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A área a que este trabalho (1) respeita situa-se no distrito
de Benguela, estendendo-se desde a zona a Sul desta cidade até
o Cabo de Santa Maria.
O acesso à região é estabelecido pela estrada que, de Ben
guela, conduz ao Cabo de Santa Maria e pelas «picadas» que,
partindo desta estrada, atingem as diferentes praias onde estão
instaladas pescarias.
Do ponto de vista climático, esta região, aliás como uma boa
parte da faixa costeira do centro da Província, é geralmente con(1) Quando da sua última passagem por Luanda, o nosso Mestre,
Prof. Cotelo Neiva, de quem fomos assistente na Faculdade de Ciências de
Coimbra, pôs à nossa disposição, para publicação de trabalhos de Geologia,
a revista do Museu e Laboratório Mineralógico e Geológico daquela Facul
dade. Não podíamos ficar insensíveis a tal oferecimento, que constitui para
nós um incentivo, e decidimos solicitar à Direcção dos Serviços de Geologia
e Minas a necessária autorização para a publicação deste trabalho.
Apraz-nos registar a compreensão que da parte de todos encontrámos,
e não queremos nem podemos deixar de aqui expressar os nossos melhores
agradecimentos aos Senhores Engenheiros Henrique Vieira e José Fernandes Rebolo, pelas facilidades que nos concederam, e ao Professor Dou
tor Cotelo Neiva pela oportunidade que nos ofereceu de publicar este tra
balho, permitindo-nos assim contribuir, embora muito modestamente, para
o conhecimento de uma parcela do sedimentar do litoral desta grande Provincia.

2

siderada como disfrutando de um clima árido ou semi-desértico
(Vieira, 1951).
Consequência da fraca pluviosidade verificada nesta parte do
litoral, com excepção das zonas correspondentes às embocaduras
dos maiores cursos de água que a atravessam — os rios Coporolo
e Equimina—, toda a região em causa apresenta um recobrimento vegetal bastante pobre — campos de gramíneas e vegeta
ção arbustiva, muito pouco densa, do tipo «espinheira».
Ainda em consequência da ausência ou grande irregularidade
das precipitações atmosféricas, gera-se, em todo este sector da
faixa litoral, um conjunto de condições absolutamente desfavo
ráveis à vida humana, razão pela qual a maior parte da região,
a que nos referimos, é pràticamente despovoada. Os núcleos
populacionais existentes (exceptuada a povoação de Dombe
Grande, sede do posto administrativo do mesmo nome, situada
nas margens do rio Coporolo, e que deve, em grande parte, a
sua existência ao facto de aí se encontrar instalada uma plan
tação de cana sacarina e respectiva fábrica de açúcar), situam-se
nas praias onde, dada a grande abundância de peixe nos mares
vizinhos, se instalaram pescarias.
O primeiro trabalho de conjunto, que conhecemos, acerca
da Geologia da zona a que nos estamos reportando, data de 1926
(Mouta e Borges, 1926). Este trabalho, publicado pela Missão
Geológica de Angola, em comunicação apresentada à XIV Sessão
do Congresso Internacional de Geologia, constitui, em certa
medida, a pedra basilar da estratigrafia apresentada em 1933
pelos autores do «Esboço Geológico de Angola» (Mouta e
0’Donnell, 1933).
Anteriormente a este, os trabalhos de que temos conheci
mento, e que interessam à região em causa, dizem respeito a
estudos efectuados sobre colecções ou amostras isoladas, tanto
de rochas como de fósseis, geralmente colhidas por pessoas sem
preparação geológica (mais como curiosidade do que como mate
rial para estudo) e, por consequência, sem os necessários cuidados
para a sua localização. Tais estudos, de incontestável valor,
merecem ser citados, pois têm servido de ponto de partida para
trabalhos mais complexos, que posteriormente têm sido efec-
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tuados. De entre outros citaremos: Choffat e Loriol, 1888;
Romanes, 1916 e Gregory, 1916.
Posteriormente, consequência de trabalhos efectuados no
sedimentar marinho de Angola, com vistas à pesquisa de petró
leo, outros estudos têm sido elaborados, alguns dos quais se
reportam, embora a traços bastante largos, à região a que nos
vimos referindo (Martins, 1951 a; 1951 b).
ESTRATIGRAFIA

