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Sumário Executivo
Gestão Conjunta das Águas Transfronteiriços na África Austral: O primeiro passo
Em resposta ao reconhecimento da importância das bacias hidrográficas internacionais, tem havido
uma actividade prolífica na cooperação transfronteiriça da água superficial em África em geral, e na
Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), em particular. Um crescente volume de
trabalho de investigação, identificou e delineou mais de 30 aquíferos transfronteiriços na região da
SADC e muitos outros em toda a África. A gestão partilhada dos aquíferos, de uma forma cooperativa
e conjunta - isto é, a vinculação da sua gestão a estruturas cooperativas de águas superficiais préexistentes - pode promover o progresso rumo aos objectivos de desenvolvimento da região, incluindo
o fortalecimento da resiliência, melhoria da produção agrícola, aumento da segurança hídrica e
crescimento sustentável. Um primeiro passo crítico para alcançar a gestão cooperativa e conjunta é
alcançar um entendimento comum sobre os cursos de água compartilhados. A realização de uma
Análise do Diagnóstico Transfronteiriço (TDA), permite que os países que partilham um curso de água,
atinjam esse entendimento comum.
Abordagem desta TDA: Este relatório contribui para uma compreensão conjunta do estado actual dos
recursos hídricos superficiais e subterrâneos no Sistema do Aquífero do Rio Chire, partilhado entre o
Malwii e Moçambique. Os principais objectivos desta TDA são os seguintes:
• Reunir, interpretar e sintetizar informação sobre o contexto e questões relacionados com a
água no Sistema Aquífero partilhado do Rio Chire;
• Identificar e priorizar as grandes questões transfronteiriças no sistema partilhado;
• Avaliar com profundidade os dados e as lacunas existentes relacionados com o sistema
hídrico partilhado, e
• Promover a convergência rumo a um entendimento comum sobre o estado
actual do Sistema Aquífero partilhado do Rio Chire.
Configurada em dez secções com dados obtidos através de uma extensa pesquisa, envolvendo os dois
países, o relatório é um esforço inclusivo conjunto e inclui (i) foco em toda a bacia , incluindo partes
do Malawi e de Moçambique e (ii) foco tanto em águas superficiais como subterrâneas. O relatório
inclui um foco na demografia, socio-economia, clima, águas subterrâneas e hidrogeologia, hidrologia
e qualidade de águas superficiais, usos da água, posse da terra e da água, e instituições e governação.
Em última análise, acredita-se que o relatório estabeleçe uma base sobre a qual a cooperação na
gestão conjunta dos recursos hídricos compartilhados na Bacia do Rio Chire possa crescer.
O Sistema do Chire:grandes desafios, oportunidades urgentes Os desafios na Bacia do Rio Chire são,
sem duvida, extensos. A população residente na área adjacente da Bacia do Chire enfrenta altos níveis
de pobreza e vulnerabilidade a cheias. As mudancas climáticas podem aumentar a temperatura e
intensificar a variabilidade das chuvas. A qualidade da água pode diminuir devido ao aumento da
actividade económica e da população. Esta gama de desafios impõe urgência em identificar e
implementar respostas que mitiguem o perigo de deterioração das condições. Dito isto, a
profundidade dos dados que pode ser usada para tomada de decisões importantes é muitas vezes
variável. Enquanto a elaboração de acções ou soluções específicas é o foco central do Plano de Acção
Estratégico que se baseia nesta TDA, o conjunto de informações neste relatório já fornece bases claras
sobre as áreas principais que podem facilitar melhorias na gestão hídrica - e maximizar os benefícios
derivados - do sistema partilhado. Para a elaboração de oportunidades, vai ser importante melhorar a
base de conhecimento, expandindo a profundidade dos dados e integrando os dados dos dois países
numa base regular com vista a permitir um entendimento mais claro das tendências actuais e do
potencial futuro no Chire.
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Cinco questões principais Por fim, a revisão das condições nas secções do Chire de que tratou este
relatório levou à identificação preliminar de cinco questões principais. Estas cinco questões são as
seguintes:
1. Impactos da variabilidade e mudanças climáticas exigem respostas urgentes Existe uma alta
variabilidade inter-anual da precipitação, aumento de temperatura e os padrões de chuva .podem
se alterar. Os impactos das mudanças climáticas existentes, como inundações já são devastadores.
Embora as abordagens actuais de alerta antecipado e resposta de emergência tenham sem dúvida
reduzido os níveis de impactos adversos, a magnitude do crescente desafio pode exigir a aplicação
de ferramentas adicionais. Dada a quantidade relativamente limitada de infraestrutura de
regulação de caudal no rio Chire, o potencial de infraestrutura natural - incluindo os aquíferos para contribuir para a atenuação de inundações pode ser considerado. Além disso, dada a
realidade dos impactos das inundações em ambos lados, a coordenação de esforços para planear
e responder às inundações pode ser justificada.
2. Desafios na qualidade da água podem beneficiar de acção conjunta Foram identificadas várias
preocupações relativas à água superficial e subterrânea. Com relação a água superficial, as
preocupações incluem: baixo nível de oxigénio dissolvido, sedimentação e plantas aquáticas
invasivas, causadas pela degradação da bacia, como consequência de prácticas agrícolas
insustentáveis e poluição por nutrientes. Embora os dados de água subterrânea sejam menos
extensos, as preocupações incluem: coliformes fecais, total de sólidos dissolvidos, iodo e salinidade.
A análise temporal das tendências sugere que os desafios em matéria de qualidade da água
aumentarão. Dada a natureza interligada do Sistema do Chire, é provável que os desafios de
qualidade da água - tanto superficial como subterrânea – em um país, possam afectar o outro,
particularmente à luz das interacções entre as duas fontes de água. A conclusão é que é necessária
uma acção conjunta para garantir água segura para o consumo humano e outros usos no Sistema
do Chire, incluindo o ambiente.
3. As lacunas na base de dados devem ser preenchidas. A abordagem sobre a disponibilidade
reduzida de dados que limitam a compreensão do mecanismo do funcionamento do Sistema do
Chire inclui alternativas para agestão sustentável de recursos hídricos . Podem ser identificadas
pelo menos seis lacunas de dados prioritários : (i) tendências nos níveis de águas subterrâneas,
particularmente nos aquíferos partilhados, (ii) taxas de fluxo de água subterrânea relacionados
entre os dois países, iii) mapeamento de zonas de recarga e compreensão da dinâmica de
recarga,isto é, infiltração directa da precipitação ou infiltração do escoamento superficiall, iv)
recursos ambientais e serviços ecossistémicos desconhecidos mas críticos, particularmente do
lado de Moçambique, iv) parâmetros de qualidade da água superficial e subterrânea de modo
a se compreender as implicações para a saúde humana e dos ecossistemas, e vi) o potencial
para a expansão da irrigação no Rio Chire do lado de Moçambique.
4. Existe potencial para aproveitamento de benefícios adicionais do Sistema Chire Existem
oportunidades práticas que contribuem para o aproveitamento de maiores benefícios dos
recursos hídricos do Chire. Algumas dessas oportunidades foram claramente identificadas e
reflectidas nos planos do Malawi para a expansão da energia hidroeléctrica. Outras, no entanto,
não foram tão bem elaboradas. O papel e o potencial das águas subterrâneas - como fonte
segura para o abastecimento de água, tampão de seca ou mitigador de inundação - não foram
profundamente investigados reflectindo-se nas inúmeras lacunas acima especificadas. A
expansão da irrigação em Moçambique, antes negligenciada,devida talvez ao distanciamento,
também surge como potencial oportunidade. Combinando os aspectos anteriormente
expostos, a gestão coordenada das águas subterrâneas e superficiais a nível transfronteiriço
para todos os usos, possibilitando que a água de um fonte ideal possa ser aplicada onde e
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quando necessária , vai constituir outra oportunidade que pode aumentar os benefícios
produzidos pelo sistema partilhado.
5. A coordenação institucional aprimorada pode melhorar as respostas aos desafios e ajudar a
aproveitar todo o potencial do Chire Em resposta às mudanças climáticas, abordando os
desafios da qualidade da água e aproveitando os benefícios potenciais, tudo isto requer
estabelecimento/fortalecimento de quadros institucionais efectivos com vista ao alcance dos
objectivos principais. As limitações em termos de capacidade podem, restringir as instituições
nacionais em responder plenamente aos desafios. Além disso, apesar da existência de um
conjunto de estruturas institucionais transfronteiriças, o único acordo internacional alinhado
com a localização geográfica do Chire, ainda não foi implementado. Por fim, talvez seja a altura
de considerar o aprimoramento do envolvimento transfronteiriço no Chire para aproveitar o
potencial deste sistema partilhado e melhor mitigar os principais riscos - como as inundações e
deterioração de qualidade da água.
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1. Introdução
1.1 Historial
Aquíferos Transfronteiriços na África Austral: Em resposta ao crescente reconhecimento da importância das
bacias hidrográficas internacionais, tem-se realizado uma actividade prolífica na cooperação de águasuperficial transfronteiriça e no desenvolvimento da Organizaçã de Bacias Hidrográficas (RBO) em África no
geral, e especificamente na Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) (Lautze e Giordano,
2005; Saruchera e Lautze, 2016). Um crescente volume de trabalho de investigação, identificou e delineou
mais de 30 aquíferos transfronteiriços na Região da SADC e muitos outros em outras partes do continente
Africano (Altchenko e Villholth, 2013). Embora a cooperação na gestão dos aquíferos partilhados na região
da SADC seja actualmente fraca - a sua gestão e o quadro de cooperação pré-existente para a gestão de
águas superficiais –concorrem para a promoção do desenvolvimento rumo às metas incluindo o
fortalecimento da resiliência, melhoramento da produção agrícola, reforço da segurança hídrica e um
crescimento sustentável.
Gestão Conjunta de Recursos Hídricos Partilhadas na SADC: A experiência da SADC sugere que, pode ser
recomendável melhorar a cooperação das águas subterrâneas no contexto de uma abordagem de sistemas
onde múltiplas fontes de água e ecossistemas são considerados e geridos em conjunto. Por exemplo, o
aproveitamento da capacidade dos aquíferos em armazenar águas superficiais sazonais ou águas residuais
tratadas pode fornecer soluções, até agora não exploradas, no sentido de aumentar a resiliência e a
segurança hídrica. (Pavelic et al., 2014). Além disso, a não inclusão de águas subterrâneas nos quadros
cooperativos de água superficial, pode influenciar negativamente a gestão de recursos hídricos. Como
exemplo, a população da Bacia do Rio Limpopo depende fortemente das águas subterrâneas e a utilização
múltipla do aquífero aluvial partilhado ao longo do rio está a reduzir os fluxos a jusante (Owen, 2012).
Objectivos do Projecto O Projecto de Pesquisa sobre Gestão Conjunta de Recursos Hídricos na Bacia do Rio
Chire (Shire-ConWat) contribuiu para a gestão sustentável dos recursos hídricos na Comunidade de
Desenvolvimento da África Austral (SADC), através da cooperação transfronteiriça no domínio dos recursos
hídricos críticos partilhados. O objectivo específico do Projecto foi melhorar a capacidade da SADC e seus
Estados-Membros na gestão dos seus recursos hídricos superficiais e subterrâneos , usando o Sistema
Aquífero do Rio Chire (partilhado entre o Malawi e Moçambique) como um projecto piloto. O projecto apoiou
o desenvolvimento de um quadro para incorporação da água subterrânea na existente gestão e contextos
institucionais de água transfronteiriça na região da SADC. As lições aprendidas e as recomendações foram
discutidas com as partes interessadas e principais decisores a nível dos dois países e ao nível da SADC. O
Projecto também contribuiu para a capacitação das autoridades de gestão da Bacia do Chire, bem como a
dos representantes regionais.
A visão do projecto consiste na gestão optimizada do aquífero transfronteiriço envolvendo abordagens
conjuntas que optimizam o uso da água através de uma diversidade de recursos hídricos e escalas.
A gestão transfronteiriça de recursos hídricos é coordenada pelas Organizações da Bacia Hidrográfica
(RBOs), que tradicionalmente tem o seu foco em questões de águas superficiais. Apesar de alguns progressos
recentes no sentido de incorporar as águas subterrâneas e aquíferos no mandato das RBOs, elas geralmente
ainda permanecem principalmente orientadas para a gestão de águas superficiais. A não consideração dos
aspectos sobre águas superficiais e subterrâneas, representa uma oportunidade perdida significativa, uma
vez que a sua incorporação no quadro de gestão transfronteiriça pode expandir uma gama de soluções
economicamente rentáveis e sustentáveis para os países ribeirinhos. Um exemplo é, onde os aquíferos são
considerados como uma solução de armazenamento para capturar e atenuar inundações em áreas ou países
a montante, o que pode mitigar o risco de resultados catastróficos em áreas ou países a jusante. Além disso,
as águas subterrâneas armazenadas podem servir para melhorar a segurança da disponibilidade hídrica para
o abastecimento de água, e para a agricultura em pequena escala em períodos de seca e estiagens. Outro
exemplo, é aquele onde os sistemas de águas subterrâneas em aquíferos pouco profundos são utilizados,
através da gestão da recarga de aquíferos, para armazenar água doce em cima de água salobra para
10

