O processo de georreferenciação dos documentos cartográficos em formato matricial foi feito com base na

atribuição de 4 pontos de controlo, correspondentes aos quatro cantos da cercadura dos mapas utilizados.

Para a sua concretização foi utilizada a extensão Image Warp agregada ao programa Arcview 3.2.

1.4 . ANÁLISE METODOLÓGICA COM BASE NO GEOPROCESSAMENTO DOS DADOS
CARTOGRÁFICOS

Atendendo ao leque considerável de matérias abordadas ao longo do relatório, relativas a aspectos de

caracterização biofísica da envolvente a Ondjiva, a sua elaboração e análise implicaram diferentes

metodologias. Com base neste pressuposto será feita de seguida uma síntese dos aspectos

metodológicas mais relevantes percorridos para a concretização de cada um dos conjuntos temáticos

abordados. 

1.4.1 . UNIFORMIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO CARTOGRÁFICA DE BASE

Para a área em referência ao PUCO, o elemento estruturante de base para a elaboração dos diferentes

elementos planimétricos e temáticos a considerar, foi a imagem obtida com base no sistema de alta

resolução IKONOS. No entanto, e tendo em atenção a necessidade de espacializar elementos que

presentes na área de estudo se desenvolvem para lá dos seus limites, como é por exemplo o caso do

sistema de drenagem superficial, recorreu-se à cartografia existente na escala de 1/100 000. Desta

forma, tornou-se obrigatório proceder não só à uniformização desta informação como também à sua

agregação. Com efeito durante o processo de vectorização das folhas da Carta de Angola que cobrem

a província do Kunene, foi tido em conta a margem de contacto entre folhas contíguas por forma a

minorar os erros de conecção. Foram constatados, em algumas situações, desalinhamentos entre a

informação impressa em folhas contíguas, facto que implicou a sua correcção durante a fase de

vectorização. Por outro lado a necessidade de trabalhar com temas cartográficos definidos por classes

de entidades que num só ficheiro representassem a totalidade da sua dimensão espacial, para uma

dada realidade geográfica, levou a que fossem agregados os diferentes ficheiros individualizados por

folha  previamente gerados.

1.4.2 . DADOS GEOLÓGICOS , LITOLÓGICOS E HIDROGEOLÓGICOS

Tendo por base os elementos constantes na cartografia geológica indicada no ponto 1.3.1.1

(meramente de enquadramento), assim como num conjunto de documentos descritivos, foi elaborado

um esboço das principais unidades geológicas e litológicas da área, sendo desde logo necessário referir

que a informação é a todos os níveis preliminar, dada a muito escassa e pouco detalhada recolha de

dados existente, não só na área em referência como para a generalidade da província.

Relativamente aos aspectos hidrogeológicos, é de referir o conjunto de elementos documentais

elaborados nas décadas de 50 e 60, que em muito contribuíram para o conhecimento desta dimensão

física para a área de Ondjiva, e que serviram de base para a caracterização apresentada. Em grande
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medida, este contributo mantém-se hoje como referencial não só pela sua qualidade, mas também pela

ausência de estudos detalhados a este nível mais recentes, em virtude das vicissitudes ocorridas no

passado recente.

1.4.3 . DADOS OROGRÁFICOS

A ausência de levantamentos topográficos de pormenor para a totalidade da área em estudo, levou a

que as informações altimétricas se encontrem omissas no conjunto de dados produzidos, sendo a todos

os níveis uma lacuna para o planeamento da cidade que deverá ser debelada num horizonte o mais

curto possível, por intervenção dos organismos governamentais.

1.4.4 . DADOS GEOMORFOLÓGICOS

Dada a falta de elementos topográficos, por um lado, e a pouca documentação descritiva existente

sobre o tema para a área, por outro, a sua identificação levou a que os elementos aqui apresentados

sobre as características geomorfológicas se apoiem em grande medida em reconhecimento de campo

exaustivo, e posteriormente colmatado e actualizado com base em visitas dirigidas, sempre com o

apoio dos elementos teledetectados de alta resolução atrás referidos. 

1.4.5 . DADOS PEDOLÓGICOS

Em linha com as lacunas referidas anteriormente, o conhecimento ao nível dos solos é extremamente

precário, nomeadamente no que se refere à sua distribuição específica no padrão micromorfológico

local. Desta forma apenas são referidos os elementos extraídos da análise e compilação de elementos

existentes em bibliografia publicada e inédita. Efectivamente, a diversidade dos solos da área, bem

como das suas características, apenas está avaliada, em muitos casos, ao nível dos grandes

agrupamentos pedológicos, não sendo por isso possível apresentar uma imagem espacial

pormenorizada da sua ocorrência. Desta forma, apenas foram considerados os tipos de solo

dominantes e respectivos agrupamentos, sem que contudo se apresente uma representação

cartográfica detalhada.

1.4.6 . DADOS HIDROGRÁFICOS

Tendo em atenção as características específicas do sistema drenante superficial da rede hidrográfica que

enquadra a cidade, nomeadamente no que se refere à ocorrência de cheias cíclicas e ao regime

temporário do escoamento, constatou-se uma grande dispersão, quer espacial quer temporal, de

informação existente bem como a ausência de registos significativos para as características hidrológicas

e hidrométricas locais (aspectos ainda agravados pela lacuna existente ao nível de informação

topográfica detalhada). Desta forma, a identificação de aspectos tão importantes como as áreas sujeitas
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a alagamento temporário, baseou-se quer em dados teledetectados de arquivo (plataforma Landsat 5

TM) – das áreas submersas por lâmina de água aquando das inundações de Março de 1989, tida aqui

como referencial para uma cheia de pequena magnitude, quer por referências indirectas, neste caso

com especial incidência pela morfologia das comunidades vegetais como bio-indicadores dos

diferentes níveis de tolerância destas à presença de água de alagamento, quer ainda por informações

obtidas in situ, através de habitantes locais ou levantamento de campo.

1.4.7 . DADOS CLIMÁTICOS

O estudo feito relativo às características climáticas da área, teve como elementos base as Observações

Meteorológicas de Superfície em Angola, respeitantes ao período 1946-1973 (SMA, 1946-73), as

normais climatológicas, correspondentes à série 1931-1960 (Ferreira, 1965b) e os dados extraídos dos

anuários climatológicos do Serviço de Meteorologia de Angola, no período 1937-74. A análise incidiu

sobre os valores, variabilidade e distribuição espacial da temperatura do ar, precipitação, humidade

relativa, regime dos ventos, evaporação de Pitche e na classificação climática, tendo por base processos

que envolveram a análise multivariada, como à frente será referido, apoiados pela utilização de quadros

e gráficos síntese. Chama-se a atenção para o facto de a estação meteorológica de Pereira de Eça /

Ondjiva se encontrar desactivada desde 1975, o que se traduz numa lacuna de recolha de dados de

quase 30 anos, o que impossibilita a compreensão de toda uma série climatológica recente.

Para os dados relativos à temperatura foram considerados os valores médios mensais correspondentes

às 9 horas, diário, média máxima, média mínima, valores máximos e mínimos absolutos, bem como os

valores correspondentes ao hemeroperíodo e nictoperíodo. Em relação à precipitação foram

igualmente apresentados os seus valores médios relativos, e a sua variabilidade mensal e inter-anual,

para além da sua intensidade e relação a fenómenos de instabilidade atmosférica. Para o regime dos

ventos, dada a ausência de dados em termos médios respeitantes à sua intensidade, apenas foram

identificados os rumos dominantes e a sua relação mensal e estacional. Em termos de humidade relativa

do ar apresentou-se a sua variabilidade média anual por mês.  

A análise multivariada desenvolvida, baseou-se em larga medida na geração de modelos para a

precipitação e temperatura médias anuais ao nível provincial, utilizando processos de regressão

múltipla, bem como na aplicação de índices. Ao nível dos modelos foi aferida a correlação existente

entre a variabilidade observada nos valores dos elementos climáticos, variáveis dependentes, com base

em factores como a altitude (MNT), a distância ao equador e a distância ao oceano, variáveis

independentes. Entre os parâmetros de regressão múltipla calculados contam-se: o coeficiente de

correlação múltipla (R) que exprime o grau de associação entre as variáveis dependentes e

independentes (numa escala de 0 a 1, sendo 1 o valor máximo de associação); o coeficiente de

determinação múltipla (R2) que define a proporção do total da variação explicada pela recta da regressão

das variáveis dependentes em função da variação das variáveis independentes, bem como o que fica

por explicar a partir da expressão (1-R2)*100; o valor do R2 Ajustado, que indica o ajustamento do

número de variáveis independentes da equação da recta com o número de unidades de análise. Para

garantir a validação das associações traduzidas pelas medidas acima descritas, nomeadamente a

19Caracterização Biofísica



significância dos coeficientes de determinação, isto é, os resultados não serem fruto da aleatoriedade,

foi utilizado o teste de Fisher (F), que permite averiguar o grau de confiança da representatividade da

população estatística estudada, a partir da determinação dos respectivos graus de liberdade e intervalos

de confiança. Os resultados obtidos permitiram gerar representações da distribuição média anual dos

valores dos elementos climáticos referidos, de forma contínua para todo o território da província do

Kunene. Em seguida são discriminados os parâmetros obtidos, referentes aos dois modelos indicados.

Modelo da temperatura média anual

R = 0.93

R2 = 0.86

R2ajustado = 0.84

F = 31.8; valor crítico(95%) - 3.20

Equação da recta de regressão:

Y= 34.6772 - 0.0076 *X1 - 0.0019 *X2 - 0.0006 *X3

Modelo da precipitação média anual

R = 0.96

R2 = 0.96

R2ajustado = 0.93

F = 123,16; valor crítico(95%) - 3.20

Equação da recta de regressão:

Y= 1339.6293 + 0.5161*X1+0.4072*X2- 0.7811*X3

Onde: Y= Temperatura média anual/precipitação média anual; X1= altitude; X2= distância ao mar; 

X3= distância ao equador

Foi ainda estabelecida uma análise ao nível da classificação climática, tendo por base, entre outros, o

cálculo de balanço hídrico e respectivos índices de aridez, humidade e hídrico, do sistema

implementado por Thornthwaite-Matter.
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1.4.8 . DADOS DA OCUPAÇÃO DO SOLO 

As diferentes classes de ocupação do solo definidas para a área em estudo, basearam-se na

interpretação da informação teledetectada pelo sistema IKONOS, e numa exaustiva recolha de dados

no terreno. O quadro 1.2, faz a síntese das classes consideradas.

Agrupamento de Ocupação do Solo Classe de Ocupação do Solo

Espaços Naturais e Semi-naturais Galeria arbórea ripícola

Floresta seca

Formação secundária de floresta seca

Formação arbustiva esparsa com árvores

Formação arbustiva densa de “Mutiati”

Formação arbustiva esparsa de “Mutiati”

Formação arbustiva densa de espinheiras

Formação arbustiva esparsa de espinheiras

Formação arbóreo-arbustiva sujeita a alagamento

Formações herbáceas sujeitas a alagamento

Espaços Agro-pecuários Familiares “Ehumbo”

Espaço Urbano Edificado consolidado concentrado

Edificado consolidado disperso

Edificado não consolidado concentrado

Edificado não consolidado disperso

Vazio urbano

Infraestruturas e Equipamentos Via pavimentada

Via não pavimentada

Equipamento diverso

Improdutivos Areeiro

Quadro 1.2 - Agrupamentos e classes de ocupação do solo considerados.
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Figura 2.1 - Enquadramento da cidade de Ondjiva.

