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Águas Subterrâneas em Angola

A extracção de água com uma bomba manual de água na Província de Kunene,
Angola.
Fonte: Tump 2006
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Águas Subterrâneas na Bacia
Apesar da profundidade a que se encontram as águas subterrâneas, um inventário dos
pontos de água, realizado em 1975, mostrou que a maioria dos poços (mais de 2 000)
se encontrava no sudoeste do país, dentro ou à volta da bacia do rio Kunene. Há uma
baixa precipitação aqui e, além do rio, há poucas outras fontes de água. Cerca de 40 %
dos poços do país estão situados na Província de Kunene, 30 % na Huíla e 15 % no
Namibe. Cerca de 70 % do gado encontra- se nestas províncias (GoA 2005). Assim, os
poços destinam- se, principalmente, a satisfazer as necessidades domésticas e pastoris
e a produtividade dos poços é, geralmente boa ou muito boa, equivalendo a um valor Examine o comércio de água
entre 1 e 10 litros por segundo.
virtual e a pegada de água dos
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A recarga de água subterrânea nesta área é muito baixa e, segundo os resultados de
modelos das águas subterrâneas, elaborados em 1996, o próprio aquífero é vulnerável
a um excesso de exploração. Portanto, aconselha- se que haja cuidado no uso dos
recursos hídricos subterrâneos na zona do Kunene a fim de se evitar o aparecimento de
problemas relacionados com o esgotamento do aquífero (LNEC 1996).
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