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1. INTRODUÇÃO E OBJECTIVOS 

 

O presente documento constitui o Relatório Síntese do Estudo de impacte Ambiental 

(EIA), ao projecto “Aproveitamento Hidroeléctrico de Caculo Cabaça”, que o GAMEK 

– Gabinete de Aproveitamento do Médio Kwanza como entidade delegada do 

MINEA – Ministério de Energia e Água pretende implantar na Província do Kwanza 

Norte. 

Os Estudos Ambientais realizados no sentido de aquisição do Licenciamento Ambiental 

do projecto em apreço, cumprem as determinações legais vigentes no que respeita à 

obrigatoriedade de implementação de um processo de AIA, o qual compreende 

necessariamente a realização de um Estudo de Impacte Ambiental, cuja metodologia 

adoptada se apresenta na Figura 1. 

Importa referir que o Estudo de Impacte Ambiental surge essencialmente para resolver 

problemas relacionadas com o meio ambiente, constituindo assim, um documento 

que contém estudos e informações obtidas do perímetro de interesse, tratando - se de 

um dos relatórios obrigatórios para o âmbito do processo de AIA, de acordo, da 

acordo com o Decreto nº51/04 de 23 Julho sobre AIA. 

 

De acordo com o decreto nº 51/04, que regulamenta a Lei de Bases do Ambiente (Lei 

nº 5/98, de 19 de Junho), a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) é classificada 

como um dos principais instrumentos de Gestão Ambiental, sendo a sua execução 

obrigatória para acções que tenham implicações com o equilíbrio e harmonia 

ambiental e social, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida do homem. 

 

A importância deste estudo resulta da necessidade de adoptar critérios que reduzam 

as oportunidades de degradação do meio ambiente, a minimização de 

incomodidade das populações e permitam o cumprimento da legislação em vigor. 

Assim, no âmbito dos Estudos Ambientais realizados no sentido de aquisição do 

Licenciamento Ambiental do projecto em apreço, foi dado cumprimento aos 

seguintes objectivos: 

 Análise e avaliação ambiental das componentes do projecto, de forma a 

contribuir para a selecção das suas soluções mais favoráveis em termos 

técnicos, económicos e ambientais; 
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 Caracterização, segundo os vários aspectos/descritores ambientais, da região 

onde se irá implantar o Edifício Misto, tendo sido estabelecido um quadro 

diagnóstico ambiental que retracta a Situação Ambiental de Referência; 

 Determinação e avaliação das condicionantes ambientais e os impactes 

potencialmente significativos associados à construção e exploração do 

Projecto em apreço; 

Análise de eventuais alterações necessárias a introduzir no projecto, bem como 

formulação de medidas de controlo de impactes que contribuam para um projecto 

melhor concebido, optimizando os seus benefícios. 

 

Figura 1 – Metodologia Adoptada para a Execução do EIA 
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2. IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO 
 

O Estudo de Impacte Ambiental que se apresenta, diz respeito ao Projecto do 

“Aproveitamento Hidroeléctrico de Caculo Cabaça”. 

O Aproveitamento Hidroeléctrico de Caculo Cabaça, situa-se no curso médio do rio 

Kwanza, a montante das quedas de Caculo Cabaça, na fronteira entre as províncias 

do Kwanza Norte e Kwanza Sul, a cerca de 270 Km da cidade de Luanda. 

 

2.1. LOCALIZAÇÃO ESPACIAL E ADMINISTRATIVA DO PROJECTO 

O Aproveitamento Hidroeléctrico (AH) de Caculo Cabaça desenvolve-se a cerca de 

66 Km e 19 Km a juzante do AH de Capanda e de Laúca, respectivamente (ver figura 

1 – Escalões do Aproveitamento Hidroeléctrico do Médio Kwanza), no Km 289 do rio. 
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Figura 2 – Enquadramento Geográfico do AH Caculo Cabaça 

 

 

2.2. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

O curso médio do rio Kwanza, reúne condições excelentes para a implantação de 

aproveitamentos hidroeléctricos, sendo a sua proximidade de Luanda, uma vantagem 

estratégica importantíssima. 
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Existe um escalonamento dos aproveitamentos hidroeléctricos do médio Kwanza, 

conforme ilustra a figura seguinte: 

 

 

Figura 3 – Escalões do Aproveitamento Hidroeléctrico do Médio Kwanza 

O Aproveitamento Hidroeléctrico de Cambambe, com uma potência de 180 MW 

localizado a juzante do projecto em análise, encontra-se em funcionamento desde 

1963, sendo que, o Aproveitamento Hidroeléctrico de Capanda, com uma potência 

de 520 MW, foi terminado no ano de 2006/07, totalizando assim 700 MW de potência 

instalada, considerando-se assim a espinha dorsal de produção de energia eléctrica 

em Angola. 