Implantada numa região particular de solos areentos, onde a topografia se apresenta quase plana e na

qual os rios assumem um carácter temporário e endorreico, fruto, em grande medida, da história

geológica herdada e das características climáticas actuais, Ondjiva domina uma paisagem onde os

factores biofísicos se apresentam de forma marcante na relação entre as populações e o meio

envolvente. Com efeito, desde há longa data que os povos que nesta região se foram instalando têm

convivido com a variabilidade das condições físicas e bióticas, nomeadamente no que diz respeito às

desencadeadas pelas prolongadas secas e por curtos períodos de abundância de água.

As chuvas são elemento de elevada variabilidade em toda a região, determinando no entanto,

principalmente pelos quantitativos precipitados em anos de abundância pluviométrica nas cabeceiras

do sistema hidrográfico do Cuvelai, a ocorrência de um dos maiores espectáculos em termos de
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2 . ENQUADRAMENTO 

A cidade de Ondjiva, capital da província do Kunene, está localizada no extremo Sul da República de

Angola (Fig. 2.1). A sua posição geográfica define-se aproximadamente na intercepção entre o paralelo

17o 04´ de latitude Sul e o meridiano 15o 43´ de longitude Este de Greenwich, a cerca de 30km da

fronteira com a Namíbia. 



transformação da paisagem em toda a vasta área de micromodelado que a nível geomorfológico

individualiza de forma única o sector jusante da bacia endorreica do Cuvelai. Trata-se da “efundja”,

termo Ambó que assinala as grandes cheias, que vêm trazer às terras ressequidas uma nova vida, quer

pelos nutrientes e recarga de água superficial e subterrânea que transportam, quer por inclusivamente

trazerem consigo peixe que, em contraste absoluto, nada onde antes o solo se apresentava

completamente seco.

Com efeito, o que realmente individualiza toda esta região são as unidades morfológicas típicas da

paisagem topográfica do Cuanhama: as chanas e os mufitos. As chanas definem canais fluviais

assoreados, intercalados por interflúvios de desnível altimétrico de poucos metros - os mufitos, que ora

se alargam ora se estreitam, num padrão anastomosado, ao longo de vasta superfície que se estende

desde alturas do Evale até à caldeira do Etosha, já em território da Namíbia, estruturando parte do

sistema de drenagem da bacia hidrográfica do rio Cuvelai.

Este sistema de canais naturais apresenta-se durante grande parte do ano completamente seco,

adquirindo “vida” aquando da chegada da “efundja”. No entanto, este fenómeno é extremamente

irregular no que se refere à sua magnitude, extensão, duração e ocorrência. De facto, verificou-se que

num período de 18 anos, entre 1976 e 1994, apenas se registaram na área jusante da bacia 6 cheias

de dimensão média e nenhuma de grande magnitude. Quando ocorre, a “efundja”, pode durar até 3

meses, antes das suas águas evaporarem completamente por força do megatermismo da região.

Os diferentes tipos de solos existentes são maioritariamente de natureza psamítica, com poucos

nutrientes, e muitos apresentam elevados teores salinos, não permitindo assim, logo à partida, o

desenvolvimento de muitas das culturas típicas de áreas semi-áridas, em vastos sectores da região.

Destaque-se a este nível, a presença típica na paisagem Cuanhama da palmeira conhecida por

“matebeira”, muito estimada pelas populações locais, e que apresenta elevada tolerância a solos

halomórficos, sublinhando muitas vezes o contacto entre as formações florestais secas dos mufitos e as

superfícies herbosas das chanas. Efectivamente, a diversidade graminosa autóctone que se apresenta

como bom recurso pascicola, por um lado, e a presença de águas subterrâneas a pouca profundidade

facilmente acessíveis por processos artesanais, por outro, promoveu o desenvolvimento de uma cultura

agro-pastoril, que hoje em dia, de certa forma, continua a determinar o pulsar económico da região,

da qual Ondjiva é nódulo estrutural.
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III 
CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO

3 . GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA

3.1 . GÉNESE GEOLÓGICA DA BACIA DO CUANHAMA-ETOSHA

A região onde se localiza a cidade de Ondjiva

apresenta uma constituição geológica

particular, estando inserida na denominada

Bacia de Sedimentação do Cuanhama-Etosha

de idade quaternária, e segmento estrutural

da vasta Bacia do Kalahari. Constitui parte

integrante da sub-unidade geomorfológica

denominada por Marques (1977) como

Depressão endorreica do Cuvelai-Lueque,

aqui identificada por Bacia Endorreica Cuvelai-

Etosha, que define região residual da

aplanação do Terciário médio, recoberta por

espessos depósitos arenosos eólico-fluviais. Os

materiais litológicos que compõem esta bacia

de sedimentação são diversos, sendo a sua

constituição mineralógica essencialmente

representada por areia e argilas que se

estruturam numa sequência estratigráfica de

origem fluvial, definindo depósitos

continentais do andar superior do Sistema do

Kalahari (Fig. 3.1). São também comuns

arenitos ferruginosos, silicificados e calcários

recobertos por areias de origem eólica,

incluindo areias do Kalahari redistribuídas.

Pese embora a uniformidade topográfica e a aparente monotonia litológica, a região, parte integrante

da Bacia do Kalahari, teve uma história geológica turbulenta. Com efeito durante o seu longo percurso

geológico, de muitas centenas de milhões de anos, toda esta vasta bacia foi sujeita a períodos de forte

convolução tectónica, submersa por oceanos primitivos, coberta por espessos glaciares, parcialmente

inundada por rios ou retocada por vastos mantos de areia. A região encontra-se sobrejacente a um

Figura 3.1 - Enquadramento regional da bacia endorreica Cuvelai-Etosha.
Adaptado de Mendelson et al. (2001).



antigo substrato continental de granito, gneisses e rochas vulcânicas, de idade entre os 2600 e os 1700

milhões de anos (Era Précâmbrica), hoje a muitas centenas de metros de profundidade, e de que os

morros graníticos aflorantes na Mupa são testemunho exposto na topografia regional. Na Era

Précâmbrica, o continente africano era parte integrante de um vasta superfície emersa continental,

conhecida por Rodinia, e de que faziam também parte a América do Sul, a Antártica, a Índia e a

Austrália.

Há cerca de 1000 milhões de anos (finais do Mesoproterozoico inícios do Neoproterozoico), acentuada

convulsão tectónica desencadeia a formação de vales do tipo rift, no fundo dos quais se vão depositar

espessas camadas de arenitos (Grupo Nosib) por vezes com mais de 8 000m de espessura, levando à

fragmentação da Rodinia, e ao desenvolvimento de vastos mares entre as massas continentais. Um

destes mares separava, há 750 milhões de anos, as formações geo-estruturais de Angola e do Norte da

Namíbia das que se encontravam a Sul (Sul da Namíbia e África do Sul), por uma vasta plataforma

marinha, de que os depósitos dolomíticos e calcários, com mais de 7km de espessura que se encontram

hoje associados ao Grupo Otavi, são testemunho (Namíbia). Com efeito a antiga plataforma oceânica

constitui hoje parte da vasta Bacia do Cuanhama-Etosha ou Bacia do Owambo.

Por vicissitudes mal conhecidas, a deriva continental sofreu uma alteração de sentido há cerca de 650

milhões de anos, originando a colisão das massas continentais então individualizadas, primeiro no

sector ocidental da bacia e mais tarde a Sul, da qual, em termos globais, resultou a formação do super-

continente Gondwana. A colisão referida levou a que os sedimentos depositados nas orlas marinhas de

então se tenham enrugado, dobrado e constituído parte integrante das cordilheiras montanhosas que

se vieram a formar. Exemplos actuais destes eventos orogénicos são os alinhamentos estruturais que

formam os morros de Tsumeb, Otavi, Grootfontain e Kamajab, na Namíbia, e que se prolongam para

Noroeste até ao Ruacaná, formando o rebordo ocidental escarpado do Kaokoveld.

A erosão das cadeias montanhosas da fase de consolidação de Gondwana, levou à formação de uma

espessa formação de origem sedimentar que se identifica por Grupo Mulden e que culmina a sequência

da Damara que agrupa todas as rochas formadas entre os 900 e os 600 milhões de anos.

Um longo período de erosão continental, entre 550 e 300 milhões de anos atrás, já na Era Paleozóica,

é anterior à denominada Sequência do Karoo, iniciada aquando grande parte do planeta se encontrava

coberto por glaciares durante o Pérmico. Com efeito, é referido por alguns autores que o actual vale

do Cunene, no seu troço internacional, constitui antigo vale glaciário formado neste período. Há cerca

de 280 milhões de anos, com o aquecimento gradual, os glaciares começaram a derreter e a recuar,

dando origem a transgressões marinhas, sob a forma de superfícies oceânicas pouco profundas. Por

esta altura a Bacia do Cuanhama-Etosha encontrava-se sob um mar pouco profundo, onde se

depositavam sedimentos finos e orgânicos.

No início do Mesozóico (250 milhões de anos), o mar pouco profundo que até então cobria a bacia,

secou dando lugar a vastos campos dunares, que gradualmente colmataram os antigos sedimentos.

Quando finalmente, por volta de 130 milhões de anos, no Período Cretácico, se inicia a abertura do

Atlântico, as margens continentais da África Meridional sofreram forte elevação tectónica, sendo ao

mesmo tempo, e durante 60 milhões da anos, sujeitas a importante desmantelamento erosivo, de que

o rebordo litoral marginal, que raramente penetra mais que 100km para o interior, e sublinha a

superfície de flexura do actual Planalto Angolano, constitui testemunho.
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Figura 3.2 - Modelo morfolitológico do modelado regional, adaptado de Marsh & Seely (1992).

Por esta altura uma vasta depressão, a Bacia do Kalahari, formava-se no centro do subcontinente,

estendendo-se desde os actuais territórios do Norte do Cabo, Botswana, Namíbia Oriental, Zâmbia e

Angola, até ao Congo. A actual Bacia do Cuanhama-Etosha, não é mais que um pequeno lóbulo

ocidental desta vasta superfície.  

Nos últimos 70 milhões de anos (Era Cenozóica), a Bacia do Cuanhama-Etosha tem sido preenchida por

areias, siltes e argilas, transportados por via fluvial e eólica, de toda a vasta região envolvente. Ciclos de

clima húmido e seco têm-se sucedido múltiplas vezes, grandes rios, como o Cunene, têm drenado para

esta bacia, por períodos que vão de algumas dezenas de milhares de anos a centenas de milhares de

anos, formando vastos lagos interiores, de que o último exemplo se encontra patente na caldeira do

Etosha, e que chegou a estender-se desde o Sul do actual Owamboland até à fronteira de Angola.