Depois dos trabalhos de campo, que efectuámos, e conse
quência dos elementos obtidos, estabelecemos, para a região a Sul
de Benguela, a seguinte sucessão estratigráfica:
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A. Quaternário

Dadas as suas características, que permitem fácil destrinça,
dividimos as Formações Quaternárias em dois conjuntos: For
mações Recentes e Formações Pleistocénicas.
Nas primeiras incluímos, por um lado, as areias das praias
e as aluviões dos rios e, por outro, certos sedimentos argilosos,
muito finos, vasosos, que ocorrem nas zonas baixas, próximas da
actual linha de costa, especialmente na zona compreendida entre
a Baía Farta e a Ponta das Salinas.
Nas Formações Pleistocénicas consideramos as praias levan
tadas, que ocorrem especialmente na parte Norte da zona estu
dada. Dividimo-las, em primeira análise, em dois tipos, que
designámos, respectivamente, por terraços baixos — todos os ter
raços de cota igual ou inferior a 40 metros — e por terraços altos
— todos aqueles cuja cota é superior a 40 metros. Como característica interessante deste último tipo, referiremos o apareci
mento, bastante regular, na zona da Baía Farta, de um horizonte
muito rico em peças de indústrias paleolíticas, que ocorre ime
diatamente acima do conglomerado da base desta formação.
B. Cenozoico
Com excepção do Burdigaliano superior, mais grosseiramente
detrítico, as formações terciárias são geralmente constituídas por
sedimentos finos — argilas, margas, «silt» e «siltstone». Assim,
dada a semelhança, do ponto de vista litológico, das formações
em causa, só com base em elementos paleontológicos seguros se
torna possível estabelecer a cronologia de tais sedimentos. Nos
trabalhos que tive a meu cargo, essa destrinça foi feita com base
na determinação, que tentei, de um certo número de dentes de
Peixes e em determinações micropaleontológicas efectuadas sobre
um certo número de amostra3 de margas e «silt». Tais deter
minações foram efectuadas pelo micropaleontologista da Petrangol,
Dr. H. Hoppener, a quem osapresento os meus agradecimentos, que
torno extensivos aos Eng. G. Brognon, Director desta Compa
nhia, e G. Verrier, Director do Departamento de Geologia da
mesma, pelas facilidades concedidas para que tal estudo fosse
efectuado.
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Deste modo, tendo atribuído ao Burdigaliano superior os
conjuntos detríticos mais grosseiros, superiores às margas (grés
do Sombreiro e seus equivalentes), incluí no Burdigaliano infe
rior as margas, «silts» e «siltstones» que, a par de outros fósseis,
forneceram os seguintes dentes de Peixes:
Charcharodon megalodon Charlesworth
Hemipristris serra Agassiz
Isurus beneãini Le Hon
Charcharhinus egertoni Agassiz
Charcharhinus lerichei Agassiz
Galeocerdo aduncus Agassiz
Rinoptera studeri (?) Agassiz
Sparus cintus (?) Agassiz
Myhobatis.
A separação do Oligocénico ou Oligo-Miocénico dos restantes
depósitos, foi estabelecida tendo em atenção a presença, nas rochas
que lhe são atribuídas, de um certo número de Foraminíferos e
na ausência total de dentes de Peixes. De entre os Foraminí
feros encontrados, citaremos os seguintes:
Cibides
Robulus
Epistomina
Triloculina
Globigerinoides trilocularis
Bolivina.
Acerca destes Foraminíferos, emitiu o Dr. H. Hoppener, que
os determinou, a seguinte opinião: «...ont été datés Oligocène
ou Oligo-Miocène. Ils appartiennent à une formation qui est
Tóquivalent de la formation appelée Quifangondo dans la région
de Luanda». Posto que actualmente a formação de Quifangondo
é considerada como oligocénica ou oligo-miocénica, atribuímos
esta idade ao conjunto homotáxico, que ocorre na região a Sul
de Benguela.
No que respeita ao Eocénico, diremos que se trata de um
conjunto essencialmente margoso, contendo abundantes concre-
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çoes argilo-calcárias e apresentando, na base, um nível consti
tuído por margas esbranquiçadas, em camadas finas, bem lapidificadas, por vezes intensamente silicificadas, que se fraccionam
em plaquetas.
Do ponto de vista paleontológico, citaremos o aparecimento,
nas margas da parte superior da formação, dos seguintes fósseis:
Dentes de Peixes:

Galeocerdo latidens (?) Agassiz
Galeocerdo mayumbensis Dart. & Casier
Odontaspis.

Foraminíferos:

Vulvulina
Nodogenerina
Gyroidina.

C. Mesozóico
I. Campaniano-Maestrichtiano

Incluímos sob esta designação, indiferenciadamente, formaçoes
cujas idades correspondem ao Campaniano e ao Maestrichtiano.
O conjunto campaniano-maestrichtiano é, na sua maior parte,
constituído por materiais finos — margas, csilt» e «siltstone».
Só nos níveis inferiores identificámos alguns bancos de grés e
de grés conglomeráticos, que passam inferiormente a um conglo
merado de grandes blocos.
No que respeita à Paleontologia, diremos da ocorrência, nas
margas, de abundantíssimos restos de Inoceramus, nalguns hori
zontes com Ostreídios parasitas, e ainda do aparecimento de alguns
dentes e vértebras de Peixes. Os bancos gresosos da base forne
ceram, a par de abundantes fragmentos de Inoceramus, Ostreídeos
e alguns Equinídeos, que não determinámos.
Assim, teremos:
Inoceramus sp.
Lamna biauriculata, var. marrocana Arambourg
Lamna biauriculata Wann.
Corax pristodontus Agassiz
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Corax sp.
Corax kaupi Agassiz
Enchodus elegans Dart. e Casier,
nos niveis superiores, e
Inoceramus sp.
Ostrea szajnochai Choffat
Ostrea baylei (?) Guer.
Equinídeos indeterminados,
nos niveis inferiores deste andar.
II. Cenomaniano

Em discordância sobre as formações mais antigas, ocorre um
conjunto que atribuímos ao Cenomaniano. Por razões decorrentes
das variações de fácies e das deformações observáveis neste con
junto, dividimo-lo em duas formações: Cenomaniano superior
e Cenomaniano inferior.
A primeira, pouco espessa, essencialmente calcária e nitida
mente discordante sobre o Cenomaniano inferior, apresenta-se
muito pouco perturbada por movimentos tectónicos (podemos
considerá-la pràticamente horizontal). Do ponto de vista paleontológico pouco temos a dizer, porquanto os fósseis nela encon
trados se resumem a alguns moldes internos de Moluscos de tal
modo mal conservados que a sua determinação se torna, pelo
menos para nós, pràticamente impossível.
A segunda, que designámos por Cenomaniano inferior, é dis
cordante sobre as formações albianas e apresenta-se constituída
por um complexo greso-conglomerático de coloração dominante
mente avermelhada. A fauna que apresenta ó relativamente
pobre. Unicamente encontrámos alguns exemplares de Exogyra
(E. olisiponensis ? Choffat) nos níveis superiores e raros exempla
res de Actaeonella (A. anchietai Choffat) nos níveis da base.
III. Albiano

Por razões que se prendem com variações de fauna e dife
renças litológicas observáveis no conjunto albiano, dividimo-lo,
em primeira análise, em Albiano superior e Albiano inferior.
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a) Albiano superior