Contudo, não se figura suficiente a potência instalada, sendo necessário desenvolver 

o AH de Laúca que se encontra presentemente em construção, a montante e o AH 

de em análise -  Caculo Cabaça. 

O AH de Caculo Cabaça, perspectiva-se que venha a ter uma potência instala de 

2172 MW, bastante superior ao somatório da potência instalada do AH existentes. 

Posto isto, considera-se que a produção de energia “limpa” através da construção do 

AH de Caculo Cabaça é um projecto estratégico, para o desenvolvimento do País, 

indo de encontro às necessidades actuais e futuras de geração e distribuição de 

energia. 
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 Enquadramento no Programa do Governo e nas Estratégias de Energia existentes1 

No sentido de responder de forma efectiva aos desafios importantes que o sector da 

Energia enfrenta, o Governo dispõe de um importante instrumento de planeamento 

estratégico e de política, o Plano de Segurança Energética, que contém quatro 

princípios de orientação estratégica:    

• Estabelecer a energia como alavanca para o desenvolvimento económico, 

garantindo uma oferta de qualidade e com custos controlados como fonte de 

competitividade do tecido empresarial;    

• Promover o abastecimento universal de energia, desenvolvendo as infra-estruturas 

necessárias e fornecendo energia a preços acessíveis para a generalidade da 

população;    

• Incentivar a eficiência do funcionamento do sector energético, regulamentando 

para promover a qualidade do serviço e garantindo o equilíbrio financeiro dos 

agentes no sistema;    

• Promover o desenvolvimento equilibrado da sociedade e economia angolana, 

desenvolvendo opções que visem diminuir as assimetrias sociais e geográficas e 

constituindo um mix energético diversificado que privilegie as energias endógenas, a 

segurança energética e a sustentabilidade ambiental.    

Assentes nas linhas de orientação estratégica e de política, foram estabelecidos, para 

o quinquénio 2013-2017, objectivos específicos, constantes do Programa do Governo, 

que se apresentam seguidamente, de forma resumida para o subsector eléctrico:  

• Operacionalização, até ao final do ano de 2014, de uma capacidade de geração 

de até 1.500 MW, de um total de até 5.000 MW, a instalar até ao ano de 2016;  

 • Estabelecimento de sistemas públicos de abastecimento em 82 sedes municipais 

(de um total de 166) e de 271 sedes comunais (de um total de 531), até ao final de 

2014;   

• Reabilitação e modernização de todas as redes de distribuição das cidades capitais 

de província;   

                                                             
1 Fonte: Revista do Ministério da Energia e Águas, titulo: Plano de Acção do Sector da Energia e Águas 2013-2017. 
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• Interligação dos sistemas Norte e Centro e operacionalização do Sistema Leste 

(Lundas).    

 

Assentes na Estratégia de Desenvolvimento do Sector Eléctrico e nos objectivos gerais 

e específicos estabelecidos no Programa de Governação para o quinquénio, foram 

identificados um conjunto de projectos estruturantes, que consistem em todos os 

projectos que possam contribuir para inserção, no sistema eléctrico, com significativas 

capacidades de geração e estruturas de transmissão e distribuição, capazes de 

responder aos desafios e a procura de energia no médio prazo. 

 

 No segmento de produção destes projectos estruturantes enquadram-se os projectos 

para as grandes centrais de produção de energia eléctrica, encontrando-se 

maioritariamente os aproveitamentos hidroeléctricos. 

 

2.3. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

O diagnóstico ambiental da área em estudo compreendeu uma abordagem 

multidisciplinar, com o detalhe adequado, às várias áreas temáticas de expressão 

territorial e ambiental, nomeadamente geologia, solos e usos do solo, clima, recursos 

hídricos e qualidade da água, qualidade do ar, ruído, paisagem, ecologia, 

socioeconomia e património, com recurso a uma equipa multidisciplinar com vasta 

experiência em Estudos de Impacte Ambiental. 

Foram previamente efectuados levantamentos de campo e contactadas diversas 

entidades nacionais, regionais e locais, de modo a caracterizar detalhadamente a 

zona. 