recuperação futura, ou onde eles suportam a atenuação natural e purificação de águas residuais – à escala
nacional e/ou transfronteiriça. É importante ressaltar que o uso e gestão conjunta de armazenamento de
água, podem ser mais económicos do que os programas tradicionais de esquemas de protecção e mitigação
de inundações , porque se baseiam fortemente na infraestrutura natural, reduzindo a necessidade de se
efectuarem grandes investimentos em infraestruturas. Salientar, que as questões relacionadas com a
poluição, não podem ser descuradas .
Abordagem do Projecto e Metodologia: O apoio à gestão conjunta dos recursos hídricos partilhados no
Sistema do Aquífero do Rio Chire irá consistir em três áreas seguintes:
1) Análise de Diagnóstico Transfronteiriço (TDA): A análise requer a compilação de dados e síntese de
aspectos inter-disciplinares e identificação de questões de gestão conjunta dos recursos hídricos da
bacia.
2) Plano de Acção Estratégico (SAP): Este foi desenvolvido tendo como base o envolvimento, consulta,
identificação e consenso das partes interessadas em questões prioritárias de gestão dos recursos
hídricos. Para além dos aspectos referidos, será necessário a formulação conjunta de um plano a
curto e longo prazo para responder às questões prioritárias identificadas.
3) Gestão do Conhecimento e Resultados da Pesquisa: Isto inclui as lições aprendidas,
contextualização para a SADC, capacitação e partilha de conhecimento.
Prazo e Parceiros: O projecto decorreu de Julho de 2018 a Abril de 2019. O IWMI foi o parceiro principal,
enquanto que a Universidade de Strathclyde (UoS) contribuiu com especialistas na gestão de águas
subterrâneas no Malawi. O Projecto contou também com a colaboração do Programa de Gestão da Bacia do
Rio Chire (Malawi), ARA - Zambeze, Moçambique e ZAMCOM. As instituições colaboradoras no Malawi a
nível nacional incluiram o Ministério de Irrigação e Desenvolvimento da Água (MoAIWD) enquanto que em
Moçambique esteve envolvido o Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos . De realçar
que a SADC-GMI foi o parceiro contratante e financiador que desempenhou um papel importante na
facilitação do compromisso com os parceiros nacionais bem como informando os resultados obtidos na
implementação do projecto.

1.2 A Análise de Diagnóstico Transfronteiriço
Objectivos deste Relatório: Este relatório apresenta a Análise de Diagnóstico Transfronteiriço (TDA) para o
Sistema do Aquífero do Rio Chire. A TDA foi desenvolvida ao longo do tempo em projectos sobre recursos
hídricos partilhados, financiados pelo Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF, 2013), uma vez que a
abordagem fornece uma estrutura para uma análise detalhada dos cursos de água partilhados. Os objectivos
principais da TDA são os seguintes:
•
•
•
•

Reunir, interpretar e sintetizar informações no contexto de questões relacionadas com a água no
Sistema partilhado do Aquífero do Rio Chire;
Identificar e priorizar as questões principais de âmbito transfronteiriço no sistema partilhado;
Avaliar a consistência dos dados e lacunas relacionados com o sistema de água partilhada; e
Promover a convergência rumo a um entendimento comum sobre o estado actual do Sistema
partilhado do Aquífero do Rio Chire.

Abordagem deste relatório: Este relatório tem como objectivo promover uma compreensão abrangente do
estado actual dos recursos hídricos no Sistema do Chire, os seus usos, variabilidade espacial e temporal,
interacções e impactos, assim como benefícios humanos derivados de vários serviços ecossistémicos e da
infraestrutura existente. O relatório baseia-se principalmente em dados existentes obtidos de: (i) UoS (dados
primários e secundários), (ii) de instituições principais na região, tais como o Programa de Gestão da Bacia
do Chire e ARA-Zambeze, e Ministérios Governamentais, e (iii) de principais institutos de investigação, tais
como o Chancellor College do Malawi. Os dados foram compilados e sintetizados de acordo com temas
relevantes, incluindo recursos hídricos e usos, meio ambiente, socioeconomia (incluindo equidade de
género) e instituições. Não é simples sintetizar os dados num sistema de recursos hídricos partilhados, pois
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os países tendem a ter protocolos diferentes para a recolha e e categorização de dados. Em última análise,
as informações recolhidas como parte da TDA foram sintetizadas para revelar um conjunto de questões
críticas relacionadas à obtenção da segurança na disponibilidade hídrica, com atenção especial às
oportunidades que podem ser aproveitadas e desafios que podem ser abordados por meio de abordagens
conjuntas.

Avanços e Limitações deste Relatório: Os principais avanços deste relatório são um esforço conjunto e
inclusivo que inclui: (i) foco na bacia completa, incluindo partes no Malawi e partes em Moçambique, e (ii)
foco nas águas superficiais e subterrâneas. Inquestionavelmente houve outras investigações sobre
diferentes aspectos da gestão de águas superficiais na Bacia do Shire. NIRAS (2016) produziu um extenso
conjunto de relatórios para o Programa de Gestão da Bacia do Shire, por exemplo, e Atkins (2012) examinou
questões de inundação no Baixo Shire. A profundidade do foco para questões específicas nesses esforços
passados pode, de facto, exceder a profundidade do foco aplicado neste relatório. Os esforços como estes,
no passado, concentram-se exclusivamente na parte Malawiana da bacia, contudo, negligenciou as águas
subterrâneas e os aquíferos transfronteiriços da Bacia do Rio Chire. O valor agregado a esta avaliação
actual,reside na inclusão do conhecimento integrado do potencial hídrico da bacia em ambos países.