A sequência de ciclos húmidos e secos é responsável, com a chegada de sedimentos por via fluvial ou

eólica, pela espessa camada de sedimentos que definem a Sequência do Kalahari, e que chega a

ultrapassar os 500m de possança. Os indícios de antigos lagos encontram-se sob a forma de camadas

argilosas sob espessos mantos de areia cimentada. A velocidade de evaporação nestes paleo-lagos

pouco profundos era elevada, em função de um clima quente e seco, levando à deposição de películas

de sais à superfície, e que são hoje responsáveis pela presença de água salobra nos aquíferos da região.

O fluxo do rio Cunene para a Bacia do Cuanhama-Etosha, terá sido interrompido, segundo alguns

autores há cerca de 2 milhões de anos, quando inflectiu para o Atlântico, próximo do Ruacaná. A fase

actual é relativamente seca, sendo o presente sistema de chanas do Cuvelai-Mui, o único sistema de

drenagem superficial que alimenta a bacia.

3.2 . FORMAÇÕES GEOLÓGICAS

Em toda a região em volta de Ondjiva, afloram grés argilo-calcários, referidos por Carvalho (1957),

como arenitos, por vezes revelando a presença de nódulos de calcário cinzento claro, constituindo a

rocha regional, onde se instalou a rede de vales e canais de um antigo delta interior, e parte da estrutura

estratigráfica da sequência sedimentar do Kalahari.

Plano de Urbanização da Cidade de Ondjiva26

MUFITO CHANA MUFITO

Areias grosseiras e Grés argiloso
Argilas e Areias finas

Areias grosseira
s e Grés argiloso

(m
)

(m)

Sequências
Sedimentares
do Kalahari

Sedimentos
Pleisto-Holocénicos



Segundo Diniz (1973), as camadas sedimentares superficiais são pouco ou nada consolidadas, sendo

de destacar a presença de areias de calibre diverso, desde as mais grosseiras e pouco roladas a que se

associa alguma argilas, às dominantes de grão fino e médio, bem como de algum material saibrento.

A distribuição destes materiais está intimamente ligada à micromorfologia da superfície de

sedimentação (Fig. 3.2), sendo, de uma maneira geral, as chanas e ecangos, áreas deprimidas, onde o

escoamento das águas superficiais é lento ou inexistente, os locais onde se registam as principais

acumulações de siltes e argilas, transportados e redepositados pelas águas de inundação nas primeiras

e, em proporções variadas, de alguma areia fina (normalmente branca) de origem eólica, como é

referido por Carvalho (1957), nos segundos. Nos mufitos, correspondentes aos interflúvios de topo

normalmente aplanado, dominam em larga medida os depósitos de areias de grão de quartzo pouco

rolado, de cor avermelhada ou rosada em função da fracção argilosa retirada por lexiviação, que são

tanto mais soltas quanto maior for a extensão destes, a que se associam pontualmente formações

saibrentas (Fig. 3.3).

Figura 3.3 - Areeiro  talhado no espesso depósito de areias superficiais que revestem o mufito da Kachila II.

Nas camadas mais profundas, e segundo sondagens realizadas próximo de Ondjiva (Marques, 1967),

os sedimentos apresentam-se bastante compactados, alternando com bolças arenosas mais soltas. De

uma forma geral estes estruturam-se em depósitos de areais e arenitos calcários com rizoconcreções e

pequenos núcleos de gesso. Normalmente o tecto destes depósitos, no contacto com as areias

superficiais, apresenta uma crosta descontínua, silicificada e endurecida que aflora junto das chanas.

Aliás, é esta crosta que definirá o limite de base da erosão química responsável pela formação dos

ecangos. O endurecimento dos referidos depósitos por cimento calcário, em espessuras variáveis que

não ultrapassa no entanto os 10m sob os mufitos, denominados aqui por formação de grés calcário

(também referido como arenito calcário ou grés argilo-calcário - figura 3.4) deve-se, não só à grande

distância a que se encontram do início das condições de sedimentação da bacia, implicando a

deposição apenas e só dos materiais mais finos nos sectores mais a jusante desta, como pelo

agravamento das condições de aridez à medida que se progride para sul, permitindo assim, sob o

ponto de vista químico e pedogenético, um enriquecimento em calcário.
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Segundo Feio (1966), a formação das concressões ou

crostas calcárias  (“calcretes”), deve-se a períodos em

que o clima se apresentava mais árido que o actual,

durante o Quaternário, dando-se a precipitação dos

sais dissolvidos nas águas subterrâneas quando estas

se evaporavam no contacto com a superfície. No

entanto, e segundo autores como Bond (1946) in

Ferrão (1961), as camadas calcárias ter-se-ão

formado a partir da perda de anidrido carbónico

aquando da decomposição dos bicarbonatos de

cálcio e magnésio por elevação da temperatura. O

facto de terem sido encontrados utensílios em pedra

lascada nas camadas superiores desta formação,

levam a considerá-la de idade Pleistocénica.
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Figura 3.4 - Depósitos observáveis na chimpaca Inambo.

Marques (1967) refere, com base em estudos realizados em perfis de sondagens, a existência de três

tipos litológicos de materiais de origem aluvionar que estruturam a rocha regional da área onde foram

talhados os inúmeros vales e canais do antigo delta interior que drenava as águas do Mui e Cuvelai para

o Etosha. Assim com uma disposição horizontal meandrizada e forma lenticular, aparecem no fundo dos

paleo-vales os grés argilo-calcário brancos, normalmente pouco carbonatados, friáveis com grãos de

quartzo bem rolados, atingindo uma espessura máxima de 20m. Representa a única unidade litológica

aquífera da região. A fossilizar os grés freáveis encontra-se um grés argiloso, pouco freável, de grão mais

fino e de cor cinzento escuro ou castanho e baixo teor em calcário. Aparecem embutidos nesta

formação esporões de grés argilo-calcário compacto com nódulos. A sua espessura máxima atinge os

10m quando assenta sobre a formação aquífera, chegando aos 28m quando esta está ausente,

representando, grosso modo, a altura total do vale. Finalmente a preencher a parte superior das chanas

aparece um depósito constituído por argilas cinzentas, grés argiloso e areias lavadas brancas ou rosadas

dispostos em lentículas e com estratificação entrecruzada, não excedendo em média os 5m de

espessura.

Sob a camada dos grés calcários encontra-se uma espessa camada de areias sub-roladas e angulosas de

cor branca, cinzento-claro ou rosadas, que na área de Ondjiva ultrapassa os 200m de profundidade. A

sua idade e origem não estão ainda esclarecidas, sendo o seu carácter lenticular provavelmente

atribuível a uma génese fluvial de pequeno transporte (Ferrão, 1961). Segundo o autor referido estas

areias fazem parte do Kalahari Superior, provavelmente pré-pleistocénicas com a sua deposição a

iniciar-se ainda durante o Miocénico.

Com base em sondagens eléctricas profundas realizadas pela Missão de Prospecção Geofísica do

Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) em 1965, verificou-se que a espessura das formações

do Kalahari na área de Ondjiva era de cerca de 500m, sendo desconhecida com exactidão a

constituição litológica do “bed-rock” onde estas assentam (Fig. 3.5). Com efeito, o fundo da grande

bacia de sedimentação inclina, de uma maneira geral, para sul, sendo a sua bordadura norte constituída

por rochas eruptivas e metamórficas (Marques, 1965).
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Figura 3.5 - Modelos do firme rochoso do sector norte da Bacia do Cuanhama-Etosha.
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Chanas e Ecangos Mufitos

– Argilas cinzentas, grés pouco argiloso – Areias claras do mufito
e areias brancas ou rosadas lavadas – Grés argilo-calcários com nódulos de calcário

– Grés argilosos, pouco friáveis, 
cinzentos ou castanhos

– Grés argilosos brancos aquíferos

– Grés argilo-calcários

Quadro 3.1 - Sucessão estratigráfica regional, do topo para a base.

Em termos regionais, a sucessão estratigráfica apresenta-se esquematizada no quadro 3.1. Refira-se que

os depósitos das chanas, exceptuando os correspondentes às areias lavadas, são praticamente

impermeáveis, assim como os grés argilosos, pouco freáveis, cinzentos ou castanhos, suprajacentes ao

grés aquífero, e ao grés argilo-calcários, factor preponderante nas características hidrogeológicas locais,

como é referido no ponto seguinte. Em anexo (Planta I.1), apresenta-se um esboço geolitológico, que

pretende representar a espacialização das diferentes unidades litológicas atrás descritas na envolvente

de Ondjiva.

3.3 . HIDROGEOLOGIA

3.3.1 . PROVÍNCIA HIDROGEOLÓGICA CUVELAI-MUI-ONDJIVA-NAMACUNDE

Toda a água subterrânea captada na área de Ondjiva é proveniente da grande unidade hidrogeológica

designada por Província Hidrogeológica Cuvelai Mui - Ondjiva - Namacunde (Fig. 3.6), que drena os seus

mananciais aquíferos em direcção ao Etosha (nível de base de todo o sistema regional de águas

subterrâneas), em função das características estruturais da bacia. Esta província hidrogeológica

apresenta três tipos morfológicos distintos:

Chanas - Depressões alongadas encaixadas em grés argilo-calcários cinzentos claros, constituem canais

de escoamento das águas das cheias dos cursos endorreicos do Mui e Cuvelai para a caldeira do Etosha.

Correspondem a vales fósseis, com cerca de 30m de profundidade, quase totalmente assoreados, que

se ligam entre si, e testemunham um paleo-delta que escoava as águas não só dos cursos de água

referidos, como também do Cunene, antes da sua captura para o Atlântico, para um grande lago

interior onde hoje se localiza a depressão conhecida por Etosha.

Mufitos - Áreas aplanadas constituídas por grés argilo-calcários cinzentos, nunca atingidos pelas águas

de inundação que se escoam pelas chanas. Encontram-se geralmente recobertos por areias e têm

vegetação de porte arbóreo e arbustivo densa.

Ecangos - Localizados no interior dos mufitos, definem depressões fechadas com o fundo preenchido

por argila cinzenta escura. A sua génese não é conhecida, mas pelo facto de apresentarem na sua



estrutura grés argilo-calcários com elevado teor em carbonato de cálcio (chegando a atingir 70%), esta

poderá ser semelhante à das dolinas em ambiente cársico. Efectivamente, no grés referido encontram-

se, por vezes, lentículas de areia, bem como numerosas diáclases, sem que se individualize qualquer

acidente tectónico na região. Assim, o carbonato de cálcio teria sido dissolvido pelas águas de

precipitação que se escoam pelas fendas e diáclases até às lentículas de areia, ou até às chanas,

apresentando-se a argila cinzenta como um produto da descalcificação. As águas das lentículas

arenosas dos mufitos apresentam elevado teor em sal, estando o fundo dos ecangos a cota superior

relativamente às chanas limítrofes. O nível de base deste tipo de erosão química seriam os siltitos,

detectados por Marques (1966), no ecango Muhongo.