O clima da área de estudo do projecto em apreço enquadra-se na região de clima 

tropical quente e húmido, sendo genericamente caracterizada por duas estações: a 

estação chuvosa, de Setembro a Abril e a estação seca, de Maio a Agosto. Os meses 

de maior precipitação são os de Novembro e Março, com valores superiores a 200 

mm. A média das temperaturas máximas mensais oscila entre os 30 e os 34o C e as 

média das temperaturas mínimas mensais varia entre os 9 e os 16oC.  Os ventos sopram 

fracos a moderados com velocidades máximas de 17 Km/h. 
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O Projecto em apreço enquadra-se em termos geológicos, no Horst Kwanza, definido 

como um dos grandes elementos tectónicos que constituem a Tabela geral da Carta 

Geológica de Angola (escala 1:1.000.000). Trata-se de uma elevação linear latitudinal 

do embasamento, com cerca de 300 km de comprimento e de 25 a 50 km de largura 

e limitada, a Norte e a Sul, por falhas profundas. Tal estrutura foi encoberta, em vários 

ciclos do Proterozóico Superior, por uma cobertura pouco espessa de depósitos 

sedimentares. O levantamento do bloco do embasamento atingiu a sua amplitude 

máxima na fase final (orogênica) do ciclo do Proterozóico Superior. 

A rede hidrográfica principal da bacia hidrográfica em estudo é constituída 

essencialmente por cursos de água de carácter perene. 

Em relação à qualidade do ar, por inexistência de uma rede de monitorização, não 

existem dados reais sobre a qualidade do ar em Angola. Na zona em estudo e sua 

envolvente, que se tenha tido acesso, não existem estações de medição de 

qualidade do ar, mas poderá considerar-se que o ar apresenta boa qualidade, sendo 

expectável que os níveis de poluentes atmosféricos se situem significativamente 

abaixo dos valores limite de concentração considerados nocivos. 

 

Quanto ao ambiente sonoro, Tendo em conta que ainda não se procedeu à 

classificação em zonas mistas e sensíveis da zona, e após o reconhecimento do local 

envolvente à área de implantação do projecto, considerou-se a área como sendo 

mista. 

Do ponto de vista ecológico, a área de implantação do projecto não se encontra 

integrada em nenhuma área de protecção ambiental definida. 

Os Municípios (Cambambe, Mussende e Libolo) possuem paisagens lindas como: 

Parias, Cascatas (as Quedas do rio Mulueigi), Montanhas, as florestas do Golungo Alto 

e do Caculama, na qual existem diversos tipos de vegetações locais e flores e as 

nascentes de Santa Isabel e Sobranceiro (que estão localizados a 2 km de 

N'dalatando). As figuras abaixo Ilustram as quedas de caculo cabaça, cadeias 

montanhosas. 

Em termos económicos, a criação do Aproveitamento Hidroélectrico de Caculo 

Cabaça vai por cobro em muitas das obrigações vigentes no relatório da UNCTAD, 

gerando emprego bem como fomentar a criação de pequenos negócios para que as 

pessoas daquela  região consigam ganhar o mínimo rendimento necessário para a 

sua sobrevivência.  
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Para a caracterização deste património cultural foi efectuado um levantamento 

bibliográfico prévio de toda a informação existente para a área em estudo e o 

reconhecimento do local, através do levantamento de campo. Na área de influência 

do projecto não foram registados elementos de interesse patrimonial. 

A concentração de resíduos em lugares indevidos é um problema generalizado em 

todo o território. Tanto nos centros urbanos e suas periferias, como no meio rural, 

existem ainda poucos lugares preparados onde os residentes possam depositar o lixo 

doméstico produzido, a fim de ser recolhido e transportado para locais adequados 

como destino final.  
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3. SÍNTESE DOS PRINCIPAIS IMPACTES E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

 

No Quadro 1 e seguintes, apresenta-se uma síntese dos principais impactes ambientais 

identificados como resultantes da fase de construção e exploração do projecto em 

análise. 

Salienta-se que, conforme referido os impactes foram analisados tendo em atenção 

algumas das suas características, nomeadamente: 

 Natureza: negativo, positivo 

 Ordem: directo, indirecto 

 Duração: permanente, temporário 

 Magnitude (ou grau de afectação): baixa, moderada, elevada 

 

Cabe destacar, que a análise foi efectuada distinguindo-se a fase do 

empreendimento (construção ou exploração) em que se origina o impacte, existindo 

vários casos em que o impacte tem início na fase de construção e persistem na fase 

de exploração, nomeadamente os de carácter permanente. 

