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Abstract. 

The chemical and physical processes are governed by thermodynamic laws (Fagundo, 1996). 

At a given moment of its trajectory, the water chemistry is the result of more or less 

prolonged interactions flows drained environmentally friendly. 

In these interactions the water acts as a geological agent that causes various natural 

phenomena through the processes of dissolution of gases and minerals, precipitation, 

hydrolysis, hydration, oxidation-reduction, mixing water, ion exchange and other (Tóth, 

2000).  

Major geochemical regularities of groundwater flowing through rocks ls in hydrological and 

hydrogeological basin Angola and hydrogeochemical characteristics are related to the 

chemical composition and the hydrogeochemical patterns with water types are presented 

and the geological environment and soil type by cualcirculan, which allows for the evolution 

of water chemistry according to the direction of flow, the temporal variation of dissolved 

mineral content is studied You can change the geological environment and cause natural 

disasters (Wu,2003) 

RESUMO 

O Ministério da Energia e Águas (MINEA), através da sua Direcção Nacional de Águas (DNA) 

tem vindo a construir em diferentes áreas rurais de algumas Províncias do País, furos para 

captação de água subterrânea com o propósito de abastecer de água de boa e razoável 

qualidade às populações que aí vivem. 

Para tal, requer não só conhecer a sanidade da água a fornecer, mas também a sua 

qualidade, para que a mesma seja segura para o consumo humano e cumpra com as normas 

estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e/ou pelo Decreto-Lei n.o 261/2011, 

da República de Angola. Na DNA, esse pressuposto/recomendação é monitorado pelo 

Departamento de Controlo da Qualidade e Ambiente. 

Os processos químicos e físicos são regidos por leis termodinâmicas (1) 

Num dado momento da sua trajectória, a composição química da água é o resultado de 

interacções mais ou menos prolongadas dos fluxos drenados no meio ambiente. 

 

Nessas interacções, a água actua como um agente geológico que origina diferentes 

fenómenos naturais mediante processos de dissolução de gases e minerais, precipitação, 

hidrólise, hidratação, oxidação-redução, mistura de águas, troca iónica e outros (8). Como 

agente geológico, o movimento da água superficial pode mudar o meio ambiente geológico 

e causar catástrofes naturais (1,2,3). 



Objectivo de este documento: 

Poder realizar uma avaliação da qualidade das águas tanto de origem superficiais como 

subterrâneas através de softwares que ajudam a uma maior compreensão das 

características físicas e químicas das mesmas como são: o pacote de programas dos 

softwares Modelagua e Qualigraf os quais permitem ter um melhor conhecimento das águas 

colectadas e analisadas e do solo  ou rochas por onde esta circulam (4,5). 

Introdução.  

Neste tema são apresentadas as principais regularidades geoquímicas das águas superficiais e 

subterrâneas que drenam nas bacias hidrogeologias; são relacionadas com o meio geológico a 

composição química, os padrões hidrogeoquímicos e tipos de água; é estabelecida a evolução da 

química da água; é estudada a variação temporal do conteúdo dos minerais dissolvidos. 

Os factores climáticos intervêm de forma activa na dinâmica da meteorização mecânica e química 

dos maciços, ao permitir, no primeiro caso, a fragmentação, transferência e transporte dos 

minerais longe do local de origem, assim como facilitar, no segundo caso, a dissolução dos 

minerais das rochas. Os elementos do clima mais determinantes no modo em que as águas 

adquirem a sua composição química são: temperatura, humidade relativa, intensidade e duração 

das precipitações, intensidade e duração das radiações, velocidade do ar, entre outros. 

Por último, destaca-se o papel que desempenha o factor antropológico na composição química 

das águas, devido às actividades tanto económicas como sociais do homem, as quais causam uma 

deterioração progressiva da qualidade das águas quer superficiais como subterrâneas. 

A qualidade da água refere-se á sua composição química expressa em termos de uso a que a 

mesma (água) se destina. 