2. Métodos
2.1 Área de Estudo
Bacia Transfronteiriça do Rio Chire: A Bacia do Rio Chire, cobrindo a parte sul do Malawi e centro de
Moçambique, é uma sub-bacia hidrográfica, do Rio Zambeze (Figura 2.1). O Rio Chire nasce na margem sul
do Lago Malawi / Niassa/Nyasa e flui 490 km para sul, onde se junta ao curso principal,o Rio Zambeze. Os
caudais que fluem para o Lago Malawi / Niassa/Nyasa são em grande parte não regulados e o efeito da
tomada de decisão sobre a gestão da água a jusante do lago é estimado como mínimo, devido à falta de
infraestruturas importantes de medição. A Bacia do Chire cobre uma área total de aproximadamente 32.000
km²; a maior parte da bacia (71%) e da população (5.5 milhões) estão localizadas no Malawi, enquanto que
a restante parte (29%) está do lado de Moçambique com uma população de aproximadamente 580,000
(NOS, 2017 Ministério de Administração Estatal 2014 a, 2014b, 2014c).
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Figura 2.1: Mapa do Sistema do Chire na Bacia do Zambezi e aquíferos
transfronteiriços a si ligados. Os aquíferos transfronteiriços indicados no mapa
baseiam-se no IGRAP e UNESCO-IHP (2015)
Aquíferos Transfronteiriços do Chire: Pelo menos dois aquíferos transfronteiriços estão localizados dentro
do Sistema do Chire (Figura 2.1). Na parte norte da Bacia do Chire, existe um aquífero subterrâneo
desgastado que atravessa a fronteira leste do Malawi. Este aquífero subterrâneo desgastado possui uma
área com cerca de 10.500 km² e,aproximadamente 96% desta área está no território Malawiano. Na parte
sul da Bacia do Chire, existe um aquífero aluvionar com porções no Norte do Malawi e sul de Mocambique.
Este aquifero aluvionar cobre cerca de 5.500 km2, dividida em duas partes iguais em ambos países. Em última
análise, a área agregada aos dois aquíferos cobre cerca de metade da bacia do Chire. É importante notar
que, existem outros pequenos aquíferos transfronteiriços que fornecem fontes de água para a comunidade
que vive perto da fronteira internacional (Fraser et al. 2018), mas estes aquíferos ainda não foram mapeados
à escala regional (IGRAC e UNESCO-IHP , 2015) principalmente devido à sua extensão espacial limitada.
Área de Estudo do Projecto: o Sistema do Aquífero do Rio Chire. Projecto geral -e esta TDA - tem o seu foco
no Sistema do Aquífero do Rio Chire. Isto significa que, o projecto se concentra tanto na Bacia do Rio Chire
assim como nos seus aquíferos transfronteiriços. Como a bacia abrange os aquíferos (e não vice-versa), isso
significa que o delineamento da área de estudo é o limite externo da Bacia do Rio Chire. Dito isto, o foco
primário é uma gestão conjunta transfronteiriça . Como tal, e na medida do possível, um foco particular
será dado às áreas situadas na intersecção da bacia transfronteiriça do rio e do aquífero transfronteiriço.
Além dos dois maiores aquíferos que foram alvo deste estudo, existe outro aquífero aluvionar mais produtivo
na parte sul que, - dada a proporção da área em cada país - é visto como uma oportunidade para a
colaboração transfronteiriça.

2.2 Métodos
A natureza multidimensional da gestão da água requer uma abordagem multifacetada da TDA: Dada a
dinâmica multidimensional da água e respectiva gestão, a elaboração de uma TDA para ambos sistemas de
águas de superficial e subterrânea partilhados requer, por natureza, um esforço multi-facetado. Isto implica
o conhecimento hidrogeológico do(s) aquífero(s), fluxos de águas superficiais, questões ambientais,
aspectos socioeconómicos relevantes da área do sistema, assim como os aspectos legais e institucionais em
vigor nos países ribeirinhos. O carácter multidisciplinar da avaliação e a complexidade dos recursos hídricos
subterrâneos requer o envolvimento de várias instituições governamentais. Pelo menos duas organizações
governamentais principais, participaram na elaboração deste documento em cada país: a Administração
Regional de Águas do Zambeze (ARA-Zambeze) e a Direcção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos
(DGNRH) em Moçambique, e o Departamento de Recursos Hídricos e o Programa de Gestão da Bacia do
Chire no Malawi. Além de mais, os principais autores do relatório reflectem diversas especialidades desde
hidrogeologia, hidrologia, à gestão de recursos hídricos transfronteiriços e até a inclusão das questões sobre
o género.
Complexidade de Estruturação: Secções deste Relatório: A estrutura ou formato a adoptar para a TDA foi
debatida na Sessão Conjunta das Partes Interessadas do projecto Shire-ConWat realizada em Tete,
Moçambique, de 7 a 8 de Agosto de 2018. Foi proposta uma estrutura inicial, que consistiu na adopção de
formatos usados na concepção de outras TDAs. Algumas revisões foram feitas em ambos os títulos e
sequências das secções e, o formato adoptado foi o seguinte:
1. Introdução
2. Área de Estudo & Metodologia
3. Demografia e aspectos Socioeconómicos
4. Clima
5. Geologia e Hidrogeologia
6. Águas Superfíciais
7. Usos de Água por Sector
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8. Posse de Água e Terra
9. Instituições e Governação
10. Questões Principais
Atribuição de Funções e Ócupação das Secções: Na Sessão Conjunta das Partes Interessadas em Tete
referida anteriormente, foram atribuídas secções ao pessoal específico da equipa do projecto. Oito secções
foram lideradas pela equipa do IWMI e duas ( 5 e 6), foram lideradas pela equipa do UoS. Além disso, pelo
menos uma pessoa-principal foi identificada de cada um dos países, para cada uma das principais secções.
Ou seja, um representante de Moçambique e um do Malawi participaram das discussões sobre a formulação
de cada secção, para darem o seu contributo, no processo de elaboração do documento. A primeira tarefa
para cada secção, feita de forma colaborativa entre os líderes da secção e pessoas -principais em Tete, foi
a identificação de necessidades de obtenção de dados.
Relaxamento Selectivo dos Limites da Área de Estudo: Considerando os vários dados que teriam que ser
usados para desenvolver as secções levou à percepção de que os dados nem sempre estavam disponíveis a
nível da bacia ou do aquífero. Para se adaptar a esta realidade, o relaxamento dos limites hidrológicos estritos
foi considerado uma abordagem adequada quando necessário, para permitir a apresentação de dados, ex: a
nível distrital ou em torno do sistema partilhado, se os dados a nível de aquífero ou de bacia não estiverem
disponíveis.

2.3 Recolha de Dados
Determinação das Necessidades de Dados: Como mencionado acima, as necessidades de dados para cada
secção foram determinadas na Sessão Conjunta das Partes Interessadas em Tete. Estes dados incluem
pontos como o historial de precipitação, localização de furos e leis e políticas nacionais sobre a água nos dois
países. Uma lista completa das necessidades de dados identificadas, divididas por secção, está incluída numa
tabela no Anexo 1. Para facilitar a transição da identificação dos dados necessários a serem recolhidos, o
Director Executivo da SADC-GMI endereçou uma carta aos pontos focais do governo de Moçambique e do
Malawi, com a referida tabela como anexo.
Aquisição de Dados: Para incentivar a recolha rápida de dados, um consultor do IWMI foi mobilizado para
apoiar os dois países na recolha de dados. Após um período de duas semanas, que permitiu a identificação
e compilação de dados solicitados dos pontos focais, o consultor fez frequentes acompanhamentos para
facilitar a recolha rápida de dados prioritários. Uma quantidade substancial de dados importantes foi obtida,
embora tenham permanecido lacunas importantes em alguns dados recolhidos, isto foi provavelmente
derivado ao facto da não existência desses dados solicitados.

2.4 Consolidação de Informação e Síntese
Consolidação de Informação: Os principais autores de cada secção recolheram dados e informações
relevantes para as suas secções específicas, a partir do conjunto mais amplo de dados recolhidos. Tentativas
foram feitas para estruturar as informações de uma maneira lógica e harmonizar dados de diferentes
formatos e consistência, para permitir a representação de uma imagem conjunta do Sistema Aquífero – do
Rio Chire.
Síntese de Informação: A elaboração e apresentação dos principais aspectos dos diferentes tópicos foram
feitas de acordo com a estrutura acordada. Concluinda cada secção, um conjunto de mensagens principais
foram formuladas. Presume-se que tais mensagens principais reflictam os pontos centrais de cada secção e
as direcções prioritárias a seguir. Após o esboço do relatório de cada secção, foram realizadas consultas no
Malawi e em Moçambique na semana de 29 de Outubro de 2018, para fortalecer o nível de colaboração no
desenvolvimento das secções relevantes e na qualidade geral do relatório. Uma lista de participantes em tais
consultas está incluída no Anexo 2. Na conclusão do relatório da TDA, é identificado um conjunto agregado
das questões principais. Estas questões principais servem de base para o desenvolvimento do Plano de
Acção Estratégico (SAP).
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3. Demografia e Socioeconómicos
3.1 População
Contextos Nacionais: A população total do Malawi é estimada em 17.9 milhões de habitantes e possui
uma área total de 94.300km2 (NSO, 2008b; Grupo do Banco Mundial, 2018). Isto representa um aumento
populacional de 35 por cento no período de 2008 a 2018 (NSO, 2018). A população total de Moçambique é
estimada em 29.600.000 habitantes e compreende uma área total de 799.400km2 (INE, 2017; Grupo
do Banco Mundial, 2018). A taxa de crescimento da população em todo o país, no caso do Malawi e
de Moçambique foi de 2.89% e 2.87%, respectivamente, em 2017 (UN, 2017).
Densidade Populacional e distribuição: Do total de
área estimada em de 32,800 km2 da área terestre da
Bacia do Rio Shire, 71.3% pertencem ao Malawi e
28.7% a Moçambique. Da população total estimada
em 6,080.000 no sistema do Chire no ano de 2014,
90.8 % reside no Malawi e 9.2 % em Moçambique
(Tabela 3.1). A Figura 3.1 mostra a densidade
populacional de distritos relevantes no Chire1
destacando a maior concentração populacional nas
partes norte e central do Sistema do Chire, localizadas
principalmente no Malawi. Moçambique é um país
maior, tanto na população total como na área
terrestre total , mas a extensão do sistema do Chire
abrange uma parte muito maior da população e da
área terrestre do lado de Malawi.
Crescimento da população: As projecções para a
população do sistema do Chire, com base nas taxas de
crescimento nacional do Intervalo Médio de Previsão
da ONU, sugerem aumentos consideráveis na
população actual no século XXI. Estes cálculos
projectam uma população do sistema do Chire de
cerca de 9.2 milhões em 2030 (840.000 Moçambique,
8.400.000 Malawi), mais de 14 milhões em 2050
(1.300.000 Moçambique, 13.100.000 Malawi) e mais
de 26 milhões em 2100 (2.700.000 Moçambique,
23.800.000 Malawi), assumindo que não haja
restrição da capacidade de absorção ambiental na
área. Em ambos os países, as projecções
populacionais assumiram uma taxa de crescimento
uniforme nas suas respectivas partes do sistema do
Chire. A demanda da água poderá, aumentar
rapidamente no sistema partilhado.