 

A avaliação global dos impactes foi efectuada com base nessas características e em 

outras informações, tais como expectativas da população, características dos locais e 

dos aspectos críticos e/ou sensíveis e capacidade de recuperação do meio, entre 

outras. Como resultado, os impactes foram classificados, de acordo com a sua 

significância relativa aos demais impactes, nas seguintes categorias de significância: 

pouco significativo, significativo, muito significativo. 
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Quadro 1 – Síntese dos Impactes Ambientais - Avaliação Global de Impactes nas Fase de Cosntrução e Exploração do Projecto 

COMPONENTE 
AMBIENTAL IMPACTE FASE DE 

OCORRÊNCIA ÁREA DE OCORRÊNCIA 
AVALIAÇÃO 

DO IMPACTE PRECONIZADA 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO A 
PRECONIZAR 

Geologia 

e  

Geomorfologia 

Modificações Introduzidas na 
Fisiografoa e Geomorfologia Construção 

Zonas de Escavação, áreas 
de depósito de materiais; 
estaleiros e acessos à obra 

Permanente, Negativo, 
Directo, Magnitude 

Moderada, Pouco Significativo 

− minimização das zonas de escavação - 
no que diz respeito às escavações, a sua 
execução deverá ser efectuada de 
forma adequada e controlada, visando 
a execução das geometrias de 
escavação preconizadas e assegurar as 
condições de segurança da obra, e 
permitir a gestão dos produtos de 
escavação (separação das terras 
vegetais e/ou materiais de rejeição, 
materiais terrosos ou rochosos). 
− quando se verificar a necessidade de 
rebaixamento dos níveis freáticos com 
vista à drenagem das superfícies de 
trabalho, esta deverá ser realizada de 
forma a evitar, na medida do possível, a 
interferência 
com poços e/ou zonas húmidas cuja 
flora dependa da permanência de níveis 
freáticos elevados; 

Erosão e instabilidade dos taludes 
e margens da albufeira 

Construção e 
Enchimento 

Áreas imediatamente 
adjacentes à albufeira 

Permanente, Negativo, 
Indirecto, Magnitude Baixa, 

Pouco Significativo 

− nos casos aplicáveis, controlar a 
descarga de efluentes contendo óleos e 
outras substâncias tóxicas, de forma a 
minimizar o risco de infiltração no solo e 
de contaminação de aquíferos. 
− no sentido de se evitar a ocorrência de 
derrames acidentais de óleos ou 
combustíveis,  
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Quadro 2 – Síntese dos Impactes Ambientais - Avaliação Global de Impactes nas Fase de Cosntrução e Exploração do Projecto 

COMPONENTE 
AMBIENTAL IMPACTE FASE DE 

OCORRÊNCIA ÁREA DE OCORRÊNCIA 
AVALIAÇÃO 

DO IMPACTE PRECONIZADA 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO A 
PRECONIZAR 

Geologia 

e  

Geomorfologia 

(cont.) 

    

associados ao funcionamento da 
maquinaria a utilizar na fase de 
construção, todas as operações de 
abastecimento e manutenção dessa 
maquinaria deverão ser efectuadas em 
local apropriado para o efeito, dentro da 
área a ocupar pelos estaleiros, 
devidamente impermeabilizada, e os 
resíduos resultantes dessas operações 
deverão ser armazenados em recipientes 
estanques. 

Clima 

- Construção - Inexistente - 

Aumento da Humidade Relativa 
do Ar e Aumento da radiação 

Solar Absorvida 
Exploração 

Area de Implantação do 
projecto, área de influência 
directa e indirecta 

Negativos, Directos, 
Magnitude Moderada, Pouco 

Significativos 

_ 

Qualidade do Ar 

Aumento da Concentração de 
Material Partículado (Poeiras) e 

Gases Poluentes 
Construção 

Áreas  de Implantação do 
Projecto e Áreas Adjacentes, 
Acessos, Estaleiros, Áreas de 
Depósitos e Empréstimo de 
Materiais 

Negativo; Directo; Reversível; 
Temporário; Magnitude 
Moderada; Significativo 

− humedecer os locais onde poderá 
ocorrer a geração de poeiras (da 
responsabilidade do empreiteiro); 
− cobrir os montes de detritos, a fim de 
evitar o arraste pelo vento, (da 
responsabilidade do empreiteiro); 
− manter limpos os acessos às obras e aos 
estaleiros, bem como os pneus de 
máquinas e veículos associados às obras; 
 

Produção de Energia Limpa  Exploração ____________ Positivo, Indirecto,  
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Quadro 3 – Síntese dos Impactes Ambientais - Avaliação Global de Impactes nas Fase de Cosntrução e Exploração do Projecto 

COMPONENTE 
AMBIENTAL IMPACTE FASE DE 

OCORRÊNCIA ÁREA DE OCORRÊNCIA 
AVALIAÇÃO 

DO IMPACTE PRECONIZADA 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO A 
PRECONIZAR 

Qualidade do 
Ar  

(cont.) 

sem emissão de GEE’s 

  
Magnitude Moderada, 

Significativo 

− manutenção dos equipamentos que 
produzem emissões atmosféricas e 
utilização, sempre que possível das 
melhores práticas menos poluentes. 