A província hidrogeológica é formada por todas as chanas que escoam as águas da mulola Mui e do

rio Cuvelai (Fig. 3.6), e cujas aluviões aquíferas são alimentadas pelas águas de cheia destes dois cursos

de regime temporário. É, até à data, a única que apresenta condições propícias à ocorrência de águas

subterrâneas, a profundidades não superiores a 30m, em toda a região do Cuanhama. Tem como rocha

estruturante o grés argilo-calcário cinzento claro, em grande medida recoberto por areias brancas ou

rosadas, de granulometria variada essencialmente composta por grãos de quartzo, ou entalhado por

vales fósseis (chanas), hoje praticamente colmatados por séries sedimentares fluviais. Os materiais mais
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Figura 3.6 - Província Hidrogeológica Cuvelai Mui - Ondjiva - Namacunde.



grosseiros, de origem eólica, associam-se a argilas e siltes, depositados em ambiente fluvio-lacustre do

tipo anastomosado, definindo uma litologia local muito variável tanto no plano vertical como

horizontal. Os materiais argilosos lacustres e os siltes e areias finas fluviais, foram transportados por

fluxos de rios endorreicos, de características muito semelhantes ao que hoje se verifica no delta interior

do Okavango.

A análise das curvas de forma da bacia, sobre a qual assentam as formações detríticas do Kalahari, com

base nas sondagens eléctricas realizadas pelo LNEC em 1965 (Fig. 3.5), permitiu identificar a presença

de quatro vales fósseis principais. O mais importante, sob Ondjiva - Namacunde, que poderá

corresponder a antigo leito de um Paleo-Cunene, e que se terá conjugado com o enchimento da bacia

onde se localiza a província hidrogeológica, constitui o corpo a partir do qual se individualizam três

vales afluentes: Ondjiva - Anhanca; Namacunde - Chiede e um terceiro, paralelo aos dois anteriores,

que conflui no principal sob a Omupanda. A existência de águas profundas ao longo destes entalhes é

apontada por Marques (1966), como uma possibilidade.

3.3.2 . TIPOS DE AQUÍFEROS REGIONAIS

A sequência sedimentar do Kalahari, que envolve as formações geológicas (no âmbito de toda a Bacia

do Cuanhama-Etosha), Ombalantu, Beiseb, Olukonda e Andoni (Christelis & Struckmeier, 2001), de

génese exclusivamente continental, agrupa dois grandes conjuntos de aquíferos: os não confinados

(freáticos ou livres) e os confinados (cativos ou artesianos).

Os aquíferos livres apresentam dois tipos de fácies a nível regional: os que se encontram em fácies

carbonatada, classificados como de fractura; os que se encontram em fácies psamítica, classificados

como porosos. Os primeiros ocorrem fundamentalmente na metade sul da Bacia Cuanhama-Etosha, a

partir do rebordo norte das formações calcárias do Grupo Otavi (integralmente no território

namibiano), enquanto que os segundos se desenvolvem de Norte, a partir do território angolano, até

ao referido limite, que se apresenta mais como uma faixa de transição.

Os aquíferos não confinados ou livres são subdivididos em: Aquífero Suspenso Descontínuo (ASD) e

Aquífero Pouco Profundo Principal (APPP) - sob os anteriores e a profundidades de poucas dezenas de

metros - no sector Norte da bacia; Aquífero de Fácies Carbonatada (AFC) e Aquífero de Fácies Psamítica

(AFP), nos sectores Sul e Centro, respectivamente. Aos aquíferos confinados ou artesianos

correspondem: Aquífero Artesiano de Oshivelo (AAO), na região central; Aquífero Profundo Principal (APP),

sobre o Aquífero Muito Profundo (AMP), a Norte.

Do ponto de vista estratigráfico, os aquíferos APPP, AFP e AFC são equivalentes. Com efeito, as águas

subterrâneas dos dois primeiros misturam-se na área de Omuramba e flúem conjuntas para o Etosha,

enquanto que as do terceiro atingem de sul o mesmo ponto nodal por descida de gradiente

topográfico.

Entre os sistemas aquíferos mais expressivos no sector montantes e intermédio do delta endorreico do

Cuvelai-Etosha, conforme é esquematizado na figura 3.7, contam-se: o Aquífero Suspenso Descontínuo,

o Aquífero Pouco Profundo Principal, o Aquífero Profundo Principal e o Aquífero Muito Profundo.
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O Aquífero Suspenso Descontínuo (ASD), não define uma única unidade, mas consiste num conjunto

vasto de pequenos alvéolos aquíferos, essencialmente em áreas interfluviais do tipo mufito. Estes

aquíferos são recarregados fundamentalmente pela infiltração das águas das chuvas, e frequentemente

explorados por pequenos poços artesanais, pouco profundos, conhecidos por “omufimas”. Apesar do

parco manancial em água, em função das dimensões diminutas dos aquíferos, estes constituem um

recurso que se encontra a pouca profundidade e facilmente acessível, para povoados rurais familiares

dispersos no território, sendo muito frequente a sua exploração na envolvente e no interior da cidade

de Ondjiva. A qualidade e disponibilidade de água extraída está sujeita a forte variabilidade sazonal,

podendo apresentar-se muito salobra e em pouquíssima quantidade no período seco. Devido à sua

posição topográfica, o ASD é extremamente vulnerável à poluição, nomeadamente por contaminação

do gado em pontos de concentração para abeberamento, ou pela disseminação de depósitos de lixo.

O Aquífero Pouco Profundo Principal (APPP), define-se como uma unidade pouco profunda (10-30m),

não confinada a semi-confinada, de múltiplas lentículas aquíferas, separadas por estratos impermeáveis

- aquítardos. Este aquífero, atingido por múltiplas captações, constitui a principal fonte de água potável



para as populações da região e em particular para Ondjiva. A sua recarga efectua-se, em geral, aquando

das cheias do Mui e Cuvelai, (“efundja”), por via do sistema de chanas que orienta as águas em direcção

à depressão do “Etosha”. A qualidade da água é em geral boa, nomeadamente nas lentículas que se

formam sobre as veias salinas, aquando da “efundja”, ao longo das chanas.

O Aquífero Profundo Principal (APP), de fluxo Norte-Sul em direcção ao Etosha, tem a sua área de recarga

nas cabeceiras da bacia em território angolano, conforme é referido por Christelis & Struckmeier

(2001). Consiste num aquífero contínuo poroso, que na Namíbia foi interceptado a profundidades

entre os 60-160m. No entanto, apresenta diferenciação no teor salino, sendo o seu sector ocidental

(sensivelmente definido a partir do meridiano 16E), fortemente afectado por águas salobras a salinas,

não potáveis. A sua exploração na área de Ondjiva é desconhecida.

O Aquífero Muito Profundo (AMP), localizado na formação Olukonda, entre os 160-380m de

profundidade segundo furos realizados no sector namibiano, apresenta uma área de recarga natural

semelhante à referida para o APP. A qualidade da água deteriora-se, em termos salinos, de Norte para

Sul, e especialmente no sentido Sudoeste. No entanto apresenta melhor qualidade global em termos

minerais que o APP, segundo os autores referidos. Poderá encontrar-se associado a vales fósseis

regionais, do qual o mais importante destes passa sob Ondjiva.

3.3.3 . CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS DA ÁREA DE ONDJIVA

A quantidade e distribuição das águas subterrâneas e superficiais numa dada região, bem como as suas

relações mútuas, estão dependentes de factores como o clima, a topografia, a estrutura geológica, a

vegetação, a acção antrópica, entre outros. A organização do subsolo, no que diz respeito às águas

subterrâneas, pode ser feita com base em duas faixas: a zona de saturação e a zona de aeração. A

primeira corresponde ao sector onde os interstícios se encontram preenchidos com água, sob tensão

hidroestática, e a segunda ao sector onde os interstícios se encontram essencialmente preenchidos com

ar, funcionando como reservatório de distribuição de água. São frequentes no Cuanhama, as toalhas

aquíferas suspensas, sem ligação à zona de saturação.

As sondagens efectuadas na área de Ondjiva, desde inícios da década de cinquenta, vieram confirmar

a presença de dois grupos de aquíferos, sem ligação entre si. O primeiro localizado na primeira dezena

de metros de profundidade e o segundo, de profundidade variável, mas nunca ultrapassando os 30m.

O nível superior aquífero encontra-se ligado às areias superficiais e grés calcários brandos subjacentes,

pelo que se enquadra no sistema aquíferos ASD. O nível inferior, nos grés brandos inferiores da região,

entre as camadas argilosas e de grés argilo-calcários impermeáveis, depositados nas chanas, define o

sistema aquífero APPP. A realização de sondagens mais profundas, indicou, no entanto, a presença de

outros corpos aquíferos, que definem um terceiro grupo, como mais à frente se fará referência.

As águas subterrâneas freáticas (ASD), em situação mais elevada que o nível máximo atingido pelas

cheias, apesar das diferenças altimétricas entre o mufito e a chana ser em geral inferior a 5m, formam-

se exclusivamente nestas posições topográficas cimeiras em função da presença, a maior ou menor

profundidade, da camada de grés argilo-calcário e de crustas silicificadas. Mantendo-se durante alguns

meses, e sublinhando a topografia interna dos interflúvios, apresentam-se, como já referido, como

verdadeiros aquíferos suspensos descontínuos, sendo alimentados exclusivamente pela precipitação
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local. Dada a elevada permeabilidade das areias de cobertura, a sua recarga é rápida, o mesmo

acontecendo com a sua descarga, essencialmente resultado da evaporação, transpiração das plantas e

uso humano. Sobre este aspecto, Ferrão (1961) refere que a evaporação chega a atingir valores

superiores a 100mm/dia em alguns dos poços da área de Ondjiva. Aliás, o mesmo autor constatou que

quando a evaporação é mais intensa, podem ocorrer descidas mensais dos níveis da toalha aquífera

freática de 50cm, o que é agravado pela extracção intensiva relativamente à capacidade diminuta de

armazenamento de água destes alvéolos.

Foi ao nível das chanas, que se localizou, em 1951, a primeira toalha aquífera aproveitável para o

abastecimento de água à localidade de Ondjiva. As sondagens subsequentes, muitas delas aproveitadas

para captações, foram fundamentalmente realizadas neste tipo de unidade morfológica, a

profundidades nunca superiores a 50m.

A ocorrência deste tipo de aquífero, no entanto, encontra-se disseminado de forma muito irregular,

quer no espaço, quer no que toca à profundidade, caudais e mineralização da água. 

A variação lateral de composição das camadas, muitas vezes testemunhada na região, explica a

diferença de resultados em distintas captações (muitas vezes próximas). Cada poço, frequentemente,

drena apenas uma pequena bacia subterrânea, de extensão limitada e superficial, que a

evapotranspiração e o consumo rapidamente esgotam. Verifica-se, conforme refere Costa (1951), que

a água das areias superficiais, em quantitativos sempre baixos, é extremamente mineralizada, o que

impossibilita muitas vezes mesmo a sua utilização pelo gado. Esta marcada mineralização, deve-se, em

parte, à forte evaporação, à dissolução de sais existentes no solo e à quase ausência de movimento de

escoamento subsuperficial.

Um dos aspectos mais importantes na compreensão dos processos envolvidos na presença de água

subterrânea em Ondjiva, consiste na forma como se realiza a sua recarga natural. Com efeito, sendo

tanto a formação de grés argilosos cinzentos ou castanhos, como a dos grés argilo-calcários, que

confinam a formação aquífera, impermeáveis, foi durante algum tempo desconhecido o processo

como se processava a recarga das lentículas aquíferas subsupericiais em chanas.