Figura 3.1: Densidade populacional na fonte de
Dados do Sistema Chire: (NSO, 2017; Ministério
de Administração Estatal 2014a, 2014b, 2014c)

1

De notar que o Distrito de Morrumbala em Moçambique, foi recentemente (2017) dividido em dois distritos.
Uma parte do distrito permanece como Morrumbala, e um novo distrito - Derre - foi criado. Infelizmente, os
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autores não têm dados ou limites precisos para o novo distrito. Esta TDA, usa os limites antigos, reconhecendo
a necessidade de uma actualização futura.
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Tabela 3.1: População no Chire (Projecto de População Mundial, 2014)
Pessoas no
Sistema do
Chire

Proporção de
pessoas no
Sistema do
Chire

Área
terrestre no
Chire (km2)

Proporção
de área
terrestre
no Chire

580,000

9.2%

23,400

71.3%

Malawi

5,500,000

90.8%

9,400

28.7%

Total

6,080,000

100%

32,800

100%

Moçambique

Evolução da
população
urbana (%)

Tendências de urbanização no Malawi e Moçambique: A proporção da população urbana no Malawi
e em Moçambique tem aumentado significativamente desde 1960 (Figura 3.2), com uma população
urbana em 2017, de 35.5% em Moçambique e 16.71%no Malawi (UN, 2018). No entanto, estas
tendências não resultam num decréscimo líquido das populações rurais devido às altas taxas de
crescimento populacional que acompanham as referidas tendências de urbanização.
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Figura 3.2: Evolução histórica da população urbana no Malawi e em Moçambique (UN, 2018)

3.2 Composição por género e estrutura etária
Aproximadamente 50 %da população do Sistema do Chire tem menos de 15 anos de idade. A nível
nacional, a percentagem da população total com menos de 15 anos de idade é de cerca de 44 % no
Malawi e 48 %em Moçambique (NSO, 2018). Embora os dados da estrutura etária não estão disponíveis
a nível distrital no Malawi, em Moçambique as crianças com idade menor de 15 anos compreendem
48% da população do distrito de Milange, 49 % de Morrumbala e 41% da população de Mutarara. A
nível nacional, o rácio de dependência no Malawi é de 1.2, o que significa que existem 0.2 pessoas
economicamente mais inactivas (ou seja, crianças de 0 a 14 anos e idosos de 65 anos ou mais) para
cada pessoa economicamente activa. Este rácio de dependência aumenta para 1.3 nas áreas rurais,
em comparação com 0.9 nas áreas urbanas. No que diz respeito a Moçambique, os rácios de dependência
são 1: 1, 1: 0.9 e 1: 0.9 em Milange, Morrumbala e Mutarara, respectivamente (Ministério de
Administração Estatal, 2014a, 2014b, 2014c).
Há mais mulheres que homens no Chire. Existem 93 homens para cada 100 mulheres no Sistema do
Chire (Figura 3.3). A proporção relativa de mulheres é particularmente pronunciada nas áreas rurais.
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Figura 3.3: População masculina e feminina nos distritos do Sistema Chire, com o correspondente
rácio de género (2017 populações para Moçambique e 2018 populações para o Malawi). Fonte de
Dados: (Ministério de Administração Estatal, 2014a, 2014b, 2014c; NSO, 2018);

3.3 Educação e literacia
As taxas de literacia são baixas, especialmente para as mulheres: A literacia é definida como a falta
de capacidade de ler e escrever em qualquer idioma. A literacia masculina no Sistema do Chire varia
de 88 %na cidade de Blantyre a menos de 40 % em Morrumbala, enquanto a literacia feminina é
inferior a 20 % em Morrumbala, Milange e Mutarara.2 As taxas mais baixas de alfabetização no Malawi
foram registradas em Mangochi (Figura 3.4). A literacia no Sistema do Shire é ligeiramente inferior às
taxas gerais de literacia nos dois países ribeirinhos (UNESCO Instituto de Estatística, 2015).
Taxa histórica de frequência escolar e o nível de escolaridade são baixos. Dados de educação para
a região sul, que compreende a maioria do Sistema do Chire no Malawi, mostram a maior proporção
(17%) de pessoas com mais de 15 anos de idade que nunca frequentaram a escola, sendo que o distrito
de Nsanje apresenta as condições mais acentuadas (29%). Os motivos para não frequência escolar
incluem a falta de dinheiro, pais que não permitem a frequência escolar, a necessidade de ajudar em
casa e a distância de casa à escola (NSO, 2008a). Da mesma forma, em Milange, Morrumbala e
Mutarara, em Moçambique, entre 35% e 43 % das pessoas com mais de 15 anos de idade afirmaram
que nunca frequentaram a escola (Ministério de Administração Estatal, 2014a, 2014b, 2014c).

2

Reconhecemos a formação de um novo distrito, Derre, que recentemente passou a existir, mas para o qual
não há dados disponíveis.
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Figura 3.4: Proporção de população analfabeta nos distritos do Sistema Chire. Fonte de
dados: (Ministério de Administração Estatal, 2014a, 2014c, 2014b; NSO, 2008a)
As taxas de matrícula da população actualmente em idade escolar são baixas no Sistema do Chire.
As taxas líquidas e brutas de matrículas (NER e GERᶟ) são indicadores principais para as populações em
idade escolar. As taxas líquidas de matrícula na escola primária no Malawi e Região Sul foram na ordem
dos 88 %em 2016-2017, maior entre as raparigas (90%) do que os rapazes (86%). No entanto, a taxa
de escolarização bruta da escola primária, no caso do Malawi, foi de 122%, o que significa que 22 %dos
alunos matriculados estavam abaixo ou acima da idade, sem grandes diferenças entre rapazes e
raparigas, enquanto, a taxa líquida de matrícula na escola secundária foi de 14%, o que significa que
14 % das crianças dos 14 aos 17 anos de idade estavam a frequentar o ensino médio. A NER foi maior
entre as raparigas (15%) a dos rapazes (14 %) e foi maior nas áreas urbanas (32%) do que nas áreas
rurais (11%). A taxa bruta de matrícula no ensino médio foi de 42%, o que significa que 42% das
crianças dos 14 aos 17 anos de idade estavam matriculadas no ensino médio, com a menor taxa
registada no distrito de Phalombe (21%) (NSO, 2017). As taxas líquidas e brutas de matrícula em
Milange, Morrumbala e Mutarara revelaram que menos de 50 %das crianças dos 6 a 10 anos de idade
frequentam o nível de educação correspondente à sua idade. Isto diminui drasticamente para menos
de 10% nas crianças na faixa etária dos do 11 aos 12 anos que frequentam o nível de educação
correspondente à sua idade (Ministério de Administração Estatal, 2014a, 2014b, 2014c). Tais dados
não são desagregados por idade para os distritos do Malawi (Tabela 3.2).
Tabela 3.2: Taxa líquida de matrícula na escola primária nos distritos do Sistema do Chire
Distrito
Balaka
Blantyre rural
Blantyre cidade
Chikhwawa
Chiradzulu
Machinga
Mangochi

Crianças de 6 a 13 anos
Sexo masculino
Sexo feminino
75.4%
77.2%
79.0%
80.1%
80.7%
79.6%
64.1%
64.9%
81.0%
82.4%
64.2%
66.2%
59.1%
60.5%

3

A taxa líquida de matrícula, é o número de crianças matriculadas no nível (primário ou secundário) que
pertencem à faixa etária correspondente àquele nível de escolaridade, dividido pela população total da mesma
faixa etária. A taxa de matrícula bruta, é o número de crianças matriculadas num nível (primário ou secundário).
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Mulanje
Mwanza
Neno
Nsanje
Ntcheu
Phalombe
Thyolo
Zomba rural

74.8%
76.7%
74.9%
75.6%
66.1%
69.6%
62.6%
63.8%
74.2%
76.3%
70.7%
73.4%
76.9%
78.3%
77.4%
79.8%
Crianças de 6 a 10
Crianças de 11 e 12
Milange
40%
3%
Morrumbala & Derre
34%
4%
Mutarara
42%
7%
Fonte de dados: (NSO, 2008a; Ministério de Administração Estatal, 2014a, 2014b, 2014c)

3.4 Saúde humana
As instituições de cuidados de saúde localizadas no Sistema Chire, estão sempre superlotadas. O
sistema de saúde no Malawi enfrenta escassez no fornecimento medicamentos e carece de pessoal
médico. Dos quatro principais hospitais públicos no Malawi, o hospital em Blantyre é o maior no
Sistema Shire. O hospital é secundado por uma rede de hospitais distritais e de clínicas públicas e
privadas. Do total de doentes registados na região sul do Malawi, 46 % procuraram tratamento médico
numa unidade de saúde pública do, 27 % numa farmácia local, 10 % buscam tratamento noutras
instalações de saúde , 5% não recorreram a nenhuma unidade de saúde porque achavam que a sua
doença não era grave e 4 %não puderam ir a consulta médica por falta de fundos (NSO, 2017). Embora
não haja um grande hospital dentro da parte Moçambicana do sistema do Chire, a demanda dos
serviços de saúde nos Distritos de Milange, Mutarara e Morrumbala é satisfeita por um número de
unidades de saúde pública que enfrentam desafios semelhantes relacionados com a capacidade. Por
exemplo, no distrito de Milange, a população por médico é de aproximadamente 65.000 (Ministério
de Administração Estatal, 2014a, 2014b, 2014c). Não há dados disponíveis relacionados com o tipo e a
frequência das unidades de saúde usadas na parte Moçambicana do Sistema do Shire.
As taxas de malária, diarreia e VIH /SIDA são altas: Em vez de dados desagregados por distrito, a
região sul do Malawi fornece uma estimativa representativa das estatísticas de saúde na parte
Malawiana do Sistema do Chire. O VIH / SIDA, epilepsia, distúrbios estomacais e malária crónica ou
febres são os mais registados na região sul e a mesma região possui a maior prevalência de malária
(45.8%) com maior foco nas zonas rurais da Região Sul (NSO, 2017). Da mesma forma, as principais
doenças crónicas em Morrumbala e Mutarara incluem a malária, diarreia, doenças sexualmente
transmissíveis e VIH/ SIDA. (Ministério de Administração Estatal, 2014a, 2014b), representadas na
Figura 3.5. Nenhuns dados relacionados à saúde foram disponibilizados para o Distrito de Milange.
Apesar dos esforços significativos para combater a epidemia de VIH/ SIDA no Sistema do Chire, o
Malawi tem uma taxa de prevalência de VIH de 10.6 % da população entre os 15 e 64 anos (UNICEF,
2014a), e Moçambique tem a 8ª taxa de VIH mais alta do mundo, com 11.5 % da população entre 15
e 49 anos (UNICEF, 2014b). A parte norte do Sistema do Chire possui alta prevalência (cerca de 20%)
em relação aos níveis observados no Malawi (NSDC, 2016; MOAIWD, 2016). O distrito Moçambicano
de Mutarara também informou recentemente uma alta incidência de VIH / SIDA (Ministério de
Administração Estatal, 2014b).
Determinantes ecológicos e sociais de doenças no sistema Shire: As doenças transmitidas pela água,
como a cólera, estão directamente ligadas a más práticas de saneamento. A malária e a bilharziose ou
a esquistossomose, estão associadas com mudanças ecológicas e sociais nas massas de água
circundantes. O crescimento populacional está a impulsionar a expansão da população em novas
áreas, aumentando o contacto humano com os transmissores ou vectores de tais doenças (NSDC,
2016). No geral, a região sul do Malawi tem a maior proporção de doenças crónicas (NSO, 2017).
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Figura 3.5: Incidência de doenças crónicas informadas em Morrumbala e Mutarara (dados não
registados para Milange) Fonte de dados: (Ministério de Administração Estatal, 2014b, 2014a)