Hidrologia 

Alteração na Hidrografia Construção 
Zona de Obra (desvio 

provisório) 

Negativo, Directo, Temporário, 

Magnitude Baixa, Pouco 

Significativo - instalar estaleiros e respectivos parques 
de maquinaria, eventuais centrais de 
betão ou betuminosos, e caminhos 
preferenciais de circulação de máquinas, 
o mais longe possível da linhas de água 
existentes; 
- implementação nos estaleiros de um 
sistema de drenagem que permita isolar 
os produtos tóxicos e/ou perigosos, 
manuseados durante a fase de 
construção; 
- recolher os resíduos e óleos provenientes 
de derramamentos e vazamentos 
durante a fase de construção e dispô-los 
adequadamente; 
- utilização se necessário de barreiras de 
sedimentos temporárias para recolha dos 
sólidos arrastados pelas águas pluviais; 
- sugere-se que os estaleiros sejam 
dotados com infraestruturas de (…) 

Diminuição da capacidade de 

infiltração nas zonas de trabalho 

(aumento da escorrência 

superficial) 

Construção 
Zona da Barragem, orgãos 

anexos, acessos e estaleiros 

Negativo, Directo, Temporário, 

Magnitude Baixa, Pouco 

Significativo 

Aumento da capacidade de 

infiltração Construção Áreas de Empréstimo 

Negativo, Directo, Temporário, 

Magnitude Baixa, Pouco 

Significativo 

Contaminação de linhas de água 

e aquíferos por sólidos em 

suspensão e óleos 
Construção 

Linhas de água e aquíferos 

na área de influência 

directa 

Negativo, Directo, Temporário, 

Magnitude Baixa, Pouco 

Significativo 
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Quadro 4 – Síntese dos Impactes Ambientais - Avaliação Global de Impactes nas Fase de Cosntrução e Exploração do Projecto 

COMPONENTE 
AMBIENTAL IMPACTE FASE DE 

OCORRÊNCIA ÁREA DE OCORRÊNCIA 
AVALIAÇÃO 

DO IMPACTE PRECONIZADA 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO A 
PRECONIZAR 

Hidrologia 
(cont.) 

Vulnerabilidade e risco de 
poluição de aquíferos (em 
escavações e aterros) com sólidos 
em suspensão e outros 
contaminantes 

Construção 
Área de Implantação do 

Projecto 

Negativo, Directo, Temporário, 

Magnitude Baixa, Pouco 

Significativo 

(…) saneamento básico que 
contemplem tratamento e destino final 
adequado; 
- reconstituição do coberto vegetal nas 
zonas a serem afectadas pelas obras fora 
dos limites da albufeira, de modo a 
conservar o solo e evitar a ocorrência de 
processos erosivos importantes; 
- para redução de partículas nos sistemas 
hídricos, prever o humedecimento ou a 
cobertura dos montes de terras afim de 
evitar as escorrências e posterior 
infiltração de substâncias poluentes no 
solo; 
- estabelecer trajectos para circulação 
de maquinaria, evitando as zonas 
consideradas como mais sensíveis 
(sobretudo próximas de linhas de água), 
evitando o trânsito desordenado e a 
compactação dos solos de extensas 
áreas. 
- manutenção de um caudal ecológico 
que permita a manutenção dos sistemas 
ecológicos ribeirinhos a jusante; 
- manutenção de um caudal de reserva 
que permita garantir os usos de água a 
jusante, embora face à  

Efeito barreira no sistema de 
drenagem natural 

Construção e 
Exploração 

Zona da barragem, 

escombreiras, estaleiros e 

acessos 

Negativo, Directo, Temporário, 

Magnitude Elevada, 

Significativo 

Elevação dos níveis freáticos e 
recarga dos aquíferos 

Enchimento 
e Exploração 

Área marginal da albufeira, 
nomeadamente nas zonas 

imediatamente a jusante e a 
montante da barragem 

Positivo, Directo, Permanente, 

Magnitude Baixa, Pouco 

Significativo 
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Quadro 5 – Síntese dos Impactes Ambientais - Avaliação Global de Impactes nas Fase de Cosntrução e Exploração do Projecto 