Em geral, a qualidade da água nas bacias fechadas é superior a  das bacias superficiais; no 

entanto, devido ao incremento sustentado das extracções, nas faixas costeriras e nas bacias 

abertas, nas ocasiões a qualidade deste líquido experimenta uma degradação progressiva como 

consequência da sobre exploração a que se vêm submetidos os tais aquíferos tanto superficiais 

como subterrâneos. 

Os requisitos para o uso da água para o consumo estão regidos pela Norma da OMS para a Água 

Potável (Directrizes de Qualidade da Água forDrinking-4 Ed.), e ou Decreto Lei#261 do 2011 da 

República de Angola). 

Desenvolvimento do trabalho 

A molécula de água. 

A água é um corpo composto, resultante da combinação de dois átomos de hidrogénio com um 

átomo de oxigénio, de fórmula geral H2O. No entanto, a água é, na realidade, uma mistura 

contendo várias combinações de isótopos existentes de dois elementos: 1H, 2H, 3H, 16O, 17O, 18O e 

cuja combinação pode dar até 18 moléculas de Água diferentes. Mostramos em seguida algumas 

das formas em que as mesmas podem ser apresentadas:  



Diferentes moléculas de Água
Água semipesada

Atomo de Oxigenio
16

O 

Atomo de 
2
H  DeuterioAtomo de 1H  Hidrogênio

Água pesada

Átono de Oxigenio 16O 

Atomo de 2H DeuterioAtomo de 2H Deuterio

Átomo de Oxigénio 17O

Água Tritiada semi superpesada com Oxigénio 

Átomo de 2H Deuterio
Atomo 

3
H  de Tritio (T)

Agua Tritiada  super pesada com  Oxigénio 
18

O

Atomo 3H  de Tritio
Atomo 3H  de Tritio

A tomo de
18

O

Geometricamente tem uma forma triangular aberta.  

 

 

Figuras 1
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O átomo de oxigénio ocupa o vértice e está ligado aos átomos de hidrogénio, que por sua vez não 

estão unidas.  

Esta estrutura molecular pode ser explicada pela teoria de ligação covalente ou pela teoria 

molecular orbital. 

O arranjo espacial dos átomos da molécula de água, juntamente com a mais elevada 

electronegatividade de oxigénio para hidrogénio, permite uma acumulação de carga negativa 

relativamente perto do átomo de oxigénio, em comparação com uma acumulação de carga 

positiva relativa sobre o átomo de hidrogénio.  

Esta é uma separação de carga relativa, que por sua vez, transporta uma polaridade na molécula 

e, por conseguinte, a existência de um momento de dipolo. 

A dissolução de gases: 

Em água natural, a dissolução de gases na atmosfera, tais como o oxigénio, é essencial para 

sustentar a vida nos canais naturais, ou insubstituível quando se trata de tratamento biológico 

aeróbio de águas residuais: 

A solubilidade de um gás na água depende da natureza desse gás, da sua pressão em equilíbrio 

com água; e em resposta à temperatura dos Gases existentes no ar considerados neste trabalho, 

são o dióxido de carbono (C02), oxigénio (O2) e nitrogênio (N2). 

Acção de dióxido de carbono: 

A quantidade de CO2 na atmosfera é de cerca de 0,03%, o que é combinada com água de acordo 

com o seguinte equilíbrio CO2 + H2O ↔H2CO3 (3). 

Dada a natureza do ácido fraco este composto tem duas constantes de dissociação conforme 

discutido na secção sobre o equilíbrio dos carbonatos. 

Portanto, água carregada com o CO2 atmosférico adquiriu a capacidade de doar protões, 

portanto, tem um certo pH ácido assim que seu pH, será menor, 7, que conta água um certo 

poder agressivo. 

Acção de oxigénio: 

 

O oxigénio na atmosfera é responsável por quase 20% dos vários gases que constituem o ar e é 

solúvel em água na proporção de 1,5 x 10-3 mol / L, combinado com água e oxidante que, em 

certa medida de acordo com o seguinte equilíbrio: 

2 H2O + O2 4 OH- - 4e- (4) ó O2 2 O –2 – 4 e- (4a),água, mas pode também actuar como um 

oxidante de acordo com a seguinte equação: 

2 H2O + 2 e-  2 OH- + H2 (5) ou o que é o mesmo 2 H + + 2e-  H2 (5a), 

pode ser alcançado por qualquer uma destas equações, aplicando-se a lei de Nernst potencial 

redox com a seguinte expressão:E = Eo - 0,06 pH (6), que, para pressões de uma atmosfera é 

expresso como: E=1,23-0,06pH(7),define-se a função potencial do pH das águas pluviais devido ao 

oxigénio nelas dissolvido. 



