
Cronograma do 
Projeto: 

 

Abr 2012- Jan 2013 

•Concepção do projeto 

•Seleção do estudo de caso 

Fev 2013 

•Introdução do projeto  

•Recolha de dados  

Março de  2013 

•Análise aos dados das 
pesquisas aos domicílios 

Atualmente (Maio 2013) 

•Feedback da Comunidade 

•Amostras de água 

Dezembro de  2013 

•Avaliação de riscos da água 

•Testes à qualidade do ar 

Abril de 2014 

•Relatório e feedback finais 

FEEDBACK:  
Passámos algum tempo a falar-vos dos problemas que têm com a água e poluição na vossa 
comunidade, e vamos agora falar de algumas coisas que encontrámos. Porque a Ciência demora 
muito tempo a fazer-se, só temos resultados preliminares, mas os resultados finais vão ficar prontos 
em Abril de 2014. Estamos neste momento a fazer análises e testes  e queríamos vos dar um 
feedback da situação, para que saibam que ainda estamos a trabalhar neste projeto! 
 
Resultados preliminares da água em Moçambique: 

Testes e 
Análises 

Resultado preliminar Precisam de se 
preocupar 

Não precisam de se 
preocupar, mas 
continuem com as 
vossas boas  práticas 

Teste a 

químicos 

Por enquanto os resultados mostram que 

não há químicos maus na água que 

representem riscos para a saúde  

  

Teste a E. coli No Lago de Massingir onde há pouca 

gente- qualidade da água é aceitável 
  

No Lago de Massingir, onde há muita 

gente, por exemplo onde os barcos 

atracam- a água não é muito boa 

  

Poços feitos à mão- riscos elevados de 

poluição da água (contagens altas de E. 

Coli)  

  

 

O que vocês devem fazer? 

Devem ter cuidado quando utilizam a água do lago para usos domésticos, sugerimos que fervam a água, adicionem pastilhas de cloro, ou usem 

um sistema de filtração antes de beberem a água.  Recomendamos que retirem a água do lago nos sítios menos propícios a estarem poluídos 

porque são frequentados por pessoas, evitem tirar água dos sítios de entrada de barcos. Com relação a poços 

feitos a mão, as pessoas também precisam de protejer melhor a água- mais vale tirar a água do poço e usá-la 

noutras coisas sem ser para lavar roupa, tomar banho e deixar os animais beberem do poço.     

 

Resultados preliminares da pesquisa social:  

As nossas análises preliminares revelaram-nos três pontos importantes que são motivo de grande preocupação: 

Em primeiro lugar, o Lago de Massingir está a ser poluído pelos habitantes locais através de meios de 

subsistência como a agricultura e a pesca. As pessoas têm também a tendência de poluir o lago com todo o tipo 

de lixo, incluindo animais mortos, lixo doméstico e fezes humanas. Em segundo lugar, baixos níveis de educação 

da população local pode ser um fator que contribui para a poluição das fontes de água. Em terceiro lugar, a 

população local está altamente vulnerável a inundações, o que pode causar mais poluição nas fontes de água. A 

nossa avaliação preliminar é que as opções limitadas a que as comunidades têm acesso, em termos de remoção 

de lixo, limitam-as nas opções que têm para deixar o lixo perto ou dentro do lago. Isto é um assunto que está ligado a um contexto mais amplo 

que abrange a  prestação de serviços e infra-estruturas serem muito limitadas nas aldeias, baixos níveis de educação e uma herança da guerra 

histórica. Para além disso, a nossa pesquisa mostra que há boas oportunidades para o aumento da cooperação entre as estruturas local e 

municipal, baseada na boa vontade atual dos líderes nesta colaboração.  

 

Gostaríamos de reconhecer a Dirigente Administrativa do Distrito, a Sra. Dorah Esturah, assim como o Vereador local Ngobeni e a Comandante 

Zita em Canhane por tirarem tempo para se encontarem com a nossa equipa.  

Massingir District Officer, Mrs 
Dorah Esturah (middle) with 
Karen Nortje (CSIR) and Elliot 
Moyo (CSIR) 