COMPONENTE 
AMBIENTAL IMPACTE FASE DE 

OCORRÊNCIA ÁREA DE OCORRÊNCIA 
AVALIAÇÃO 

DO IMPACTE PRECONIZADA 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO A 
PRECONIZAR 

Hidrologia 
(cont.)     

ocupação marginal escassa, não sejam 
previstas necessidades relevantes. 
- Recomenda-se ainda, tal como adiante 
se pormenoriza, que seja efectuado um 
programa de monitorização da 
qualidade da água, incluindo a fase de 
construção, enchimento e exploração, 
visando acompanhar o estado 
qualitativo da água, sobretudo na 
albufeira, possibilitando a actuação 
atempada no controlo de fenómenos 
degradativos da qualidade da água. 

Factores 
Biológicos e 
Ecológicos 

Destruição e perturbação do 
habitat aquático pelas acções de 
obra e desvio do rio 

Construção 
Zonas de empréstimo, 

saneamento do corpo da 
barragem e desvio do rio 

Negativo, Indirecto, 
Permanente, Magnitude 
Moderada, Significativo 

− restringir a área de actuação da 
empreitada ao mínimo indispensável, 
salvaguardando as zonas marginais; 
− as áreas marginais deverão ser 
salvaguardadas de eventuais afectações 
decorrentes da obra, que deverá ser 
vedada, devendo estar previstas 
medidas de recuperação caso sejam 
afectadas; 
− recuperação das áreas após a 
conclusão da obra, através de 
remeximento ou escarificação das terras 
compactadas e plantação das espécies 
vegetais autóctones; 

Alteração de habitats ribeirinhos, 
sobretudo de fauna piscícola pelo 
incremento de sólidos e de outros 
contaminantes 

Construção Troço do rio a jusante do 
local de barragem 

Negativo, Indirecto, 
Permanente, Magnitude 
Moderada, Significativo 

Afectação Directa dos 
Ecossistemas presentes – 
destruição da vegetação 
existente e do habitat faunísticos. 

Construção e 
Enchimento 

Zonas de obra na 
albufeira (estaleiros, 
áreas de depósito e 

empréstimo e materiais, 
acessos temporários) e 

albufeira 

Negativo, Directo, 
Permanente, Magnitude 
Moderada,  Significativo 

 

 



       
 

EIA / RS 15.08_Rev 01 Este documento só pode ser reproduzido na íntegra. 17/22 
 

 

Quadro 6 – Síntese dos Impactes Ambientais - Avaliação Global de Impactes nas Fase de Cosntrução e Exploração do Projecto 
 

COMPONENTE 
AMBIENTAL IMPACTE FASE DE 

OCORRÊNCIA ÁREA DE OCORRÊNCIA 
AVALIAÇÃO 

DO IMPACTE PRECONIZADA 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO A 
PRECONIZAR 

Factores 
Biológicos e 
Ecológicos 

(cont.) 

Aumento do Efeito Barreira 
(fragmentação dos habitat’s) 

Exploração Rio Kwanza e Zonas 
marginais da Albufeira 

Negativo, Directo, 
Permanente, Magnitude 
Reduzida, Significativo 

− a manutenção do caudal ecológico 
do rio durante todo o período da obra, e 
o restabelecimento da vegetação na 
articulação dos braços da albufeira na 
sua continuidade com as linhas de água, 
permitirá minimizar o impacte nas 
espécies dependentes do rio, em 
particular anfíbios e outras espécies 
insectívoras e piscívoras; 
− as intervenções necessárias no leito do 
rio deverão ser feitas de forma a reduzir a 
suspensão de sedimentos; 
− durante o período de construção e 
reenchimento da albufeira deverá ser 
dada particular importância à 
manutenção de um caudal que 
reproduza as variações existentes em 
regime actual; 
− para assegurar que as medidas 
minimizadoras propostas são postas em 
prática, é essencial garantir uma 
fiscalização eficaz durante a totalidade 
da fase de construção, através de um 
cuidado Acompanhamento Ambiental 
da obra. 
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Quadro 7 – Síntese dos Impactes Ambientais - Avaliação Global de Impactes nas Fase de Cosntrução e Exploração do Projecto 

COMPONENTE 
AMBIENTAL IMPACTE FASE DE 

OCORRÊNCIA ÁREA DE OCORRÊNCIA 
AVALIAÇÃO 

DO IMPACTE PRECONIZADA 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO A 
PRECONIZAR 