Princípios químicos - Dissolução física de minerais: 

A água tem características únicas relacionadas com a sua estrutura molecular que tornam muito 

diferente de outras moléculas com um peso atómico semelhante.  

A característica mais importante é a sua capacidade de dissolver substâncias inorgânicas; esse 

processo de dissolução, quando realizado por águas naturais somente com a participação deles é 

chamado de físico, (Bogli, 1980) e diferem da chamada química, em que este último é mais 

complexa, visto estarem envolvidos outros factores. 

A solubilidade de um material em águas naturais é muito mais complexa do que parece a partir 

das expressões termodinâmicas para a água pura. 

Ela é determinada pela temperatura, pressão parcial de gases dissolvidos, pH, potencial redox, 

estado de divisão das partículas e concentração relativa de outros iões, etc. 

As leis da termodinâmica encontram uma aplicação elegante na dissolução das rochas calcárias e 

dolomíticas e nos afloramentos cársicas mais comuns de rochas, onde os sistemas de CO2-H2O-

CaCO3 e CO2-H2O-CaMg(CO3)2, podem ocorrer respectivamente. 

A dissolução dos minerais constituintes de rochas carbonatadas envolve uma série de processos 

físicos e químicos que envolviam estados gasosos e sólidos, interfaces de líquidos através do ar-

água-rock sistema de equilíbrio químico. 

Johnston e Williamson (1916) desenvolveram um trabalho teórico bastante completo sobre o 

sistema CO2-H2O-CaCO3que criou a base para a interpretação dos processos de dissolução dos 

carbonatos.  

No início dos anos trinta, Tillman determinou o limite de saturação solução de CaCO3 em relação 

ao conteúdo de dióxido de carbono (CO2), pH e temperatura. 

Como resultado deste trabalho, foi criado um diagrama de compostos de carbono estabilidade 

mais tarde popularizado por Trombe (1952), que o usou para medir a agressividade das águas. 

Calcular as concentrações dos iões complexos e pares iónicos envolvidos nos sistemas de CO2-

H2O-CO2-H2O e CaCO3-CaMgCO3 pode ser realizada por métodos numéricos (Fagundo et ai, 1996).  

É, portanto, necessário considerar um sistema de equações de equilíbrio químico que inclui 

ambos os íons livres e complexos de iões ou de pares de iões. 

Este sistema de equações foi implementado em SAPHIQ (1,2,3) para calcular as actividades de 

iões. 

A determinação das propriedades físicas - químicas das águas naturais é uma ferramenta 

essencial para hidrólogos, hidrogeólogos, carsólogos, geomorphologists, engenheiros sanitários e 

outros especialistas relacionados com a água. 

Mecanismos físico-químicos condicionam a solubilização dos minerais. 



Química como uma das ciências exactas tem suas leis estabelecida há muitos anos e os factores 

físicos e químicos que controlam a dissolução de minerais são regidos pelas leis da 

termodinâmica. 

A base teórica subjacente ao processo de dissolução de minerais por águas naturais, têm sido 

desenvolvidas por diferentes investigadores (Hutchinson, 1957; Roques, 1964; Garrels e Cristo, 

1965; Stum e Morgan, 1970; e Fagundo, 1996). 

Estes factores desempenham um papel importante no modo como águas naturais adquirem a sua 

composição química. 

Incluem os seguintes: 

Solução, minerais, pH da água, o saldo de carbonatos, o efeito do ião comum do efeito sal, o 

potencial de redução de oxidação, de troca iônica, a absorção e outros. 