3.5 Actividade económica nacional
Produto Interno Bruto (PIB) e Taxas de Pobreza: O PIB per capita a nível nacional no ano de 2017, foi
de US $ 311 no Malawi e US $ 427 em Moçambique (Tabela 3.3). As taxas de pobreza em ambos os
países são altas: 71.4 % e 62.9 % da população no Malawi e Moçambique, respectivamente. Os índices
Gini dos dois países também são altos, reflectindo a notável desigualdade de rendimento. Os vários
factores que contribuem para a vulnerabilidade económica existem em nível variado, tanto no Malawi
como em Moçambique.
Tabela 3.3: Indicadores económicos para economias nacionais do Malawi e de Moçambique
Indicador económico
PIB (2017 USD)

Malawi

Moçambique

5.8 bilhões

12.6 bilhões

PIB per capita (2017 USD)
311
427
Taxa de pobreza internacional
71.4 (2010)
62.9 (2014)
(US $1.90), Paridade do
Poder de Compra (PPC)ajustado
Índice Gini, PPC-ajustado
45.5
54.0
Fonte de dados: (Grupo do Banco Mundial, 2018)
Contribuição sectorial para o PIB: No Malawi, em 2017, aproximadamente 56% do PIB provem da
prestação de vários serviços, 28% da agricultura e 16% da indústria (Figura 3.6). Em Moçambique, o
PIB é de aproximadamente 55% e é derivado da prestação de vários serviços, 23 % da indústria e 22%
da agricultura. A parcela relativa a agricultura, inclui a pesca e silvicultura. A indústria é o segmento
da economia relacionado com a produção de bens, incluindo mineração, fabricação, produção de
energia e construção. Os serviços incluem todas as actividades do governo, transporte, finanças,
comunicações e todas as outras actividades económicas privadas que não produzem bens materiais.
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Figura 3.6: Composição do PIB por sector de origem respeitante ao Malawi e a Moçambique (CIA, 2017)
Crescimento do PIB no Malawi e em Moçambique varia de 2 a 6%: O crescimento real do PIB em
Moçambique foi de mais de 6 % em 2015, mas recentemente foi estimado na região de 3-4 %(Figura
3.7). O crescimento real do PIB do Malawi foi um pouco acima de 3 %em 2015; projecções indicam
que o crescimento do PIB será mais de 5 % em 2020. O crescimento recente na economia do Malawi
foi impulsionado por uma recuperação da produtividade do milho, embora a taxa de crescimento
agrícola tenha flutuado descontroladamente nos últimos anos devido à variabilidade das chuvas e da
produtividade agrícola. No Malawi, a actividade industrial não desempenhou um papel importante no
recente crescimento devido a desafios com o fornecimento de água e energia. Em Moçambique, o
crescimento do PIB desacelerou para 3.8% período de 2016 e 2017, em comparação com uma média
de 7.3 % na década anterior. Uma grande desaceleração do crescimento no sector industrial foi de
certa forma compensada pelo ligeiro crescimento da agricultura e serviços.
8
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Figura 3.7: Taxa de crescimento do PIB (total e agrícola) a preços constantes para as economias
nacionais do Malawi e de Moçambique (estimativa de 2018, previsão de 2019 e 2020) Fonte de
dados: Banco Mundial, 2018
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3.6 Condições de pobreza
A maioria dos distritos do Chire têm taxas de pobreza
superiores a 45 %(Figura 3.8). Como pode ser abaixo
observada, a taxa de pobreza no Malawi foi de 70.3 %
e em Moçambique de 62.4%(Grupo do Banco
Mundial, 2018). No Malawi, as taxas de pobreza no sul
têm sido historicamente mais alta do que nas outras
regiões. Geograficamente, a região sul tem o maior
coeficiente de Gini, reflectindo as maiores
desigualdades de rendimento do país. Numa avaliação
do bem-estar, ou da disponibilidade de recursos e da
presença de condições necessárias para uma vida
razoavelmente
confortável,
saudável
e
segura,observou-se que 64 % da população do
Malawi tinha um consumo alimentar adequado para
as necessidades do agregado familiar e 55 % registou
cuidados de saúde inadequados, isto, é predominante
nas zonas rurais do que urbanas (NSO, 2017). Na
avaliação do bem-estar subjectivo, 33.5 % das pessoas
na região sul, que compreende a maioria do Sistema
do Chire, classificaram-se muito pobres, 38.0%
pobres, 20.2 % como classe média e 8.3 % como ricas.
A maior proporção das pessoas que se classificaram
como muito pobres pertencem ao distrito rural de
Zomba (58.3%) (NSO, 2017). Em Moçambique, o
índice de pobreza aumentou de 66% para 70% em
Milange e de 70% para 72% em Morrumbala no
período compreendido entre 1997 a 2007, com uma
forte redução na incidência da pobreza de 85% para
45% de 1997 a 2007 em Mutarara. (Ministério de
Administração Estatal, 2014a, 2014b, 2014c). A nível Figura 3.8: Incidência da pobreza no Sistema do
nacional, as taxas de pobreza diminuíram Chire . Fonte de dados: (NSO, 2017; Ministério
marginalmente desde o ano de 2015, com estimativas de Administração Estatal 2014a, 2014b, 2014c)
de 2018 e previsões para 2019 e 2020, indicando uma
continuação desta tendência (Figura 3.9).
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Figura 3.9: Taxas de pobreza no Malawi e em Moçambique de 2015 a 2020 (estimativa 2018,
previsão 2019 e 2020) Fonte de dados: (INE, 2014; NSO, 2010a; Grupo do Banco Mundial, 2018)
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As populações no Sistema do Chire dependem principalmente da lenha como combustível para
cozinhar, dos furos e fontes não melhoradas para água potável, e de vários tipos de latrinas para as
suas necessidades de saneamento. O acesso à energia, fontes de água melhoradas e melhor
saneamento são alguns dos indicadores primários das condições de pobreza. A Tabela 3.4, resume o
tipo de combustível usado para cozinhar, tipos de fonte de água e tipos de acesso ao saneamento para
a população do Sistema do Chire. Os dados da Região Sul do Malawi são considerados uma estimativa
representativa do Sistema do Chire. A Tabela 3.5 resume o mesmo tipo de informação inerente aos
distritos de Milange, Morrumbala e Mutarara em Moçambique . É evidente que a grande maioria da
população usa alguma combinação de petróleo e lenha para satisfazer as suas necessidades em
matéria de energia, usa água subterrânea ou fontes de água desprotegidas, e usa latrinas não
melhoradas ou não tem banheiro ou latrina.
Tabela 3.4: Proporção da população com acesso à energia, água e saneamento na parte do Malawi
do Sistema do Shire ou Região Sul
Tipo de Energia, Água ou Saneamento
Combustível usado para cozinhar
Combustível sólido (lenha, carvão vegetal,
biocombustíveis, etc.)
Região
Lenha
do Sul
Carvão
Electricidade
Resíduos da cultura / serradura
Outros
Acesso a melhores fontes de água (2015)
Sistema
Aquífero do
Saneamento melhorado ou “instalações sanitárias
Rio Shire
formais”
(2016/17)
Fonte de dados: (NSO, 2017; MoAIWD, 2016)

%
97.3
77.6
17.0
2.5
2.7
0.2
58
68.9

Definições de fontes de água melhoradas e saneamento: No Malawi, as fontes de água melhoradas
são definidas como furos, água canalizada nos quintais / lotes / fontanários comunitários, poços
protegidos nos quintais/lotes/poços públicos e canalizados para habitações (MoAIWD, 2017). Em
contraste, as definições desagregadas de acesso à água em Moçambique incluem água canalizada
dentro ou fora de casa, fontes, poços ou buracos protegidos com uma bomba, poços sem uma bomba,
águas superficiais (ou seja: rios, lagos, lagoas), e outros (Tabela 3.5). No Malawi, o acesso a saneamento
melhorado, ou “instalações sanitárias formais”, é definido como sanitas com autoclismos, latrinas VIP
ou latrinas tradicionais com telhado (NSO, 2017). Os dados desagregados de Moçambique classificam
o acesso ao saneamento de acordo com os banheiros ligados a fossas sépticas, latrinas melhoradas,
latrinas tradicionais melhoradas, latrinas não melhoradas ou sem banheiro ou latrina (Tabela 3.5).
Taxas de acesso à melhoria da água e saneamento: O acesso a fontes de água melhoradas, de acordo
com as definições acima mencionadas, é estimado, a partir de 2015, em 58 % no lado do Malawi da
Bacia do Rio Chire, significando que 42 % não têm acesso a fontes melhoradas de água (Tabela 3.4).
Isto contrasta com o lado Moçambicano, em que a grande maioria obtém a sua água a partir de poços
sem bomba ou de de água superficial , como um rio, lago ou lagoa (Tabela 3.5). No Malawi, as taxas
de acesso ao saneamento melhorado são de 70%, em contraste com 2 - 5.4 % em Moçambique (Tabela
3.5). A diferença acentuada entre as taxas de acesso ao saneamento em Moçambique e no Malawi
está relacionada com a diferença nas definições de saneamento melhorado. A harmonização de
padrões entre os dois estados membros, poderia permitir uma comparação directa das condições de
água e saneamento. Apesar das definições diferenciadas para o assunto nos dois píses , ainda é claro
que o acesso ao saneamento é baixo nos distritos remotos de Moçambique incluidos no Sistema do
Chire.
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Tabela 3.5: Proporção da população com acesso à energia, água e saneamento em Milange,
Morrumbala e Mutarara, Moçambique