Só com os trabalhos realizados no âmbito do Plano de Coordenação para o Abastecimento da Água às

Regiões Pastoris do Sul de Angola, de que são substanciados resultados nos relatórios de Marques

(1966 e 1967), e em particular a realização de sondagens e poços, ao nível da prospecção local, na

chana Mundali (a Oeste do aeroporto de Ondjiva) em 1963, foi possível identificar o processo de

recarga dos aquíferos superficiais das chanas, conforme é indicado pelo autor acima referido.

Com efeito, no leito das chanas afloram, por vezes, areias lavadas que assentam ou preenchem

pequenas depressões sobre os grés argilosos (cinzentos\castanhos) impermeáveis. Lateralmente estas

areias encontram-se em contacto, quer com depósitos de vertente, quer com grés argilo-calcários

impermeáveis que definem as vertentes dos vales fósseis onde se encontram instalados os aluviões. 

Verificou-se que as lentículas de areia se encontravam impregnadas de água à excepção das que se

situavam no contacto com os depósitos de vertente ou com os grés argilo-calcários. A ausência de água

nestas bolças lenticulares, só se poderá explicar pela percolação desta ao longo dos referidos contactos,

já que tanto os grés argilo-calcários, como os grés argilosos são impermeáveis. A recarga natural é assim

assegurada pela percolação, ao longo da encosta fóssil, até às aluviões aquíferas assentes no fundo do

vale (Fig 3.8).
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Figura 3.8 - Esboço do sistema de recarga do Aquífero Suspenso Descontínuo (ASD) e do Aquífero Pouco Profundo Principal (APPP).

No entanto, conforme é referido por Costa (1951), o incremento de águas subterrâneas na região é

diminuto. A água das cheias e a proveniente da precipitação local é retida a pouca profundidade, pelos

níveis silicificados do grés calcário e pelas formações argilosas inferiores, permitindo apenas uma

percolação em pequena escala, ficando assim grande parte da água retida à superfície, a qual se perde

por escoamento superficial e evapotranspiração.

A localização de prováveis áreas aquíferas a menos de 30m de profundidade, estará assim

essencialmente circunscrita às chanas, nomeadamente às que recebem o maior fluxo das cheias do Mui

e Cuvelai. No entanto, nem todas as chanas são propícias, à priori, para pesquisa de águas subterrâneas,

nomeadamente as mais estreitas e menos extensas, bem como grandes áreas nas maiores, onde apenas

se depositaram aluviões modernos, pouco profundos.

O aquífero de Ondjiva, que se desenvolve ao longo da chana N´Giva, foi alvo de várias campanhas de

prospecção e pesquisa desde o início da década de cinquenta. Com efeito, foi responsável até à década

de setenta, por grande parte do abastecimento de água à cidade, estando algumas das suas captações

directamente ligadas ao sistema público de distribuição de água, tendo sido instalada em 1965 uma

estação hidrogeológica, que no entanto apenas operou poucos anos.

As pesquisas que incidiram sobre este aquífero (Marques 1966), revelaram aspectos importantes na

compreensão da dinâmica subterrânea das reservas aquíferas na área envolvente da cidade. Aquando

da construção das captações 62/63 e 63A/63, verificou-se o rebaixamento dos níveis estáticos em furos

de pesquisa próximos, o que comprovou a continuidade da toalha freática, pelo menos na área onde

se situavam estes furos. Com base nas curvas de rebaixamento, foi definido um raio de influência da

captação 63A/63 entre 123-130m. A elaboração de uma carta de resistividade, permitiu ter a

perspectiva do desenvolvimento do aquífero ao longo da chana, que foi substanciado com a
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construção de 9 furos piezométricos. Os níveis estáticos obtidos nestes, permitiram traçar as curvas de

variação anual do nível estático do aquífero, levando a considerar a sua continuidade, pelo menos,

entre o antigo depósito escavado e a captação 9/52.

A comparação entre o nível estático observado e a precipitação, apontam para o facto de o nível mais

baixo anual do primeiro estar relacionado com o quantitativo total anual do ano anterior da segunda.

Conforme refere Marques (1966), a diferença de dois metros entre os níveis mínimos de 1965 e 1966,

corresponde à diferença de precipitação total de 274mm entre os anos 63-64 e 64-65.

A comparação entre a variação anual do nível estático do aquífero e a precipitação diária, para o

intervalo temporal Novembro de 1965 a Novembro de 1966, é referida pelo mesmo autor como prova

de que só precipitações com valores superiores a 35mm têm influência na recarga do aquífero. Esta

recarga será feita 30-40 dias após a primeira precipitação com a grandeza referida, devendo-se o atraso

ao facto de parte da água infiltrada ser utilizada no restabelecimento de água ao solo e das lentículas

permeáveis. O tempo de recarga diminui para 13-17 dias quando a reposição de água ao solo está mais

avançada, sendo o período de tempo referido justificado pela entrada por percolação da água no

aquífero (velocidade de descida da água de aproximadamente 1 metro por dia). Sobre o mesmo

assunto, já nos anos de 1951-55 Ferrão (1961) faz referência ao facto de as precipitações locais não

serem suficientes para promover a recarga dos aquíferos subjacentes às chanas. Nos períodos de 1952-

53 e 1954-55, não tendo ocorrido “efundja”, não foram registados aumentos significativos dos níveis

hidrostáticos, bem pelo contrário, estes baixaram até à chegada da cheia seguinte. Nestes anos os

níveis nas sondagens caíram 3m por ano. Durante o período de cheia, a recarga é rápida, cerca de 2-

5m por mês, sendo este evento cíclico da maior importância para a renovação das reservas aquíferas

subterrâneas.

O aquífero da chana N´Giva, apresenta um escoamento subterrâneo que se divide em dois braços a

partir do antigo depósito escavado, um deles passando junto da margem ocidental da chana, voltando

a confluir a jusante da captação 9/52. Refira-se que os aquíferos da província hidrogeológica, onde se

inserem os de Ondjiva, tendem a esgotar-se ao fim de alguns anos de exploração, quando esta

ultrapassa a sua capacidade de recarga.

A afectação de meios mecânicos de alta perfuração, gravimétricos e magnetométricos  para a área do

Cuanhama, permitiu, no início dos anos 70, constatar a presença de corpos aquíferos profundos. Aliás,

como é referido por Sousa (1970), a localidade de Ondjiva encontra-se sobre uma pronunciada

anomalia gravimétrica negativa, onde a existência de uma formação menos densa e potencialmente

aquífera a grande profundidade é salientada. O mesmo autor constatou que as leituras de diferentes

diagrafias eléctricas obtidas em distintos pontos da região (Ondjiva, Bulunganga, Techiala, Môngua,

Hango), ao longo de uma linha recta com cerca de 100km e orientação aproximada NW-SE,

demonstravam a presença de uma formação, os grés calcários, na qual os valores de resistividade

diminuíam com a profundidade, até atingir os mínimos na base. Subjacente a esta encontra-se nova

camada, com um fácies mais salino ou mais argiloso, de resistividade constante e possança variável,

sendo o contacto entre as duas sensivelmente aos 300m de profundidade. A obtenção de caudais

expressivos nos furos realizados na Môngua, Hango e Bulunganga, apontam para a presença de um

aquífero profundo associado à referida formação subjacente aos grés. Aliás, Sousa (1970), aponta para

uma profundidade de 256m do nível estático deste aquífero na área de Ondjiva. A presença do referido

corpo estará em correlação possível com o vale fóssil segundo o eixo, Evale-Ondjiva-Namacunde.
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3.3.4 . CARACTERÍSTICAS DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

Registam-se dois fácies principais nas águas subterrâneas da província hidrogeológica (Fig.3.9):

carbonatadas sódicas e carbonatadas cálcicas. As de fácies mista deverão corresponder a transição entre as

duas principais. A presença de sílica é normalmente elevada (>40mg/l) e o Ph é, em geral, inferior a 7.
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Como já foi referido, as formações aquíferas sub-superficiais principais, são recarregadas naturalmente

pelas águas da mulola Mui e principalmente pelas do rio Cuvelai, ambas de drenagem endorreica,

definindo um delta onde se localiza a província hidrogeológica.

O Cuvelai tem a sua bacia média e superior talhada em substrato granítico e porfiro-granítico, onde as

águas apresentam forte presença de alcalis, mas onde o sódio predomina sobre o potássio retido por

adsorção nos produtos de decomposição. Desta forma é admitido que as águas primitivas da unidade

hidrogeológica apresentem fácies carbonatada sódica.

As águas carbonatadas cálcicas presentes na área de Ondjiva devem a sua natureza mineral pela troca

de iões sódio das águas carbonatadas sódicas por iões cálcio do solo e/ou pelo acréscimo por dissolução

do ião cálcio das vertentes e vales fósseis (talhados nos grés argilo-calcários) ou na rocha aquífera (grés

argilosos brancos). Durante o período das chuvas, o teor em cálcio aumenta, em virtude de a

percolação das águas das cheias ou da precipitação para as lentículas aquíferas mais profundas se dar

ao longo do contacto das formações aluvionares com o grés argilo-calcários das vertentes dos vales

fósseis. Com efeito, o vale fóssil de Ondjiva (chana da N´Giva), com uma profundidade máxima de 26m

e vários eixos principais de escoamento, apresenta teores minerais nas águas subterrâneas que por ele

se escoam, distintos em função da época do ano e da posição topográfica subterrânea. Assim, e

segundo Marques (1966), durante o período seco foi constatada a presença de águas de fácies

carbonatada sódica nas captações 63A/63 e 10R/60, respectivamente a montante e a jusante do aterro

da estrada que liga o Kafito ao centro da cidade, e definindo, por assim dizer, o talveg do vale fóssil.

No período chuvoso, as captações 53/60 e 58/62, no sector montante do aquífero de Ondjiva,

apresentam fácies carbonatada cálcica, enquanto que na captação 63/63 a fácies é carbonatada mista.

Por outro lado, a presença de uma ilhota argilo-calcária totalmente fossilizada nas proximidades da

captação 61/63, estará na origem das águas de fácies carbonatada cálcica desta. O mesmo será de

Figura 3.9 - Diagramas triangulares do tipo de águas da Província Hidrogeológica (adaptado de Marques, 1966).



referir para as características mineralógicas das águas obtidas nas captações 9/52 e 62/63, situadas na

vertente da referida elevação fossilizada.

Ao nível do resíduo seco, verifica-se um aumento no seu valor das áreas a montante para as áreas a

jusante, provocado pela dissolução das rochas que constituem as vertentes dos vales fósseis e

consequente transporte dos sais, especialmente sulfato (SO4) e cálcio (CA), na época das chuvas.

Ao nível da qualidade das águas subterrâneas, refira-se, em primeiro lugar, que estas apresentam como

seus constituintes fundamentais na área de Ondjiva: cálcio, magnésio, sílica, carbonatos, sulfatos,

cloretos e bicarbonatos. As águas encontradas sob as chanas apresentam constituição muito diferente

das encontradas nos mufitos, sendo as primeiras essencialmente doces, bicarbonatadas-cálcicas ou

bicarbonatadas-sódicas, de dureza fraca permanente e pontualmente sulfatadas. Nos mufitos as águas

revelam-se fortemente mineralizadas, bastante duras e sulfatadas-sódicas, e portanto muitas vezes

impróprias para consumo humano. Com efeito, sendo a mineralização máxima aceitável para o

consumo humano de 1,5g/l de sais dissolvidos, as águas subterrâneas provenientes das captações

instaladas nas chanas apresentam-se francamente potáveis.