Para compreender os mecanismos físicos e químicos que afeitam a acção da água de chuva nas 

rochas da crosta, responsáveis pelas grandes mudanças que estão a gênese das diferentes 

espécies químicas encontradas nas águas subterrâneas, a maioria deles cásico origem;  

É necessário aprofundar as seguintes questões básicas: 

Equilíbrios químicos em meio aquoso, especialmente aqueles que produzem alterações de 

electrões, protões, iões ou moléculas polares (ou seja, os seus vários tipos de reacções, redox, 

ácido-base ou complexos, respectivamente), que pode ocorrer tanto de forma isolada como 

combinado e em que os produtos de interrupção no caso de ser pouco solúvel nos forçado a 

considerar o fenómeno da precipitação e influências individuais iniciais sobre tais equilíbrios 

como pode ser a hidrólise e dissociação, etc. Eventualmente, formando um cenário variado de 

mecanismos para considerar, se você quiser ter uma idéia de como a água ao longo do tempo, 

adquire a sua composição química natural: 

A natureza da água da chuva que não é uma substância pura, por conter gases dissolvidos, 

aerossóis marinhos e material suspenso, que encontra o seu caminho através da atmosfera para 

a terra, que vai carregando de ácido carbónico, e neutralizada quando entra em contactado com 

o solo e rochas de natureza cársica: 

As características petrológicos das rochas, composição mineral, textura devem estar presentes, 

desde que os materiais estejam sujeitos a alterações: 

Em suma, é estudar as reacções que ocorrem entre o solo e a natureza das rochas predominantes 

em contacto com a água da chuva para atender a água como ela adquire a sua composição 

química que fazem a qualidade da água para uma dada aplicação: 

A hidratação: 

A hidratação representa as iniciais rochas gravura fase, que consiste em penetração de água no 

sistema de tetraédrico do cristal formando por exemplo nós definimos a hidratação da anidrita, 

biotita e hematita produtos químicos. 

 



Tabla 1 dos Resultados das análises Químicas das amostras analizadas no Laboratório da EPAL expressas em 
meq/l e tabla 2. Que mostro a classificação hidroquímica para os gráficos de Stiff seguem Shukarev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- -- Valores no norma dos por a OMS.  

 

No Fecha Muestra lugar 

de toma da 

amostra da 

água 

pH CE CO2 HCO3- Cl- SO42- Ca2+ Mg2+ Na+ K+ CaCO3 TSS 

U. 

Sorensen 

µS/cm mg/l meq/l meq/l meq/l meq/l meq/l meq/l meq/l mg/l mg/l 

1 16/11/2011 Mukari 7,02 575 51 6,10 0,08 0,31 3,71 2,23 0,53 0,16 297 507 

2 16/11/2011 Lucapa 5,50 55 49 0,16 0,15 0,17 0,12 0,04 0,19 0,14 8 34 

3 16/11/2011 Camulemba 6,20 139 48 1,10 0,14 0,19 0,16 0,04 1,09 0,13 10 113 

4 15/04/2012 Golungo Alto 8,02 602 4 5,00 0,37 0,83 3,48 1,55 0,74 0,50 252 475 

5 21/05/2012 Caricoco 7,29 503 23 5,00 0,51 0,23 4,93 0,13 0,57 0,12 253 450 

6 21/05/2012 F-Nahumba 7,50 482 13 4,70 0,31 0,60 2,97 0,93 1,56 0,17 195 437 

7 21/05/2012 F-P. Zeta 7,72 591 10 5,76 0,54 0,58 3,35 1,30 2,10 0,17 233 533 

8 21/05/2012 R-Sat. Cl 7,35 790 19 4,80 2,42 0,64 0,72 0,28 6,49 0,38 50 585 

9 21/05/2012 Río Xangon 7,45 92 2 0,60 0,00 0,29 0,56 0,04 0,15 0,14 30 69 

10 04/07/2012 A-B Chicapa 6,63 65 4 0,20 0,16 0,25 0,08 0,00 0,43 0,10 4 44 

11 04/07/2012 A-T Chicap 6,83 80 5 0,32 0,19 0,23 0,20 0,05 0,34 0,15 13 53 

12 04/07/2012 Nascente-ETA 

LUAVUR 

5,50 95 60 0,20 0,33 0,29 0,08 0,13 0,42 0,21 11 55 

13 10/04/2014 F. Malanje 6.50 1737 0,00 1961 0,28 0,50 0,72 0,28 19,22 0,16 50 1700 