Electricidade
Gerador/painel solar
Gás
Gasolina/parafina/querosene
Velas
Pilhas
Lenha
Outras

Água canalizada dentro da casa
Água canalizada fora de casa
Fonte
Poço / furo protegido com
bomba
Poço sem bomba
Rio/lago/lagoa
Outras
Sanita ligada a tanque séptico
Latrina melhorada

Milange
Fonte de
energia
2.0
0.1
0.1
63.7
1.7
0.1
31.6
0.7
Fontes de
água
0.1
0.8
1.6
4.2
70.4
22.4
0.4
Saneamento
0.2
0.8

Morrumbala

Mutarara

1.2
0.0
0.1
20.7
3.8
0.1
73.5
0.5

0.9
0.0
0.0
35.7
1.3
0.1
61.8
0.2

0.1
0.3
1.5
11.4

0.2
0.1
4.4
27.7

56.0
30.5
0.3

46.5
20.5
0.5

0.1
0.3

0.1
0.6
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Latrina tradicional melhorada
4.4
1.6
Latrina não melhorada
31.5
7.2
Nenhum sanitário ou latrina
63.1
90.7
Fonte de dados: (Ministério de Administração Estatal, 2014a, 2014b, 2014c)

1.7
9.3
88.2

3.7 Emprego
População economicamente activa no Malawi e em Moçambique: Do total da população no Malawi
com mais de 10 anos de idade em 2008, a maioria (67%) era economicamente activa. Destes, a maioria
estava empregada (64.0%) e os restantes inactivos ou desempregados (36%). A maioria da população
activa é composta por mais homens (50.2 %) do que mulheres (49.8%) (NSO, 2008b). Da população
activa adulta em Moçambique, quase 98 %da população rural é economicamente activa, com uma
proporção ligeiramente menor nas zonas urbanas. O emprego dos economicamente activos segue
uma tendência similar, com 98 %da população rural economicamente activa empregada e uma
proporção menor empregada nas áreas rurais. O desemprego feminino em Moçambique é
ligeiramente superior ao desemprego masculino nas áreas urbanas (UNU-WIDER, 2012).
Tabela 3.6: Indicadores de emprego para as economias nacionais do Malawi e Moçambique
Indicador de emprego
População economicamente
activa (Malawi: maiores de 10
anos de idade, Moçambique:
24 a 65 anos)
Empregados

Malawi

67%

64.0%

Desempregados
2.0%
Inactivos
34.0%
Proporção de mulheres
49.8%
na população em idade
activa
Fonte de dados: (NSO, 2010b; UNU-WIDER, 2012)

Moçambique
Urbano
Rural
88.2% Fem.
90.5% Masc.

97.6 % Fem.
97.6 % Masc.

80% Fem.
87% Masc.
20% Fem.
12% Masc.

98% Fem.
98% Masc.
2% Fem.
2% Masc.

Ver acima

Ver acima

A participação da população activa no Sistema do Chire é maior nos homens do que nas mulheres e
é mais alta em áreas urbanas em comparação com áreas rurais. As taxas de participação da
população activa na região sul foram usadas para estimar as taxas na parte Malawiana do sistema. No
geral, a taxa de participação feminina foi ligeiramente inferior à taxa masculina e a taxa de participação
rural foi inferior à taxa urbana. (Figura 3.10). Com referência à população de Milange, Morrumbala e
Mutarara, as pessoas em idade activa (acima de 15 anos) abrangem 50 a 60 % da população total.
Destas, entre 72 a 79 % são economicamente activas. Em Milange, a participação da população activa
masculina (77%) é muito mais alta do que a taxa de participação feminina (68%), enquanto que em
Mutarara, a taxa de participação masculina é semelhante à taxa de participação feminina. A população
não economicamente activa em idade activa é composta principalmente por mulheres e estudantes a
tempo inteiro. Uma combinação de factores está a aumentar a participação feminina, incluindo taxas
mais altas de educação, casamentos celebrados mais tarde e um declínio na fertilidade.
Agricultura, silvicultura e pesca providenciam a maioria de empregos no Malawi rural e
Moçambique rural : Na região sul do Malawi, a agricultura, silvicultura e pesca empregam mais de 80
% dos indivíduos da zonas rurais e mais de 65 % da população activa da região sul. Em média, há mais
mulheres (53%) na agricultura, silvicultura e pesca do que homens (46%). A agricultura, silvicultura e
pesca abrangem 67 %das indústrias da região sul (Figura 3.11) (NSO, 2010b). No lado Moçambicano,
a actividade económica dominante também é agrária, com aproximadamente 90 % da população
trabalhando na agricultura, silvicultura e pesca. O comércio, transporte e serviços têm importância
crescente, empregando entre 4 a 8 % da população. O sector da indústria, energia e construção
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constituem uma pequena proporção da população activa (Figura 3.11) (Ministério de Administração
Estatal, 2014a, 2014b, 2014c). Tais indústrias estão directamente relacionadas com a distribuição do
uso de terras agrícolas (Figura 7.1) e com o uso da terra para outros tipos de indústrias.
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Figura 3.10: Taxas de participação da população activa urbana e rural da região sul do Malawi e
no total dos distritos de Morrumbala, Mutarara e Milange (Ministério de
Administração Estatal, 2014a, 2014b, 2014c; NSO, 2010b)

100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%

Região do Sul (Malawi)
Milange (Moçambique)
Morrumbala (Moçambique)
Mutarara (Moçambique)