4 . GEOMORFOLOGIA

A área onde se localiza a cidade de Ondjiva faz parte da grande Bacia de Sedimentação Endorreica do

Cuanhama-Etosha, que se desenvolve por mais de 300km, desde o Evale, a Norte, até à caldeira do Etosha,

a Sul. Na figura 4.1 está representado um esboço do que poderá ter sido a antiga superfície deltaica do

Cunene, antes da captura deste para o Atlântico, e que se encontra na génese da referida unidade.
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Figura 4.1 - Possível extensão da superfície do paleo-delta do Cunene (a vermelho) e rede de drenagem actual (a azul).
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Conforme é referido por Feio (1981), outrora o rio Cunene perdia-se nas planícies da actual

Owambolândia, num sistema de canais pouco profundos, largos de fundo plano, anastomosados em

traçados complexos, e que confluíam para um grande lago interior, de que a actual depressão do

Etosha é testemunho. Uma situação semelhante a esta é o actual delta interior do Okavango, que

recebe as águas do rio Cubango, já em território do Botswana.

Do ponto de vista dos ciclos endorreicos de erosão e sedimentação responsáveis pela constituição da

actual bacia sedimentar, bem como dos movimentos de subsidência operados nesta, o referido autor

aponta para uma idade oligocénica no que diz respeito à constituição da depressão, em

correspondência com os movimentos que estiveram na base da génese da aplanação da Superfície

Intermédia e depósitos miocénicos da escadaria litoral. Por outro lado os ciclos Cuanhama I e

Cuanhama II definem diferentes momentos no processo de enchimento da bacia. A aplanação do

primeiro ciclo é patente na área drenada pelo rio Caculuvar, bem como a resultante do segundo ciclo

(Cuanhama II). A sua formação estará ligada quer, a um movimento de elevação do planalto durante

o final do Terciário, quer a movimentos mais recentes ocorridos já durante o Quaternário. A progressiva

subsidência da bacia é testemunhada pelo balançamento para Sul dos vários depósitos que a

compõem. A profundidade máxima da bacia não é conhecida com rigor, no entanto a partir de

sondagens electro-mecânicas (Marques, 1965), referidas no capítulo anterior, verificou-se que na área

de Ondjiva o “bed-rock” estará a cerca de 500m de profundidade, provavelmente em alinhamento com

um importante paleo-vale do Cunene.

Conforme também já foi referido aquando da descrição geológica da área, os sedimentos da Bacia

Sedimentar do Cuanhama-Etosha são compostos essencialmente por areias, pequenos seixos, siltes e

argilas, consolidados posteriormente à sua deposição por material calcário (nódulos e crostas) e

cimentos ferruginosos e siliciosos. Estes depósitos são, segundo Halpenny (1958) e Feio (1981), de

origem fluvial, por apresentarem: uma gradação granulométrica cada vez menor à medida que se

caminha para sul (direcção da drenagem); diferenciação nos tipos de cimentos respeitantes às

deposições secundárias, nomeadamente cimento ferruginoso no Norte e Oeste, silicioso no sector

central e calcário no Sul, em função da distância à origem do transporte de matérias; profusão de canais

abandonados mas ainda não completamente colmatados, testemunhando uma deposição por

correntes lentas; a presença de bolçadas de seixos que excluem a origem eólica destes depósitos mais

grosseiros.

A captura do rio Cunene ter-se-á dado de forma tardia durante o Quaternário, determinando uma

herança importante na evolução geomorfológica da área. Com efeito para além da inflecção brusca do

seu curso a partir de Ruacaná e o marcado contraste do seu perfil longitudinal no que respeita aos

cursos inferior e médio, outros aspectos são indicadores desta alteração radical de drenagem num

passado geológico recente. Feio (1981) apresenta algumas razões bastante pertinentes que corroboram

esta perspectiva. A aparente contradição imposta pela ausência de um nítido cotovelo de captura, ou

de um troço de vale abandonado e de drenagem indecisa, típicos de uma captura clássica, são

explicados pelo facto de o rio se espraiar por um vasto conjunto de canais sem apresentar um canal

principal encaixado. Por outro lado a direcção de maior declive é grosso modo Norte-Sul, e em

particular na área de Ondjiva NNW-SSE, em claro alinhamento com a caldeira do Etosha, isto é, se a

drenagem fosse atlântica aquando da deposição dos sedimentos da Bacia do Cuanhama, estes deveriam

apresentar um declive para ocidente, o que não acontece. Acresce ainda referir que a bacia de



sedimentação se encontra sobreelevada 15m em relação ao fundo da caldeira do Etosha, o que

denuncia a presença de uma vasta superfície lacustre que interceptava a frente de sedimentação vinda

de Norte, por importante organismo fluvial (paleo-Cunene). Achados arqueológicos in situ de peças

paleolíticas encontradas na parte superior do enchimento, nomeadamente na área de Ondjiva, nos

anos sessenta, vêm validar esta tese.

4.1 . MICROMORFOLOGIA DA BACIA ENDORREICA CUANHAMA-ETOSHA

A cidade de Ondjiva está localizada numa parte da superfície de enchimento que apresenta uma

paisagem morfológica de carácter ondulado suave de grande interesse e raridade. Na vasta planície

correspondente ao paleo-delta onde se localiza a capital provincial, observam-se várias estruturas

topográficas (Fig. 4.2) que compõem a base da denominada Micromorfologia do Cuanhama.
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Figura 4.2  - Principais formas do micromodelado do Cuanhama.

As áreas mais elevadas, designadas localmente por mufitos, recobertos por areias soltas e de substracto

constituído por grés argilo-calcarios, definem interflúvios aplanados, muitas vezes de configuração

alongada, e com uma vegetação arbóreo-arbustiva complexa, nunca afectados pela subida das águas

da “efundja”. 

No interior dos mufitos, aparecem por vezes depressões fechadas, de forma frequentemente próxima

da oval, com o fundo preenchido por argila cinzenta escura, normalmente recobertas por uma película

salina formada pela evaporação das águas das chuvas, e designadas por edivas e ecangos. Os últimos



correspondem aos salt-pans da nomenclatura da Namíbia e África do Sul. As edivas são depressões

menores, com solo arenoso, pelo que não mantêm a água muito tempo, correspondendo a estádio de

formação menos adiantado em relação aos ecangos. A génese destas formas não é completamente

conhecida, mas estando estruturadas por grés argilo-calcários, com teores em carbonato de cálcio que

chegam a atingir os 70%, a sua formação poderá ser semelhante às dolinas em ambiente cársico.

Aventa-se a possibilidade de o carbonato de cálcio se ter dissolvido nas águas de precipitação que se

escoaram por fendas e diáclases até a lentículas de areia subjacentes ou até às chanas envolventes,

sendo a argila cinzenta o resultado da descalcificação (Fig. 4.3). O nível de base deste tipo de erosão,

como é referido por Marques (1966), seriam os siltitos, estando o seu fundo a cota superior

relativamente às chanas limítrofes. Há no entanto autores, como Feio (1965), que apresentam uma

outra perspectiva de génese para os ecangos e edivas. São áreas onde o assoreamento progrediu a

ponto de fechar parte dos canais de escoamento, correspondendo à fase final de sedimentação,

encontrando-se mais elevadas que as áreas vizinhas, não sendo assim atingido directamente pelas

águas da “efundja”.

As chanas definem depressões alongadas de fundo plano, (desenhando traçado complexo, em que

vários braços, de margens com curvatura suave, que se reúnem ou se separam,encontram-se

geralmente encaixados em grés argilo-calcários cinzentos claros) apresentando um revestimento

superficial essencialmente argiloso, por vezes com mais de um metro de espessura (testemunhado por

núcleos densos de espinhosas do género Acácia). Segundo Ferrão (1961), estas formas corresponderão

a estádios mais avançados da evolução das linhas de água regionais, nomeadamente em relação às

mulolas, onde o escoamento superficial é

maior. No presente representam canais

de escoamento das águas das cheias dos

cursos endorreicos do Mui e Cuvelai que

em determinados anos atingem a

caldeira do Etosha. Testemunham vales

fósseis, com cerca de 30m de

profundidade, quase completamente

assoreados, de um delta que escoava as

águas dos rios referidos, e provavelmente

do Cunene, para um grande lago

interior, como já foi atrás referido, onde

hoje se localiza a depressão terminal.

Entre ecangos e chanas verifica-se toda

uma gradação de formas intermédias.

Além dos ecangos perfeitos, fechados em

todo o seu perímetro, encontram-se os

que apresentam saídas sobreelevadas,

recobertas por vegetação, ou ainda os

que comunicam com as chanas a partir

de pequenos vales apertados que quase

passam despercebidos. Segundo Feio
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Figura 4.3 - Espessa camada argilosa a coroar os grés argilo-calcários regionais, no
Ecango Naipalala a sul da cidade de Ondjiva.



(1981), alguns destes vales podem ser posteriores às formas que unem, tendo sido entalhados em

épocas recentes pela erosão das águas que por transvasamento entram nas chanas aquando se

ultrapassa o limite de armazenamento dos ecangos .   

Em algumas áreas, distinguem-se formas localmente denominadas por mahenene, com características

intermédias entre as chanas e os mufitos, de solo predominantemente arenoso e geralmente coberto

por formações arbustivas monoespecíficas de Mutiati. Estas áreas são sujeitas a inundação quando a

“efundja” assume grandes proporções.

A génese da Micromorfologia do Cuanhama, é de origem sedimentar fluvial segundo Feio (1981),

salientando o autor os seguintes factos que substanciam esta constatação: o traçado em planta de

chanas e ecangos é distinto do da rede fluvial de erosão assim como de cordões dunares se se incluir os

interflúvios aplanados; os ecangos são testemunhos de formas de sedimentação uma vez que são parte

de chanas que o progressivo assoreamento fechou e cortou dos canais de escoamento das águas; as

formas que ainda se encontram presentemente em evolução no Cuvelai, nomeadamente as margens

sobreelevadas que bordejam alguns braços, demonstram a sua génese como forma de acumulação; o

declive geral e contínuo de Norte para Sul, opõe-se a uma génese eólica. 

Ainda segundo este autor, a captura do Cunene para a drenagem oceânica teve consequências para a

morfologia da plataforma de sedimentação. Com um declive geral da superfície da Micromorfologia do

Cuanhama pequeno (0,16/1000 a 0,5/1000), a direcção onde este se apresenta mais elevado é

precisamente no sentido da caldeira do Etosha, de Norte para Sul e não para o actual vale terminal do

Cunene. Este rio actualmente apenas intercepta a bacia no seu limite Oeste. Tal facto demonstra que o

dispositivo de sedimentação se fez com as águas a fluírem na direcção de maior declive, ou seja para a

depressão. Em direcção a Sul, as chanas desenvolvem-se em rede complexa até atingirem a caldeira. A

Sul da fronteira com a Namíbia, o sistema de chanas vai-se encaixando e concentrando até atingir o

fundo da grande depressão, o qual se encontra desnivelado em 15m da superfície de sedimentação.