Paisagem 

Desorganização do espaço; 
alteração e perturbação das 
estruturas visuais e dos valores 
estéticos da paisagem; perda de 
património paisagístico (obras e 
desmatação) 
 

Construção 
Zona da Barragem e 

Albufeira, Estaleiros, Áreas de 
Depósito e Empréstimo de 

Materiais e Acessos 

Negativo, Directo, 
Permanente (temporário nas 
áreas adjacentes), magnitude 
moderada, Pouco Significativo 

− assegurar a recuperação paisagística, 
mediante projecto implantação das 
zonas de estaleiro, depósito e 
empréstimo de materiais em locais de 
impacte visual mínimo, nomeadamente 
dentro da área a inundar ou em áreas 
degradadas ou de elevada capacidade 
de absorção visual; 
− modelação do terreno nas zonas de 
escombreiras (depósitos de terras) e de 
todas as áreas sujeitas a movimentação 
de terras de modo a 
estabelecer-se uma certa continuidade 
com o terreno natural e a permitir a 
instalação e manutenção da 
vegetação, prevalecendo as pendentes 
mínimas para um melhor controle dos 
fenómenos de erosão; 
− revestimento vegetal do espaço a 
jusante do açude de modo a disfarçar o 
impacte visual desenvolvido pelos órgãos 
anexos; 
− definição de projecto de recuperação 
paisagística das zonas de estaleiro no 
sentido de estabelecer desde o início dos 
trabalhos, o posterior uso e função desse 
espaço, devendo optar-se por recriar os 
cenários característicos da zona de 
modo a estabelecer uma(..) 

Alteração Estrutural, Visual e 
Funcional das Unidades 
Paisagísticas Presentes 

Construção e 
Exploração 

Área afecta à Barragem e 
sua Envolvente, Acessos 

Negativo, Directo, 
Permanente (temporário nas 
áreas adjacentes), magnitude 
moderada, Pouco Significativo 
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Quadro 8 – Síntese dos Impactes Ambientais - Avaliação Global de Impactes nas Fase de Cosntrução e Exploração do Projecto 

COMPONENTE 
AMBIENTAL IMPACTE FASE DE 

OCORRÊNCIA ÁREA DE OCORRÊNCIA 
AVALIAÇÃO 

DO IMPACTE PRECONIZADA 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO A 
PRECONIZAR 

Paisagem 

(cont.)     (…)continuidade paisagística. 

Ruído Aumento dos níveis de ruído Construção 

Áreas adjacentes e zonas da 
barragem e orgãos anexos, 
acessos e estaleiros, áreas 
de depósito e empréstimo 

de materiais 

Negativo, Directo, Temporário, 
Magnitude Moderada, Pouco 
Significativo. 

− a ocorrência de operações 
particularmente ruidosas (ex. utilização 
de explosivos nas escavações), deverá 
ser previamente comunicada às 
populações locais; 
− as actividades geradoras de ruído 
deverão ser implementadas, sempre 
que possível nas zonas mais afastadas 
dos receptores existentes – zonas 
habitadas; 
− dos equipamentos ruidosos deverão 
constar a sua potência sonora, a qual 
deve cumprir os limites considerados 
admissíveis (normas internacionais), 
sobretudo tendo em consideração a 
saúde dos 
trabalhadores da obra. 

Factores 

Socioeconó-

micos 

Criação de Emprego 
Construção e 
Exploração Interprovincial 

Positivo, Directo, Permanente 
e Progressivo, Magnitude 
Elevada, Significativo 

− as populações mais próximas das áreas 
a serem afectadas pelas obras deverão 
ser previamente informadas (por ex.: 
através de boletins e folhetos distribuídos 
na residência e nas sedes 
administrativas), sobre o objectivo, 
natureza, localização e duração prevista 
das obras;  
(…) 

Degradação das condições de 
habitabilidade (tráfego de obra, 
ruído, poeiras) 

Construção 
Áreas de Obra, Acessos, 

Estaleiros e Áreas de 
Depósito e Empréstimo de 

Materiais 

Negativo, Directo, Temporário, 
Magnitude Baixa, Pouco 
Significativo,  
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Quadro 9 – Síntese dos Impactes Ambientais - Avaliação Global de Impactes nas Fase de Cosntrução e Exploração do Projecto 

COMPONENTE 
AMBIENTAL IMPACTE FASE DE 

OCORRÊNCIA ÁREA DE OCORRÊNCIA 
AVALIAÇÃO 

DO IMPACTE PRECONIZADA 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO A 
PRECONIZAR 

Factores 

Socioeconó-

micos  

(cont.) 