92,1% 93,9% 89,8%

66,7%

23,9%
9,2%

10,0%
0,0%

7,5%
2,0% 2,0% 2,7%

Agricultura, Silvicultura
e Pesca

Indústria, energia e
construção

5,9% 4,1%

Comércio, transporte e serviços

Figura 3.11: Distribuição percentual da indústria por residência e região (dados do Malawi) e
proporção da população activa do distrito (dados de Moçambique). Fonte de dados: (Ministério de
Administração Estatal, 2014a, 2014b, 2014c; NSO, 2010b)
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3.8 Meios de subsistência
A agricultura é a fonte dominante dos meios de subsistência da população do Sistema do Chire: A
economia do Malawi depende fortemente da produção agrícola, compreendendo aproximadamente
um terço do produto interno bruto. No Malawi, 78 % dos agregados familiares possuiam ou cultivavam
terra e 8 % praticavam a produção de colheitas da estação seca (NSO, 2017). A área média cultivada
era de 1.5 acres, com as famílias chefiadas por homens cultivando explorações agrícolas um pouco
maiores (1.7 acres) do que as das mulheres (1.2 acres). Aproximadamente 55% dos produtores
agrícolas usam fertilizantes inorgânicos, sendo que o uso de insumos inorgânicos concentra-se em
áreas urbanas entre produtores com nível superior de educação escolar superior (NSO, 2017). A
dependência da agricultura familiar para fins de subsistência aumenta a vulnerabilidade das
comunidades à variabilidade climática e aos choques de preços. Além do mais , a maioria dos
pequenos agricultores pratica a agricultura em propriedades fragmentadas, o que é agravado pelo
aumento da densidade populacional. Como acontece no Malawi, a agricultura é a actividade
dominante nos distritos Moçambicanos de Milange, Morrumbala e Mutarara, e envolve quase todos
os agregados familiares. A agricultura é feita principalmente através do trabalho manual em pequenas
propriedades familiares que cultivam variedades locais. A maioria das terras é cultivada sem DUAT, e
possuem uma área cultivada em média de 1.4 hectares. Em Mutarara, têm surgido algumas disputas
de posse de terras, à medida que as pessoas regressam às suas áreas de origem ou preferência. Como
a maior parte da agricultura é de sequeiro, o risco de quebra da produção agrícola e insegurança
alimentar na região é alto. Em Mutarara e outras regiões, a capacidade do distrito para praticar a
agricultura irrigada é muito baixa. As principais culturas incluem mandioca, milho, variedades locais
de feijão e sorgo. O amendoim, arroz e batata-doce também são cultivados em condições favoráveis.
O sésamo transformou-se numa cultura rentável em Morrumbala e Mutarara e a comercialização do
algodão e sésamo em Mutarara, permitiu que muitos produtores melhorassem o seu padrão de vida
(Ministério de Administração Estatal, 2014a, 2014b, 2014c).
Pesca, caça e criação de gado desempenham um papel na subsistência das áreas rurais no Sistema
do Chire. A pecuária é uma fonte de sustento no Shire, sendo que grande parte das águas superficiais
e subterrâneas são adequadas para o gado no lado do Malawi, embora uma avaliação semelhante não
tenha sido feita do lado moçambicano. O desenvolvimento da pecuária foi identificado como uma
importante fonte não pontual de poluição (MoAIWD 2016a). Na parte Moçambicana do Chire, o
desenvolvimento da pecuária é fraco, embora as tradições passadas de criação de gado e a existência
de áreas de pastagens apresentem oportunidades e algumas famílias criam galinhas, patos e caprinos
para consumo próprio. Em Mutarara, a produção de gado cresceu significativamente de 3.000 cabeças
em 2000, para 19.000 em 2011. A vida selvagem e a pesca proporcionam importantes oportunidades
económicas para a caça e o turismo, e uma pequena indústria local de pesca, carpintaria e artesanato
oferece uma actividade alternativa à agricultura. Os habitantes de Mutarara fazem uso de cerca de 38
centros de pesca artesanal.
O turismo desempenha um papel importante na parte do Malawi, mas é largamente subdesenvolvido na parte Moçambicana do Sistema do Chire: O turismo é a terceira maior fonte de
rendimento de moeda estrangeira do Malawi, depois do tabaco e do chá, e representa 5 % do total
dos empregos assalariados e aproximadamente 7 % do PIB. Na Bacia do Rio Chire, áreas de
importância para o turismo também são essenciais para a biodiversidade e conservação: Parque
Nacional de Liwonde, Parque Nacional de Lengwe, Reserva de fauna bravia de Majete, ecossistema de
montanha de Mulanje, Reserva Florestal de Palmeiras de Mangochi, zonas pantanosas do Shire e
reserva de caça de Mwabvi. Em Moçambique, o sector do turismo é inexistente em Milange e, limitado
em Morrumbala e Mutarara a aproximadamente 29 casas de alojamento com capacidade para cerca
de 400 camas.
Economias informais fornecem uma fonte crítica de meios de subsistência para muitas pessoas no
Sistema do Chire: Enquanto que o Malawi é dotado de várias fontes de energia, incluindo o carvão,
lenha, energia solar, hídrica e eólica, a biomassa é a principal fonte de energia das famílias.Esta
fiabilidade fornece fontes de rendimentos para as pessoas que coletam e vendem maeira em bruto e
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carvão. Da mesma forma, a madeira é a fonte de energia mais utilizada na cozedura de alimentos do
lado Moçambicano - incluindo as florestas naturais e plantadas (eucaliptos). Contudo, a biomassa é
uma ameaça ao desenvolvimento, pois causa a degradação ambiental através do desmatamento, o
que pode ter impactos económicos indirectos. Por exemplo, o desmatamento tornou-se um problema
considerável em Milange. A população do distrito de Mutarara enfrenta desafios devido à falta de
lenha ao longo da fronteira com o Malawi, onde as pessoas chegam a viajar 6 a 12 quilómetros para
alcançar a fonte de lenha mais próxima. Ainda, nalgumas áreas os indivíduos usam árvores indígenas
para fins de construção e fabricação de artesanato. Além do mais, Morrumbala abriga uma floresta de
170.000 hectares e existem várias reservas e parques na parte Malaiana do Shire. Exemplos de outras
actividades económicas informais na região incluem os negócios domésticos dirigidos por mulheres e
a reparação de veículos.
Oportunidades para melhorar os meios de subsistência na parte Moçambicana do Sistema do Chire
são limitadas por rotas comerciais. Comerciantes de Quelimane, Beira e, por vezes, Maputo, Gaza e
Inhambane apoiam o comércio local em Morrumbala, enquanto Mutarara não atrai nenhum
comerciante externo. Em Mutarara, os lucros não agrícolas provenientes do corte de madeira,
carpintaria e reparação de veículos, abrangem os principais elementos da economia formal do distrito,
sendo que, grande parte da economia distrital provém da comercialização de produtos agrícolas e
peixe para o mercado local.
A indústria contribui de uma maneira importante para os meios de subsistência na parte do Malawi
do Sistema do Chire: A maior parte da indústria e da actividade de mineração no Chire está localizada
em Blantyre, que é a segunda maior cidade do Malawi e o centro do Comércio e Finanças. As Bacias
Carboníferas de Lengwe e Mwabvi estão localizadas na Bacia do Rio Chire, embora permaneçam
praticamente inexploradas, já que menos de 2% da produção de energia do país é produzida a partir
do carvão. Várias outras minerais estão presentes na região do Shire, incluindo metais de terras raras,
como: fosfato, columbita-tantalite, pirocloro, urânio, grafite, calcário e vários outros (NSDC, 2016). A
indústria na parte Moçambicana do Chire está limitada a 99 empresas de moagem e 240
estabelecimentos comerciais em Mutarara, Morrumbala, Derre também têm duas pedreiras em
Longozie e Nambui dedicadas ao sector da construção (Ministério de Administração Estatal, 2014a,
2014c, 2014b).
O acesso ao crédito facultado pelas intervenções de desenvolvimento e pelos bancos comerciais
existe na parte do Malawi do Shire, enquanto que no caso de Moçambique os dados não estavam
disponíveis: No Malawi, 40 % dos agregados familiares tinham rendimentos que lhes permitiam cobrir
as despesas diárias, mas 24 % não estavam satisfeitos com o seu rendimento base e complementavam
esse rendimento com empréstimos . Vinte e um por cento dos agregados familiares indicaram que o
seu rendimento actual não era satisfatório, pelo que tiveram de contar com as suas poupanças.
Enquanto 10% indicaram que fazem um pouco de poupança, apenas 6% informaram que sua renda é
suficiente para permitir que façam economias. Em 2016, 18% dos agregados familiares tiveram alguma
interacção com o mercado de crédito, sendo que 13% obtiveram com sucesso um empréstimo. Na
região Sul, os motivos mais comuns para a obtenção de crédito foram a criação de negócios (56.2%) e
culturas alimentares (29.9%; NSO, 2017). A maior proporção dos beneficiários recebeu crédito de
bancos situados nas aldeias. Além disso, o Banco Mundial forneceu empréstimos significativos por
meio de Grupos de Interesse Comum, a principiantes e a pequenos agricultores, com o intuito de
promover o desenvolvimento na região.

3.9 Mensagens Principais
Os dados socioeconómicos e demográficos do Sistema Aquífero do Rio Chire revelam considerações
importantes para a gestão partilhada da água. Segue-se três mensagens principais:
•

Desafios de desenvolvimento são substanciais: Mais de metade da população do Rio Chire
vive na pobreza. As taxas de crescimento económico apenas excedem ligeiramente as taxas
de crescimento da população. O contexto de desenvolvimento, portanto, impõe uma restrição
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•

•

importante - e uma grande urgência - para aproveitar totalmente a água corrente e outros
recursos de modo a aliviar os desafios actuais.
Os níveis actuais de população e desenvolvimento apontam para a agricultura e a resiliência
- fortalecendo as oportunidades, particularmente no lado Moçambicano: Os desafios do
desenvolvimento em ambos lados são imensos. A densidade populacional também é
relativamente baixa na parte Moçambicana do Chire. Essa realidade indica que os recursos
hídricos não são totalmente explorados no Chire, apresentando oportunidades para o
desenvolvimento estratégico. A gestão conjunta das águas subterrâneas e superficiais pode
maximizar os benefícios que podem ser derivados dos usos da água.
Respostas efectivas aos desafios do desenvolvimento podem exigir abordagens novas ou
não convencionais. A pobreza endémica no sistema do Chire é causa e consequência dos
baixos níveis de educação e resultados deficientes no campo da saúde. O baixo nível de
literacia e de escolaridade da população adulta e as baixas taxas de matrícula da actual
população em idade escolar podem inibir os indivíduos a aproveitar oportunidades
económicas e a gerir estrategicamente os recursos hídricos locais. Os resultados deficientes
no campo da saúde são igualmente prejudiciais para a vida económica e social e, enquanto
que alguns são causados por factores externos (ex., VIH/SIDA), outros estão directamente
ligados ao sistema de água, através de vias de transmissão e exposição (ex., cólera, malária,
esquistossomose). Em última análise, o desenvolvimento e a aplicação de novas abordagens
baseadas nos conhecimentos locais, através de interligações entre a água superficial ,
subterrânea e as tendências relacionadas com a saúde, podem ser críticas para melhorar os
meios de subsistência no Sistema do Chire.
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4. Clima
4.1 Precipitação
Distribuição Espacial das Estações de Precipitação: Os dados da precipitação mensal de um longo termo
referentes a 32 estações meteorológicas e os dados mensais da temperatura máxima e mínima referentes a 11
estações meteorológicas na Bacia do Rio Chire e arredores, foram fornecidos pelo Departamento de Mudanças
Climáticas e Serviços Meteorológicos e Departamento de Recursos Hídricos, Malawi. Além disso, de Moçambique
foram obtidos os dados mensais de precipitação de sete estações.. A Figura 4.1, mostra a localização de todas as
estações meteorológicas. Existem lacunas substanciais nos dados. No entanto, com respeito a cada estação, os
seguintes parâmetros foram analisados para o período de registo: (1) precipitação total; (2) precipitação mínima
e máxima anual; (3) precipitação média anual durante o período de registo; e 4) coeficiente de variação
pluviométrica anual (CV).

Figura 4.1: Estações meteorológicas e distribuição de chuvas dentro e ao redor do Sistema do Chire
Variabilidade Espacial e Temporal da Precipitação no Chire: A precipitação anual na Bacia do
Rio Chire, é bastante variável, tanto espacial como temporalmente. A maior precipitação anual
(3.408 mm) foi registada em 1973/74, em Bvumbwe, e a segunda maior precipitação anual (3.193
mm) foi registada em 1975/76, na estação pluviométrica de Lujeri. A precipitação média anual
em Bvumbwe e Lujeri é de 2233 e 2228 mm, respectivamente. Ambas as estações estão
localizadas em áreas montanhosas, portanto, a alta precipitação anual pode ser devida à alta
topografia . A maior variabilidade de precipitação, com um CV de 0.45, foi observada na estação
de Caia, em Moçambique. As estações de Toleza Farm e Nsanje, também apresentam uma forte
variabilidade inter-anual. Ngongondo et al. (2011), encontraram uma variabilidade inter-anual
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semelhante na precipitação anual após terem analisado 42 estações pluviométricas em todo o
Malawi. A precipitação diária de 398 mm foi registada em 12 de Janeiro de 2015 na estação de
Chichiri. Esta, foi a maior precipitação em 24 horas na Bacia do Rio Chire.
Tabela 4.1: Precipitação mínima, máxima e média, coeficiente de variação (CV) e período de
dados utilizado para a análise de 32 estações no Malawi e duas estações pluviométricas
seleccionadas com base na sua localização em Moçambique.
Estação

Balaka
Bvumbwe
Chancellor
College
Chichiri
Chikwawa
Chileka
Chingale
Chiradzulu
Liwonde
Makanjira
Makhanga
Makoka
Mangochi
Mimosa
Monkey Bay
Mpemba
Mulanje
Mwanza
Namiasi
Namwera
Nankumba
Nchalo Illovo
Neno
Ngabu
Nsanje
Ntaja
Phalula
Thuchila
Toleza Farm
Thyolo
Zomba
Lujeri
Megaza
Caia