Por sua vez, com base em elementos de ordem paleontológica e
atendendo ainda às variações litológicas observadas, dividimos este
conjunto em duas formações, que designámos, respectivamente,
por Formação com Pervinquieria e Formação com Acanthoceras.
A primeira — Formação com Pervinquieria — é a formação
que, na zona estudada, apresenta um maior desenvolvimento
— a sua espessura pode computar-se em mais de 1.000 metros.
Trata-se de um conjunto essencialmente calcário, por vezes de
carácter recifal, do tipo «biostrome», apresentando na base um
nível detrítico. Nela colhemos abundantes fósseis, de entre os
quais destacaremos as Amonites, que aparecem na parte média
do conjunto e têm sido atribuídas ao género Pervinquieria. A par
destas, encontrámos ainda, na parte média e superior da formação»
numerosos Equinídeos (Epiaster catumbellensis Loriol, Holaster
dombeensis Loriol, etc.) e alguns Braquiópodes. Nos níveis infe
riores, tivemos ocasião de constatar a presença de abundantes
restos de Algas.
No que respeita à Formação com Acanthoceras, diremos que
se trata de um conjunto em que as camadas de calcários e de
calcarenitos alternam com leitos de margas. Os calcários são
geralmente margosos (só no topo da formação se tornam gresosos)
e encerram uma abundante fauna de Amonites e Equinídeos.
Nas Amonites, são relativamente abundantes os exemplares dos
géneros Acanthoceras (A. mamilare Choffat) e Puzosia. Quanto
aos primeiros, a sua distribuição é bastante irregular — se em
certos pontos aparecem em profusão, noutros são raros ou desa
parecem totalmente. De entre os Equinídeos que encontrámos,
destacam-se os géneros Salenia (S. dombeensis Loriol) e Cidaris
(C. malheiroi Loriol). A par destes fósseis, encontram-se ainda,
em toda a formação, abundantes restos de Lamelibrânquios, na
maioria dos casos mal conservados e eonsequentemente de difícil
determinação e, nos níveis da ba3e, alguns restos de Crustáceos
(Brachyurus).
b) Albiano inferior

Tal como procedemos em relação ao Albiano superior, divi
dimos também o Albiano inferior em duas formações, que desig
námos respectivamente por Formação com Nerinea e Formação
com Pholadomya.
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A primeira das formações em causa — Formação com Nerinea— apresenta uma composição litológica muito variada. E na
maior parte detrítica e com coloração que varia do amarelo-rosado ao vermelho-escuro. Aflora em grandes manchas, espe
cialmente a Norte do rio Coporolo, e a sua fauna é bastante pobre.
Nela colhemos alguns exemplares de Nerinea capelloi Choffat,
alguns restos de Lamelibrânquios (Gén. Arca) e raríssimos restos,
muito mal conservados, de Amonites. Aliás, tratando-se duma
formação detrítica e de granulometria muito variada mas geral
mente grosseira, o reduzido número de fósseis nela contidos
torna-se um facto normal.
Inferiormente à Formação com Nerinea e em discordância
sobre a Formação com Gesso, ocorre a Formação com Pholadomya
— conjunto calcário-margoso relativamente pouco espesso. Apre
senta no base alguns bancos de calcário oolítico, contendo nume
rosos nódulos, que correspondem a outros tantos restos de Alga&
envolvidos por material calcário. Superiormente a estas banca
das, ocorrem camadas de calcários oolíticos, leitos de margas e
camadas de areia calcária. Os calcários oolíticos superiores são
bastante fossilíferos, tendo fornecido além de numerosos exem
plares de Pholadomya pleuromyaeformis Choffat outros Lameli
brânquios e Gastrópodes e ainda bastantes Equinídeos, nomeada
mente abundantes exemplares de Salenia dombeensis Loriol.
IV. Aptiano
Formação com Gesso

Na bordadura da faixa sedimentar, a Sul do Caminho de
Ferro de Benguela, umas vezes contactando directamente com
as rochas do Complexo de Base, outras vezes separado destas
por uma formação grosseiramente detrítica, mais antiga, ocorre
um conjunto na sua maior parte constituído por gesso, o qual
lhe transmite aspectos muito característicos, que permitem a sua
fácil individualização não só no terreno como até na fotografia
aérea. Esta formação, cuja presença é constante em toda a zona
estudada, é desprovida de fósseis. Dada a sua constituição, apre
senta, em vários pontos, interessantes aspectos de erosão cárstica
— «canons» de profundidade muito considerável, «entonnoirs
d’effondrement» e um ravinado típico das formações como esta,
muito ricas em sais.
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É nesta formação que, nas proximidades de Dombe Grande,
ocorre um pequeno depósito de enxofre, de que existem interes
santes referências desde tempos muito recuados (Delgado, 1945)
e no qual já têm sido efectuados trabalhos mineiros, com vista à
determinação da viabilidade económica da sua exploração.
V. ? Formação de base