Afectação parcelas agrícolas 
Construção e 

Exploração 
Área da barragem e 

albufeira 

Negativo, Directo, 
Permanente 

Magnitude Baixa, 
Pouco Significativo. 

− realização de um Plano de 
Compensação pela afectação das 
parcelas agrícolas actualmente 
exploradas, que poderá incluir quer a 
atribuição de outros terrenos, quer a sua 
indemnização. Deverá ser considerada a 
melhor solução em articulação com os 
interesses da população, em particular 
com os directamente afectados pela 
ocupação das áreas onde praticam 
agricultura. 
− deverá ser dada preferência à 
população local nos empregos 
associados às obras de construção do 
empreendimento em estudo, por forma a 
reduzir os níveis de desemprego local e 
permitir uma maior aceitação dos 
transtornos relacionados com esta fase, 
por parte da população afectada; 
− todas as áreas sujeitas a obras deverão 
ser adequadamente sinalizadas, por 
forma a evitar a ocorrência de acidentes 
envolvendo as populações e os utentes. 
Neste contexto, deverão ser 
preconizadas medidas concretas de 
segurança rodoviária (sinalização 
adequada, caminhos pedonais, etc.), 
que visem a redução dos  

Produção de energia limpa Exploração Interprovincial, Nacional 
Positivo, Directo, Permanente, 

Magnitude Elevada 
Significativo 

Melhoria das condições para as 
actividades económicas 
fundamentais para a região 

Exploração Interprovincial, Nacional 

Positivo, Indirecto, 
Permanente, 

Magnitude Elevada. 
Significativo. 
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Quadro 10 – Síntese dos Impactes Ambientais - Avaliação Global de Impactes nas Fase de Cosntrução e Exploração do Projecto 

COMPONENTE 
AMBIENTAL IMPACTE FASE DE 

OCORRÊNCIA ÁREA DE OCORRÊNCIA 
AVALIAÇÃO 

DO IMPACTE PRECONIZADA 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO A 
PRECONIZAR 

Factores 

Socioeconó-

micos  

(cont.) 

    

acidentes; 
− os resíduos gerados durante a obra 
deverão ser acondicionados, 
transportados e depositados 
adequadamente. 
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4. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES FINAIS 

 

Os estudos desenvolvidos, permitiram caracterizar, de uma forma sustentada, a situação actual 

do ambiente na zona do projecto e avaliar os principais impactes associados ao projecto, não 

existindo incertezas significativas em relação aos factores ambientais. 

Os estudos desenvolvidos permitiram caracterizar, de forma detalhada, todos os factores de 

interesse ambiental, tendo sido avaliados os principais impactes associados às fases de 

construção e exploração do novo projecto “Aproveitamento Hidroeléctrico de Caculo 

Cabaça”. 

Assim, como principais conclusões que se poderão extrair do trabalho realizado, importa 

valorizar, pelo seu especial significado, os seguintes aspectos positivos: 

 O Aproveitamento Hidroeléctrico de Caculo Cabaça insere-se numa estratégica 

política e económica de produção energética a partir de recursos renováveis. Daí em 

termos económicos e financeiros o empreendimento se traduza em reais benefícios 

para o País, e como tal, constitua impactes positivos de elevado significado que 

justificam o empreendimento. 

 A este respeito importa sublinhar que a hidroelectricidade surje como uma forma de 

produção de energia mais limpa, renovável, de rápida resposta e flexível regulação 

(garantida pela barragem criada), situação que reforça os seus benefícios, sobretudo 

quando comparados com os sistemas baseados em energias fósseis (tanto em termos 

de consumo de combustíveis fosseis como de consequentes emissões de GEE’s). 

 A criação de empregos directos e indirectos, associados principalmente à fase de 

construção (com menor expressão durante a exploração, apesar de se tratarem de 

empregos mais especializados e mais prolongados), representará benefícios positivos 

para uma zona rural carenciada. 

 

O novo projecto de “Aproveitamento Hidroeléctrico de Caculo Cabaça”, a ser desenvolvido 

pelo Ministério de Energia e Água (MINEA) através do GAMEK – Gabinete de Aproveitamento 

do Médio Kwanza apresenta-se assim como positivo e com viabilidade ambiental, 

considerando que aplicar-se-á as medidas de minimização / mitigação, constituintes do 

relatório síntese. 

Luanda, 15 de Julho de 2016 


