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Wildlife deaths in the Lower Olifants River Catchment alerted scientists to possible serious 
environmental pollution problems. A multi-component, epidemiological study using a mixed 
methods approach was launched to generate a snap-shot view of the challenges faced by 
communities living in this region of the Lower Olifants. The aim was to collect empirical data 
to understand environmental pollution levels and assess potential human health risks.  In 
addition, to contextualise this quantitative information, we carried out focus group 
discussions and in-depth site visits to get the best possible, holistic understanding of the 
challenges facing these communities, as well as the lived experiences and current ways in 
which they cope with environmental pollution and other related issues.  
A morte de animais selvagens em Lower Olifants River Catchment alertou os cientistas para 
a possibilidade de haver graves problemas de poluição ambiental. Foi lançado um estudo 
multi-componente e epidemiológico usando uma abordagem de métodos mistos para criar 
uma ideia dos desafios enfrentados pelas comunidades que vivem nesta região de Lower 
Olifants. O objectivo era recolher dados empíricos para apurar os níveis de poluição 
ambiental e avaliar potenciais riscos para a saúde humana. Para além disso, para 
contextualizar esta informação quantitativa, realizámos discussões focais em grupo e visitas 
aprofundadas ao local, a fim de obter o melhor enquadramento global possível dos desafios 
direccionados a estas comunidades, bem como as experiências vividas e de que forma as 
mesmas lidam actualmente com a poluição ambiental e outras questões relacionadas.  

 
 
Environmental exposure may be through various sources. People may be exposed to 
possible health impacts related to environmental contamination through the ingestion of 
contaminated produce and water, inhalation of contaminated air and / or through 
absorption through the skin (dermal absorption). Previous studies have shown that heavy 
metal contamination of fresh produce is a major concern. Heavy metals accumulate in 
plants either through uptake via the root from the soil, or by irrigation with contaminated 
water. Many studies have found that accumulation of trace metals in edible plants may pose 
a risk to human and animal health.  
A exposição ambiental pode advir de várias origens. As pessoas poderão estar expostas a 
possíveis impactos na saúde relacionados com contaminação ambiental através da ingestão 
de produtos ou água contaminados, inalação de ar contaminado e/ou através da absorção 
através da pele (absorção dérmica). Estudos anteriores mostraram que a contaminação por 
metais pesados em produtos frescos é uma grande preocupação. Os metais pesados 
acumulam-se em plantas por absorção através da raiz desde o solo, ou por irrigação com 



água contaminada. Vários estudos apuraram que a acumulação de vestígios de metal em 
plantas comestíveis podem apresentar um risco para a saúde humana e animal.     

  
 
In this study, we found that personal exposure to environmental pollution, of varying 
concentrations, was via ingestion of contaminated water, fish, fruit and vegetables. Coping 
mechanisms applied by individuals included boiling water, and rinsing fruit and vegetables. 
While these are advisable strategies, they may not alleviate all of the risk, especially when 
the risk and the alleviation strategies are viewed within the context of the places in which it 
is studied. First and foremost, all communities in both countries should have continuous 
access to clean, piped water. Stored water should receive special attention: lids should be 
used to cover openings; no one should ever drink directly from the scoop of the storage 
container; and containers should be washed frequently. 
Neste estudo, descobrimos que a exposição pessoal à poluição ambiental, de variadas 
concentrações, foi através da ingestão de água, peixe, fruta e legumes contaminados. Os 
mecanismos de adaptação aplicados por indivíduos incluem ferver água, e passar a fruta e 
os legumes pela água. Embora estas sejam estratégias aconselháveis, as mesmas poderão 
não aliviar todo o risco, especialmente quando o risco e as estratégias de alívio são vistas 
dentro do contexto dos locais em que é estudado. Em primeiro lugar, todas as comunidades 
em ambos os países deveriam ter acesso contínuo a água canalizada limpa. A água 
armazenada deve ter uma atenção especial: as tampas devem ser usadas para tapar as 
aberturas; nunca se deve beber directamente da embalagem; e as embalagens devem ser 
lavadas com frequência.     

 
 
Surface water was often found to be polluted from people throwing waste into the water, 
defecating in or near the water, and animals using the water source etc. It is of utmost 
concern that people are made aware of the full length of a river (i.e. upstream-downstream 
linkages) and the importance of keeping surface water clean, but providing viable options 
for alternatives are also necessary, for example, for appropriate waste disposal. Waste 
disposal is extremely important for personal hygiene.  Options include burying of waste or 
burning of it, however, work is needed to engage with the communities to find out the best 
practicable solution in this regard.  Burying waste may protect against air pollution and 
subsequent respiratory infections, as well as asthma, but may pose considerable health risks 
if for example children have access to the buried waste.  
A água de superfície foi encontrada por várias vezes poluída pelas pessoas deitarem 
resíduos para a água, ou defecarem perto ou dentro da água, e por animais usarem a fonte 
de água, etc. É extremamente importante que as pessoas sejam informadas da extensão do 
rio (ex: ligações a montante- a jusante) e da importância de manter a água de superfície 
limpa, mas também é necessário proporcionar alternativas viáveis para a eliminação 
apropiada de resíduos. A eliminação de resíduos é extremamente importante para a higiene 
pessoal. Uma alternativa será enterrar ou queimar os resíduos, mas será preciso um 
trabalho com as comunidades para se  encontrar a melhor solução prática a este respeito. 
Queimar os resíduos pode protejer contra a poluição do ar e infeções respiratórias 
subsequentes, assim como asma, mas pode também impor alguns riscos consideráveis se as 
crianças tiverem acesso aos resíduos enterrados por exemplo 