Este desnível de 15m, como atrás já foi referido, parece indicar que a sedimentação se fez com um nível

de base correspondente à caldeira repleta de água, a qual teria constituído o fundo de vasto lago

interior. Se actualmente só em alguns anos a cheia que vem de Angola atinge esta área, e

concentrando-se a água em planos de profundidade de alguns centímetros, significa então que o nível

de enchimento superior se formou quando o regime hidrológico regional era bem mais abundante, o

que só seria possível com a drenagem directa do rio Cunene. Quando se deu a sua captura, o enorme

lago começou a secar, implicando um renovo de erosão (fraco), que o encaixe da rede hidrográfica e

respectiva hierarquização hoje testemunham.

No modelado do Cuanhama distinguem-se dois tipos principais: uma micromorfologia de padrão

miúdo e outro de padrão largo.

4.1.1 . MICROMORFOLOGIA DE PADRÃO MIÚDO

A micromorfologia de padrão miúdo observa-se na área de influência do Mui e Cuvelai, cursos de água

de regime semi-permanente, que correm de Norte para Sul por cerca de centena e meia de

quilómetros. Junto da localidade do Evale, o rio Cuvelai divide-se em múltiplos braços, com troços de

vale mais fundos onde se conserva água e outros menos fundos onde esta seca no período estival,

dando à paisagem fluvial como que um rosário de pequenas lagunas testemunhando os pegos. Estes
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pegos, à medida que se caminha para sul vão-se tornando menos profundos, até se confundirem com

a planura sazonalmente sujeita a alagamento no período chuvoso. Feio (1981), salienta que as margens

junto à rede de braços do Cuvelai a Sul do Evale, mostram por vezes sobreelevação nítida,

relativamente à planície, até valores da ordem de um metro. Tal sobreelevação, assim como a divisão

do curso principal em múltiplos braços, testemunham que o processo dominante continua a ser a

sedimentação. Segundo o autor referido, a jusante da terminação do curso organizado do Cuvelai

(ápice ou ponto de difluência) são identificados três sectores distintos (Fig. 4.4):

a) A ocidente, o escoamento superficial faz-se por entre ecangos , numa multiplicidade de braços

que ora se dividem ora se agregam, por cerca de duas dezenas de quilómetros. No términus

deste percurso, os canais alargam-se e transformam-se em estreitas chanas, denunciando fases

sucessivas de sedimentação, das quais a primeira será a mais adiantada. Prosseguindo para

jusante, cerca de uma dezena de quilómetros, as chanas de padrão miúdo, interceptam as de

padrão largo do Cunene de orientação NW-SE, passando a definir um padrão composto, ao

retocar estas últimas com as formas típicas do Cuvelai intermédio.

b) Ao centro, uma vasta superfície de ecangos corresponderá à fase de sedimentação ainda mais

adiantada, que, por estar mais elevada, as águas já não atingem, conforme é visível na figura 4.4.

c) A oriente, desenvolve-se uma área de grandes chanas, de desnível muito fraco em relação às

regiões vizinhas, onde o escoamento superficial é bem marcado, em toalhas de cheia bastante

largas, e que sublinham uma nova fase de sedimentação.
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Figura 4.4 - Sectores de micromodelado miúdo na terminação do rio Cuvelai (Base: Landsat 5 TM).



4.1.2 . MICROMORFOLOGIA DE PADRÃO LARGO

Este tipo de modelado encontra-se patente na área entre o Cunene e o Cuvelai, iniciando-se a Norte

por alturas do Cafu, de onde se alarga em leque para Sul (Fig. 4.5). A sua extensão ultrapassa o

território angolano e prolonga-se para o Owambo, onde se verifica um afunilamento acentuado da

estrutura paisagística do modelado na direcção NW-SE. 
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Figura 4.5 - Área aproximada da micromorfologia de padrão largo (limite definido por linha descontínua de cor  verde).

A estrutura deste modelado deve-se à presença de chanas amplas, entre os 500m e os 3km de largura,

que se desenvolvem por muitos quilómetros em curvas múltiplas, separando-se e unindo-se no que terá

sido a superfície paleo-deltaica do Cunene. Os fundos das referidas chanas são normalmente muito

planos e encontram-se separados entre si por interflúvios - mufitos - alongados e de superfície irregular,

que se encontram sobreelevados em relação a estas por apenas alguns metros (1-5m). As vertentes dos

mufitos são geralmente muito pouco inclinadas e apresentam-se simétricas relativamente ao corpo

interfluvial.

A cobertura vegetal das diferentes formas que compõem a paisagem topográfica do sector de padrão

largo, denuncia vários graus de condicionamento hídrico. As de pior drenagem são as que apresentam

uma parca cobertura herbácea. Pelo contrário, os mufitos estão naturalmente revestidos por densa

vegetação arbóreo-arbustiva. O grau de drenagem das chanas resulta do assoreamento a jusante, o que

implica que diferentes estados de assoreamento em chanas vizinhas determine uma diferença

altimétrica de alguns centímetros, suficiente para modificar o comportamento drenante  presente.
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Figura 4.6 - Rede de chanas largas (a azul) na área central da bacia endorreica do Cuvelai-Etosha.

A consulta da Planta I. 2 (em anexo), demonstra como o modelado geomorfológico em referência,

determina o padrão de paisagem onde se implantou a cidade de Ondjiva. Com efeito, o núcleo

principal da localidade encontra-se sobre extenso mufito que se alonga por cerca de 6 quilómetros de

comprimento, num eixo NNW-SSE, e um máximo de largura que não excede os 1000m. Esta unidade

está enquadrada por superfícies deprimidas de fundo plano de dimensão consideráveis,

nomeadamente as referentes às chanas N´Giva, Kachila e Ducusso. Refira-se que esta área constitui o

eixo principal de escoamento das águas provenientes da bacia do Cuvelai que se encontra a montante,

sendo desta forma particularmente vulnerável a situações de cheia regional, como em capítulos

posteriores será abordado. 

A Micromorfologia do Cuanhama é desta forma resultado do modelado da superfície de enchimento do

Cunene, em bacia de sedimentação endorreica, por onde este rio e seus então afluentes (Mui, Cuvelai,

Oimanha e Tchimporo), depositavam os sedimentos carreados desde as cabeceiras da bacia drenante.

Quando se deu a captura do Cunene para o sistema drenante oceânico, as formas do modelado de

então ficaram como que adormecidas na superfície topográfica, considerando-se hoje como formas

“mortas” da superfície de enchimento do Cunene.

A área central, onde se localiza Ondjiva (Fig. 4.6), apresenta um padrão bastante denso de superfícies

de assoreamento fluvial - chanas, que se deve ao alinhamento dos principais canais  de escoamento

superficial da bacia drenante, que escoam as águas das “efundjas” para Sul, em direcção ao lago

Oponono e caldeira do Etosha. 
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5 . PEDOLOGIA

Tendo por base as características geológicas da região, e em particular os seus aspectos litológicos e

geomorfológicos, os solos que ocorrem em toda a área envolvente de Ondjiva podem ser agrupados em

dois grandes conjuntos pedológicos: os que se encontram directamente relacionados com o sistema de

drenagem endorreica do Cuvelai, de génese sedimentar aluvionar, com variações de textura de acordo

com a tipo de sedimentos; os que se relacionam com a superfície arenosa do Kalahari, essencialmente

psamíticos.

De uma forma geral, todos os materiais minerais que actualmente compõem os solos da região foram

para aí transportados por agentes naturais poderosos, a água e o vento. Os transportados pelo primeiro

agente assumem-se de textura fina, caso das argilas e siltes, enquanto que os extensos depósitos

arenosos superficiais devem a sua presença ao segundo. Estes dois agentes de transporte também

funcionaram como grandes modeladores da topografia da bacia do Cuvelai-Etosha, misturando,

organizando e retocando os depósitos em formas alongadas (mufitos e chanas), circulares (ecangos e

pans) e níveis pedológicos. O longo processo pedo-morfogenético implicou que a paisagem pedológica

actual se caracterize por um vasto mosaico de tipos e agrupamentos de solos.

Outro factor importante a ter em atenção, no que se refere aos processos pedogenéticos da região, é o

clima. Este apresenta-se com características de semi-aridez, o que implica uma maior intensidade nos

processos de sialitização, com frequente presença de argilas montmoriloníticas e abundante

impregnação de materiais carbonatados. Dadas as características de génese da bacia endorreica é

também frequente uma incidência particular do halomorfismo. Com efeito o ambiente seco da região

implica uma fertilidade baixa dos solos, dado o fraco contributo a nível orgânico que a vegetação natural

dá a estes. Em algumas áreas a presença acentuada de elementos salinos é justificada pelos frequentes

episódios de cheia a que se segue uma rápida evaporação. A própria evolução pedogenética é lenta em

virtude de uma precipitação anual fraca, que pouca erosão química desenvolve no substrato rochoso, o

que se traduz em solos relativamente pouco profundos. Estes solos, em virtude das suas características

estruturais, cobertura vegetal em geral pouco densa, episódios pluviométricos intensos e concentrados,

entre outros aspectos, são extremamente vulneráveis a processos erosivos desencadeados por acção

antrópica (ex.: queimadas, práticas agrícolas inadequadas, sobre-pastoreio, areeiros, etc.).

5.1 . TIPOS DE SOLOS REGIONAIS

5.1.1 . REGOSSOLOS PSAMÍTICOS

Normalmente de cores pálidas, são essencialmente constituídos por materiais quartzosos soltos, com

baixo teor em argila (<5%), sem diferenciação horizontal à excepção do superficial, que se apresenta

ligeiramente escurecido. Encontram-se distribuídos por vasta superfície arenosa, sendo a sua génese

associada a areias recentes do ponto de vista geológico.

Na região do Cuanhama, este tipo de solo encontra-se representado pelo agrupamento Regossolos

Psamíticos de sedimentos não consolidados recentes, pleistocénicos ou do Kalahari superior (MPA, 1959).

Ocorre essencialmente a leste da margem oriental do delta endorreico do Cuvelai, e caracterizando-se

por ser um solo arenoso ou arenoso-franco, com um horizonte superficial pardo-acinzentado ou

cinzento, que gradualmente, em profundidade, passa a pardo muito pálido ou esbranquiçado.
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Apresenta compacidade mínima ou muito pequena em todo o perfil, sendo quartzoso e sem carbonato

de cálcio.

Num perfil típico deste agrupamento, obtido a leste do Chiede e apresentado por MPA (1959), verifica-

se que a sua profundidade não ultrapassa os 1,70m, sendo a componente de areia grossa (2-0,2mm)

superior a 80% nos primeiros 25cm, e mantendo-se sempre dominante no restante perfil (>60%). A

componente de areia fina (0,2-0,02mm), aumenta em profundidade, nunca ultrapassando, no entanto,

os 35% do corpo mineral do solo. Não foram identificadas quaisquer percentagens em argila, somente

valores entre os 0,8 e 2,4% para siltes. Com uma baixíssima componente orgânica  (<0,7%), não

apresenta quaisquer elementos carbonatados.

Na área envolvente a Ondjiva, este tipo de solos aparece fundamentalmente no coroamento dos mufitos.