No Directriz da OMS sobre Qualidade da 
Água para Consumo Humano 

Tipo hidroquímico 

 VMA VMR Indicadores Controlados  

1 20 15 Cor HCO3-Ca>Mg 

2 10  Turvação HCO3-SO4-Cl-Na>Ca 

3 Nulo  Cheiro HCO3-Na 

4 6,5-8,5  pH HCO3-Ca>Mg 

5 -- -- Condutividade HCO3-Ca 

6 -- 250 Cloretos HCO3-Ca>Na 

7 250 400 Sulfatos HCO3-Ca>Na 

8 -- -- Bicarbonatos HCO3>Cl-Na 

9 -- -- Cálcio HCO3>SO4-Ca>Na 

10 50 -- Magnésio SO4>Cl>HCO3-Na 

11 <200 <200 Sódio HCO3>SO4>Cl-Na>Ca 

12 12 -- Potássio Cl>SO4>HCO3-Na 

13 <1500 <1500 SDT HCO3-Na 

14 -- 500 Dureza total  

15 5 -- Oxidabilidade  

16 0,2 0,3 Ferro  

Tipos hidroquímico das Águas avaliadas 

seguem Shukarev para os gráficos de Stiff,  

mostram a continuação. 



 

Os Softwares utilizados para efectuar a avaliação dos dados Físico-Químicos das Águas colheita 

das Águas nos diferentes pontos das aldeãs, comunas, sedes municipais ou provinciais; como são 

Qualigraf ou Sama, Saphip, Geoquim e ou Modelagua os quais permitem fazer uma avaliação 

mais exacta e segura das características das amostras colhidas e analisadas e assim ter um 

conhecimento preciso de suas características hidroquímica e os lugares por onde a mesma 

transitou, que tipo de solo ou rocha drena. 

Gráficos ( 1) de Stiff das Aguas Subterrâneas superficiais analisadas 
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Tipicamente a decapagem é feito à custa do dióxido de carbono, apenas uma pequena parte do 

CO2 dissolvido vem da chuva que o ar atmosférico de 0,0003, a pressão de gás atingir a dissolver-

se apenas 50 mg de carbonato de cálcio e de facto na maior parte do CO2 que actue em relevo a 

partir do ar para o solo quando a combinação dos produtos de oxidação biológica e química da 

matéria orgânica do solo e das raízes de plantas de respiração e outros organismos vivos solo 

criar uma pressão de CO2 de 0,01 a 0,001 a que também deve adicionar a presença de ácidos 

orgânicos de solo, o ácido sulfúrico produzido pela oxidação de sulfureto e ácido nítrico formada 

durante o processo de nitrificação. 

GRÁFICO DE PIPER (2)

  
FIGURA 4 



 

Figura 5 

 

Gráficos Circulares obtendo através do Software Qualigraf. (2) ( incluído ou nome 
das fontes de abasto  das Águas 
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As análises que têm condutividade por debaixo de 50 µS/cm, há ocasiões em que não se 
mostram. 

Conclusões: 

1. O uso destes softwares permitem conhecer as características físicas e químicas e 
poder avaliar os iões ou seja: catiões ou aniões predominantes e ademais ter uma 
ideia dos compostos predominantes de acordo as rolhas ou terrenos por onde 
circulam tais águas. 
 

2. Das 13 amostras de água analisadas, sete são provenientes de fontes subterrâneas e 
6 delas superficiais; em 9 delas (13), o tipo hidroquímico dominante é aniões 
bicarbonato de amostras, e apenas quatro delas dominam o sulfato e aniões cloreto; 
sete desses iões predominam o sódio, cálcio e magnésios como catiões, resultado do 
tipo predominante das rochas subterrâneas por onde circulam tais Águas. 
 

3. Outro exemplo onde a água escoa através de rochas aparentemente de origem 
dolomítico, e um que, aparentemente, flui através de um ambiente geológico com 
predomino calcário. 
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