In terms of health, the need for personal hygiene was of paramount importance. 
Encouraging the washing of hands and the body - with or without soap - regardless of water 
quality (especially after defecating) has proved to prevent diarrhoea/ disease. Education is 
but one of the necessary interventions needed to try to alter behaviour to ensure hygiene is 
a priority. Other interventions such as community agency building, culturally sensitive and 
participatory social welfare and upliftment programmes are also necessary. Healthy eating 
was also found to be important. Regular fruit and vegetable consumption was protective 
against diarrhoea in Mozambique. But, in South Africa, eating fruit and vegetables only once 
a week was found to not be protective against diarrhoea. This implies that South Africans 
should try to eat more fruit and vegetables.  However, when one looks at the lifetime risks 
from eating certain fruits and vegetables in South Africa, people may be exposed to high 
pollution levels and therefore adverse health risks. The key then is to ensure that the water 
used to irrigate fresh produce is clean and free of pesticides and other contaminants. At the 
same time, if environmental pollution concentrations increase in Mozambique and people 
continue to eat as much fruit and vegetables as they do now, this might become a problem 
in future. Provision of clean water should not be under estimated. 
Em termos de saúde, a necessidade da higiene pessoal foi de suprema importância. 
Encorajar lavar as mãos e o corpo –com ou sem sabão- indiferentemente da qualidade da 
água (principalmente depois de defecar) provou evitar diarreia/ doenças. A educação das 
pessoas é uma das intervenções necessárias para tentar alterar o comportamento para 
assegurar que a higiene seja uma prioridade. Outras intervenções, tais como a construção 
de um orgão da comunidade, assistência social culturalmente adaptada e participativa e 
programas de apoio são também necessárias. Foi também estabelecido que é importante 
manter uma alimentação saudável. O consumo regular de frutas e legumes proteje contra a 
diarreia em Moçambique. Mas na África do Sul, o consumo de frutas e legumes só uma vez 
por semana não proteje contra a diarreia. Isto implica que os Sul Africanos devem tentar 
comer mais frutas e legumes.   No entanto, quando se olha para os riscos de vida de comer 
certas frutas e legumes na África do Sul, as pessoas podem estar expostas a níveis de 
poluição altos, e portanto, a riscos para a saúde desfavoráveis. A solução é assegurar que a 
água usada para regar produtos frescos seja limpa de pesticidas e outros contaminantes. 
Por outro lado, se as concentrações de poluição ambiental aumentarem em Moçambique e 
as pessoas continuarem a comer tanta fruta e legumes como fazem agora, isto pode se 
tornar num problema no futuro. A provisão de água limpa não pode ser substimada.      

 
 
It was very promising to see the relatively high levels of immunisation among children in 
both countries. This should be encouraged to continue, and other health supportive 
approaches should be added to improve health among these communities. For example, the 
rotavirus vaccine (drops) should be given to babies in public clinics to protect against 
diarrhoea.  
Os  níveis de imunizações nas crianças são relativamente altos nos dois países, o que é 
muito promissor. Isto deve ser encorajado a continuar, e outras abordagens de apoio de 
saúde devem ser acrescentadas para melhorar a saúde nestas comunidades. Por exemplo a 
vacina contra o vírus rota (gotas) deve ser dado a bebés nas clínicas públicas para protejer 
contra a diarreia.       

 



 
 
Communal agency has been found to be low in our case study sites, where a culture of “sit-
back-and-wait” has become common place rather than communities making an effort to 
change circumstances themselves.  There is no doubt, however, that more and more 
consistent support is needed though from government and other agencies and sectors, 
without which not much will change from the current reality in which these communities 
find themselves. The most exciting initiative that came to be during this project was the 
formation of the Botshabelo Anti-Pollution Committee in one of the study site communities. 
The taking of ownership of their problems and trying to improve their own future is very 
important as it has been shown that self-initiatives do last. More support should be given to 
encourage formation of similar groupings among other communities in the Lower Olifants 
area.  
Nos locais do nosso estudo de caso foi encontrado um baixo número de orgãos 
comunitários, onde uma cultura de “ relaxa e espera”  se tornou comum, em vez das 
comunidades fazerem um esforço para mudar as circunstâncias eles próprios. Não há 
dúvida nenhuma que um apoio consistente do governo e outras agências e setores é 
necessário cada vez mais, sem os quais, pouco vai mudar da realidade atual em que estas 
comunidades se encontram. A iniciativa mais empolgante que nos apareceu durante este 
projeto foi a formação da Comité Anti-Poluição Botshabelo numa das comunidades 
estudadas.  A posse dos seus próprios problemas e tentarem melhorar o seu próprio futuro 
é muito importante, como se tem mostrado que iniciativas próprias duram. Mais apoio deve 
ser dado para encorajar a formação de grupos semelhantes noutras comunidades na área 
de Lower Olifants.  

 