Damos esta designação a um conjunto cuja idade ó para nós
muito duvidosa e que, por consequência, não associamos, pelo
menos por agora, às formações cretácicas.
Trata-se de um conjunto greso-conglomerático, apresentando,
no topo, uma ou mais bancadas de calcário e de calcário dolomítico, por via de regra bastante silicificadas. A sua espessura é
relativamente pequena e a sua presença não é constante na zona
estudada. Como particularidade interessante desta formação,
referiremos não só os interessantes fenómenos de silicificação,
que nela se podem observar, como ainda a presença, nos níveis
gresosos da base, de impregnações de compostos de cobre, espe
cialmente de malaquite.
ROCHAS VULCÂNICAS

Na região, a que o presente trabalho diz respeito, ocorrem
alguns mantos de rochas vulcânicas.
Os afloramentos de tais rochas situam-se especialmente a
Sul da Equimina — exceptuam-se duas pequenas manchas que
se localizam nas proximidades de Dombe Grande (Andrade, 1956)
e na praia do Noto — e tomam desenvolvimento e interesse espe
ciais na área compreendida entre a Baía dos Elefantes e a Ponta
das Limagens. Nesta área tivemos ocasião de observar dois tipos
diferentes de rochas efusivas, de idades absolutamente distintas:
traquitos miocénicos ou mesmo pós-miocénicos e basanitóides e
pórfiros fonolitóides, nitidamente cretácicos, possivelmente resul
tantes de episódios vulcânicos também identificados mais a Sul,
no distrito de Moçâmedes, e considerados cretácicos, de idade
indeterminada mas seguramente ante-campaniana (Carvalho,
1958).
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REPARTIÇÃO DAS ENTIDADES ESTRATIGRÁFICAS

A sucessão estratigráfica estabelecida só se apresenta com
pleta na zona entre Beguela e a enseada do Cuio. Entre o
Guio e o limite Norte da praia do Nhime desaparecem todos os
conjuntos superiores ao Cenomaniano, só voltando a verificar-se
a presença de pequenas manchas de Senoniano, de Eocénico e de
Miocénico mais a Sul, em pequenas reentrâncias, que constituem
outras tantas praias — praias do Nhime, Lua, Equimina, Baía dos
Elefantes e Limagens. Nas duas primeiras podem observar-se
manchas de materiais margosos, que atribuímos ao Eocénico ; na
Equimina, identificámos formaçoes senonianas, eocénicas e mio
cénicas e, entre as duas últimas localidades indicadas, assinalá
mos a existência de uma extensa mancha de Miocénico, que aqui
apresenta uma fácies conglomerática, distinta do Miocénico detrí
tico, que identificámos mais a Norte, entre Benguela e a enseada
do Cuio, e que por ora, dados os elementos de que dispomos, con
siderámos, embora com reservas, mais recente do que aquela.
Luanda, Janeiro de 1960.
RÉSUMÉ

STRATIGRAPHIE DE LA RÉGION ENTRE BENGUELA
ET LE CABO DE ST.A MARIA (ANGOLA)
L'auteur présent les progrès recents sur la stratigraphie de la bande
sédimentaire du district de Benguela (au Sud de cette ville), acquis au cours
du levé géologique qu'il a effectué dans la région précitée.
SUMMARY

STRATIGRAPHY OF THE REGION BETWEEN BENGUELA
AND CAPE SANTA MARIA (ANGOLA)
The author presents some new data on the stratigraphy of the sedi
mentary beds of the district of Benguela south of this town, and which were
obtained during the geological survey carried out in that region.
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