5.1.2 . SOLOS PSAMÍTICOS PARDACENTOS

Solos minerais de textura grosseira quartzosa, também conhecidos por Oxipsâmicos pardacentos,

associam-se na área em referência aos Cromopsâmicos e aos Regossolos psamíticos, que se caracterizam

por não apresentarem evidência de horizonte B, e ocupam normalmente pontos de cota inferior à

destes. Apresentando-se superficialmente um tanto mais escuros e pardacentos que os seus associados,

os solos Psamíticos pardacentos apresentam um horizonte de ligeira acumulação textural, mas que nem

sempre sobressai na sua estrutura morfológica.

O horizonte superficial é incipiente, de cor cinzenta, cinzento-clara ou pardo-clara, com um teor em

matéria orgânica normalmente inferior a 2%, arenoso, por vezes com algum saibro, sem estrutura e

compacidade fraca. A uma faixa de transição, que varia entre os 10-15cm, segue-se um nível mais

profundo, de coloração pálida ou branca, arenoso, sem estrutura e mantendo uma compacidade

diminuta.

Segundo a MPS (1959), o agrupamento que ocorre na área de Ondjiva denomina-se por Solos

Psamíticos Pardacentos Fracamente Lavados a Lavados de sedimentos não consolidados recentes,

pleistocénicos ou do Kalahari superior. Está intimamente ligado à presença de mufitos .

5.1.3 . SOLOS GRAVINIGRA

Este tipo de solos, apresenta um horizonte A1 muito diferenciado, frequentemente espesso, mais ou

menos argiloso, em que a argila se apresenta fortemente sialítica e com presença marcada de

montmorilonóides. A cor característica é o cinzento-escuro ou cinzento, sendo solos de consistência

dura a muito dura, grande compacidade, e abrindo características fendas, de largura e profundidade

variável, durante a estação seca. 

Ao longo das extensas depressões que sulcam as formações terciárias do leste do Kwanhama, referidas

como mulolas (diferenciadas das chanas por aspectos geomorfológicos), vamos encontrar estes solos

que se apresentam distintos dos que coroam essas mesmas formações (Psamo-regossolos e

Cromopsâmicos). Nas cabeceiras das principais mulolas, e em clima de transição entre o húmido e seco,

o plano aluvionar é preenchido por solos Psamo-hidromórficos e Psamo-hidromórficos húmidos. À medida



que se progride para jusante sucedem-se os solos Aluvionais ou Aluvio-coluvionais, pardo-acinzentados

ou cinzentos, de forte componente mineral, e em que a fracção orgânica vai diminuindo conforme se

avança para Sul.

Efectivamente, Diniz (1973) refere que as áreas de aluvião das mulolas demonstram uma certa evolução

pedogenética, o que leva a que estes solos se assemelhem morfologicamente a solos Arídicos pardos,

com ou sem calcário, e, por vezes, nos locais topograficamente mais deprimidos, dando mesmo origem

a Barros negros, ou Parabarros. Em áreas de acentuada deficiência de drenagem, com forte

halomorfismo, desenvolvem-se solos Arídicos halomórficos.

Segundo perfis obtidos pela Missão de Pedologia de Angola na região do Cuamato, foi identificado

para a área do delta do Cuvelai o agrupamento pedológico: Barros Pretos de planuras fluviais, já em

ambiente morfológico de chana. Este agrupamento tipo apresenta um horizonte superficial com cerca

de 10-15cm de espessura, cinzento, em geral argilo-arenoso, com algum saibro quartzoso, em geral

sem estrutura, com nódulos calcários duros. Assenta sobre horizontes de cor cinzenta a cinzenta-clara,

com estrutura anisoforme média ou prismática média grosseira e que em profundidade desaparece,

compacidade grande, sempre com material calcário, e poucas ou nenhumas raízes.

5.1.4 . SOLOS PARDO-CINZENTOS SEMI-ÁRIDOS

Solos minerais, de cor cinzenta a pardo-acinzentada, com um horizonte A1 com pouca matéria

orgânica (<1,5%) e normalmente sem estrutura; de textura variável, com teores em argila que

aumentam com a profundidade e diferenciação de um horizonte B; argila marcadamente sialítica, com

a presença frequente de acumulações de carbonato de cálcio.

Estes solos são normalmente identificados como arídicos, uma vez que se apresentam evoluídos, e, no

contexto da bacia endorreica do Cuvelai, relacionados com sedimentos aluviais, constituídos por uma

mistura de areias e argilas, depositados nas chanas e ecangos , bem como nas orlas de transição para

os mufitos , onde, nos seus topos aplanados, se acumularam materiais mais grosseiros.

Nas chanas, dominam os solos cinzentos de texturas médias e raramente finas ou grosseiras.

Apresentam um horizonte argílico compacto e muito duro, com uma estrutura colunar ou prismática

bem expressa, que imprime uma drenagem interna extremamente difícil. Trata-se de solos do

agrupamento Arídicos Cinzentos Semi-áridos Compactos de sedimentos não consolidados recentes,

pleistocénicos ou do Kalahari superior, instalados em áreas de topografia plana, de lento escoamento

superficial, e afectados por salgamento. Nos ecangos , onde as limitações de drenagem se radicalizam,

o grau de concentração sódico-salina é tal que, após a evaporação das águas superficiais, forma-se uma

delgada crosta impregnada de sais. Por este facto considera-se aqui um sub-agrupamento pedológico

denominado de Arídicos Cinzentos Semi-áridos Compactos de sedimentos não consolidados recentes,

pleistocénicos ou do Kalahari superior com forte halomorfismo.

Nas superfícies deprimidas, e em particular nas chanas, para além dos solos de características físicas

extremas referidos, encontram-se associados outros onde tais condicionalismos se apresentam mais

atenuados, em particular no referente à permeabilidade, mantendo no entanto uma drenagem

deficiente e um certo halomorfismo em virtude da presença de um horizonte argílico endurecido e de

fraca permeabilidade. São os solos Arídicos Pardos ou Pardo-acinzentados Semi-áridos Compactos de
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sedimentos não consolidados recentes, pleistocénicos ou do Kalahari superior. Este agrupamento

encontram-se associados a extensas superfícies aplanadas, ainda sujeitas a alagamento temporário, mas

menos prolongado que no caso dos solos cinzentos com halomorfismo marcado.

Estes solos pardo-acinzentados semiáridos compactos, distinguem-se na área de Ondjiva de todos os

outros agrupamentos, pela existência de uma delgada camada superficial (2cm de espessura) com uma

textura mais fina que a porção subjacente do perfil (MPA, 1959). Esta camada superficial, de cor

acinzentada, em geral franco-argilo-arenosa, sem estrutura, apresenta relativamente à totalidade do

perfil os maiores teores em siltes (12,7%) e matéria orgânica (4,4%). Os horizontes subjacentes, de cor

cinzento-pardacento-claro a cinzento ou pardo muito pálido, apresentam características de arenoso-

franco ou arenoso, algum saibro quartzoso, concreções ferruginosas que se vão acentuando em

profundidade e que imprimem um manchado ferruginoso particular, e nódulos calcários nos níveis mais

profundos (>1,20m).

Nas áreas correspondentes aos mufitos, desenvolvem-se solos do agrupamento Arídicos Pardos ou Pardo-

acinzentados Semi-áridos não Compactos de sedimentos não consolidados recentes, pleistocénicos ou do

Kalahari superior. Apresentam-se como unidades pedológicas bem drenadas, profundas, de textura

médias a ligeiras e desprovidas de horizontes argílicos e com proporção variável de material calcário.

Não são em regra afectadas por salgamento e constituem, do ponto de vista agrícola, das melhores

terras da região.

5.1.5 . SOLOS PARDO-AVERMELHADOS SEMI-ÁRIDOS

Solos minerais de cor parda-avermelhada, em geral gradualmente mais clara e viva com a

profundidade, apresentam um horizonte superficial com teor em matéria orgânica inferior a 1,5%, e

aumento gradual das argilas para os horizontes mais profundos, sempre com características sialíticas.

Em áreas razoavelmente drenadas, não afectadas pela subida cíclica das águas da “Efunja” devido a um

ligeiro declive, ocorrem solos de textura média, de horizontes subjacentes pardo-avermelhados,

compactos e de estrutura colunar difusa. São solos Arídicos Pardo-avermelhados Semiáridos Compactos,

ainda com alguma incidência de salgamento. No entanto, podem ser facilmente dessalgados ou

melhorados, em função de um horizonte compacto argílico muito pouco espesso.

À semelhança do referido para o agrupamento de solos Arídicos Pardos ou Pardo-acinzentados Semiáridos

não Compactos, também nos topos aplanados e nas bordaduras de inclinação muito ligeira dos mufitos,

instalaram-se solos bem drenados, profundos, pardos ou avermelhados, de textura média a ligeira, sem

horizonte agílico e normalmente sem salgamento, que se podem identificar como solos Arídicos Pardo-

avermelhados Semiáridos não Compactos. São na região as melhores terras do ponto de vista agrícola,

uma vez que se apresentam como solos uniformes, isto é, sem horizontes limitantes (compactos e/ou

salgados), aumento do teor em argila com a profundidade, boa drenagem interna e capacidade de

retenção de água para abastecimento das plantas.
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5.1.6 . SOLOS CROMOPSÂMICOS

Reúnem-se nesta classificação, conforme é referido em MPA (1959), os solos minerais de textura

grosseira e cores vivas em grande parte do perfil abaixo de 20-50cm de profundidade, sem carbonato

de cálcio, e constituídos fundamentalmente por sedimentos não consolidados quartzosos. Em geral,

apresentam teor em argila que aumenta com a profundidade, mas raramente ultrapassando os 10%

(de carácter sialítico).

Na área em referência encontra-se o agrupamento dos solos Cromopsâmicos de formações sedimentares

recentes, pleistocénicas ou do Kalahari superior. Em termos de perfil, esta unidade de solo apresenta um

horizonte superficial de 5-15cm de espessura, de cor que varia entre o pardo, o cinzento e o alaranjado,

em geral arenoso, sem estrutura e de compacidade muito fraca. Segue-se uma faixa de transição de

15-35cm, que dá lugar a um horizonte B de cor pardo-alaranjada ou amarelada, em geral arenoso-

franco, com pouco saibro quartzoso, sem estrutura e mantendo uma compacidade pequena. Este tipo

de solos está associado aos coroamentos dos mufitos.

5.2 . ENQUADRAMENTO DOS SOLOS NA ENVOLVENTE DE ONDJIVA

Tendo em referência as características pedológicas dos principais agrupamentos de solos presentes na

área (quadro 5.1), constata-se que de uma maneira geral o potencial agrícola destes é relativamente

baixo. Com efeito, a presença marcada de salgamento, em particular nos solos que se desenvolveram

nas chanas e ecangos , impede o estabelecimento de lavras em largos tractos da região, relegando desta

forma as manchas de cultivo aos mufitos. No entanto, os solos que se desenvolveram nas superfícies

topográficas mais elevadas, apesar de não estarem em geral sujeitos a halomorfismo, apresentam-se na

sua maioria com apetência fraca para as actividades agrícolas, em virtude dos seus baixos teores em

matéria orgânica. A esta situação, deve-se acrescentar a elevada variabilidade dos quantitativos

pluviométricos, no espaço e no tempo, contribuindo desta forma, não só para um reduzido leque de

espécies passíveis de serem cultivadas, como também por fortes flutuações no desenvolvimento

fenológico das mais resistentes. 
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