Mínimo

Máximo

Média

CV

Período de análise de
dados

334.30
1502.00

1351.80
3408.20

798.25
2233.08

0.30
0.22

1970/71-2015/16
1970/71-2015/16

760.50
620.40
409.00
546.70
544.20
621.20
330.20
379.20
326.70
538.20
321.00
733.40
347.10
533.20
604.50
453.90
251.30
475.80
388.50
262.90
632.70
701.90
307.20
511.80
433.10
535.70
414.70
716.40
651.80
1273.90
486.00
506.00

2335.70
1598.40
1488.00
1439.20
1548.00
1628.30
1513.10
1367.40
1251.10
1397.00
1472.60
2408.00
1381.25
1526.80
2849.40
1921.30
1254.00
1540.40
1438.20
1097.00
1764.40
2644.80
2661.50
2076.90
2180.60
1967.10
2830.00
1928.60
1874.10
3193.70
1010.00
1849.00

1321.44
1137.04
782.76
884.66
917.24
980.11
822.90
870.58
739.32
997.44
828.13
1594.84
869.41
1064.80
1590.43
1025.08
756.51
1038.16
881.10
689.86
1148.07
1592.75
998.59
1203.17
876.48
998.52
961.44
1244.48
1147.53
2228.47
671.25
912.00

0.27
0.19
0.30
0.23
0.25
0.24
0.31
0.25
0.28
0.21
0.30
0.21
0.27
0.25
0.32
0.27
0.29
0.24
0.30
0.31
0.26
0.27
0.40
0.29
0.37
0.35
0.41
0.23
0.27
0.21
0.24
0.45

1970/71-2015/16
1970/71-2015/16
1970/71-2015/16
1970/71-2015/16
1970/71-2015/16
1970/71-2015/16
1970/71-2015/16
1970/71-2015/16
1970/71-2015/16
1970/71-2015/16
1970/71-2015/16
1970/71-2015/16
1970/71-2015/16
1970/71-2015/16
1970/71-2015/16
1970/71-2015/16
1970/71-2015/16
1970/71-2015/16
1970/71-2015/16
1970/71-2015/16
1970/71-2015/16
1970/71-2015/16
1970/71-2015/16
1970/71-2015/16
1970/71-2015/16
1970/71-2015/16
1970/71-2015/16
1970/71-2015/16
1970/71-2015/16
1970/71-2015/16
2004/05-2011/12
2001/02-2010/11

O período comum seleccionado para a análise de precipitação anual foi de 1970/71-2015 /16. No entanto,
devido à falta de dados em Moçambique (Megaza e Caia), houve apenas uma breve sobreposição nos
períodos de tempo incluídos na análise.

4.2 Análise das Tendências da Precipitação
Determinação da precipitação média da Bacia do Rio Chire: O método do polígono de
Thiessen, é o método comumente usado para determinar a precipitação médiana área da bacia
hidrográfica , usando medidas pontuais de chuva. Para cada polígono, a estação pluviométrica
mais próxima é atribuída e a área percentual coberta por cada estação é calculada. Embora 28
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das 30 estações pluviométricas tenham dados sobrepostos para o período 1970/71-2015/16, as
estações de precipitação de Megaza e Caia, têm dados sobrepostos a uma série relativamente
curta. Portanto, o cálculo da precipitação foi efectuado usando a precipitação média anual
apresentada na Tabela 4.1. Os pesos calculados usando os polígonos de Thiessen, dão uma ideia
de como cada estação pluviométrica na bacia contribui para o cálculo global do balanço hídrico.
A estação de Megaza, com o maior coeficiente de polígonos de Thiessen, representa 9.6 % do
peso total. A precipitação média da bacia do Rio Chire, calculada com base nos coeficientes de
polígonos de Thiessen, e a precipitação média anual apresentada na Tabela 4.1, é de cerca de
1016 mm/ano.
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Figura 4.2: Estações de monitorização da precipitação e coberturas do polígono de Thiessen
Determinação da significância das tendências: Os testes Mann-Kendall e Soma Cumulativa de Livre Distribuição
(CUSUM), foram utilizados para identificar tendências e mudanças drásticas da precipitação anual e temperaturas
mínimas e máximas anuais. Segue-se uma visão geral do teste Mann-Kendall e Soma Cumulativa de Livre Distribuição
(CUSUM):
•

O teste de Tendência Mann-Kendall, é um método não paramétrico baseado em classificação
usada para avaliar a presença de tendências de séries de dados temporais. O algoritmo original
foi derivado por Mann (1945,) e Kendall executou a derivação da distribuição estatística do
teste (Abdi, 2007). Os dados são agrupados de acordo com o tempo e em seguida, cada
conjunto de dados é sucessivamente tratado como um conjunto de dados de referência e é
comparado a todos os conjuntos de dados obtidos que se seguem ao longo do tempo. Em
comparação com os testes estatísticos paramétricos, os testes não paramétricos são
vantajosos por não requererem determinação prévia da distribuição de probabilidade
subjacente da variável aleatória, para além do método não ser afectado por dados fora do
normal – aberrantes (Hirsch e Slack, 1984). Como o teste estatístico se baseou na diferença
de sinal e não na magnitude dos dados como tal, o resultado obtido é menos afectado por
dados aberrantes (Onoz e Bayazit, 2003). Portanto, os testes não paramétricos são
adequados para os dados não distribuídos normalmente,frequentemente encontrados em
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•

séries temporais hidro-meteorológicas (Dou et al., 2009). O teste Mann-Kendall possui dois
parâmetros importantes para a detecção de tendências. Estes parâmetros incluem o nível de
significância que indica a força da tendência, e a estimativa da magnitude da inclinação que
indica a direcção, bem como a magnitude da tendência. Os testes estatísticos de Mann-kendall
estão descritos por Dou et al. (2009).
O teste Livre Distribuição de CUSUM baseia-se na classificação para a qual as observações
sucessivas são comparadas com a mediana das séries (McGilchrist e Woodyer, 1975). É um
teste não paramétrico que não requer nenhuma suposição sobre a forma da distribuição da
qual os dados derivam, por ex. não é necessário assumir que os dados sejam normalmente
distribuídos (Taylor, 2000, Kundzewicz e Robson, 2004). O teste estatístico de Livre
Distribuição de CUSUM representa a máxima soma cumulativa dos sinais da diferença da
mediana a partir do início das séries.

Resultados - Mudanças Significativas de Precipitação em seis estações: A análise de tendências foi
realizada em 32 estações pluviométricas na parte do Malawi do Chire. Como os dados de precipitação
do Chire do lado de Moçambique são relativamente escassos, tal análise não foi realizada. É
importante notar que, embora o método de polígonos de Thiessen tenha identificado 29 estações do
lado do Malawi no Chire, o teste de tendência foi realizado para todas as 32 estações, incluindo
aquelas que não fazem parte da rede de polígonos de Thiessen. Por exemplo, a estação de Zomba
encontra-se dentro do limite da bacia hidrográfica, contudo, não foi seleccionada pela rede de
polígonos de Thiessen. Para além disso, Monkey Bay e Nakambu situam-se perto da zona limite da
bacia hidrográfica portanto, vale a pena fazer a análise da sua tendência. Entre os registos de 32
estações analisadas, apenas seis estações apresentaram tendências estatisticamente significativas
quanto á precipitação anual (Tabela 4.2): duas apresentaram tendência crescente e quatro tendência
decrescente. A Figura 4.3, indica uma tendência crescente da precipitação anual na estação de
Mulanje e a Figura 4.4, indica uma tendência decrescente de precipitação anual na estação de Balaka.
A Figura 4.5, indica a aumento escalonado de precipitação anual para a estação de Mulanje.
Tabela 4.2: Tendência da precipitação anual (ano hidrológico [Outubro-Setembro] e mudança nos
resultados dos testes)
Estação
pluviométrica

Período de
análise

Balaka
1970/71-2015/16
Bvumbwe
1940/41-2015/16
Chancellor College 1970/71-2015/16

Monkey Bay

Teste de Tendência MannKendall
Tendência decrescente (α<0.05)
Tendência decrescente (α<0.1)
Tendência decrescente (α<0.05)
Tendência crescente (α<0.1)

1960/61-2015/16
Tendência crescente (α<0.1)

Mulanje
Ntaja

1970/71-2015/16
1970/71-2015/16

Tendência decrescente (α<0.05)

CUSUM
Teste de ponto de
mudança
NS (α<0.1)
NS (α<0.1)
NS (α<0.1)
Subida de etapa
significativa (α<0.1), ano de
mudança 1987.
Subida de etapa
significativa (α<0.1), ano de
mudança 1995.
NS (α<0.1)

NS= os dados não mostram nenhuma tendência estatisticamente significativa ou de subida estatisticamente
significativa
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Figura 4.3: Tendência anual das chuvas na estação de Mulanje (os dados de precipitação anual mostram uma tendência de aumento estatisticamente
significativo em α <0,1)
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Figura 4.4: Tendência anual das chuvas na estação de Balaka (dados anuais da precipitação mostram uma tendência decrescente
estatisticamente significativa em α <0,05)
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Figura 4.5: A estação de Mulanje mostra uma subida estatisticamente significativa em 1994/1995 (α <0,01),
os dados dos anos posteriores, são mais do que dos anos anteriores
Limitações na análise de tendências: A longa série temporal de dados climáticos , pode ter sido afectada
por uma série de factores não climáticos ao longo do tempo, assim , feita a verificação da qualidade dos
dados, é necessário avaliar a sua homogeneidade temporal (Alexandrov et al., 2004, WMO, 2009).
Segundo Alexandrov et al. (2004) estes factores incluem mudanças no instrumento, mudanças nas
práticas de observação, mudanças na localização da estação, mudanças na fórmula usada para calcular
os meios e mudanças no ambiente da estação. Por ex:, a Organização Mundial de Metereologia – WMO
(2009), identificou dois pontos de mudança (falta de homogeneidade) ou uma subida ou mudança
gradual da média anual da série de temperatura mínima diária na estação Amos (Canadá) devido a
pequenas mudanças da localização do instrumento. Como discutido por Alexandrov et al. (2004),
existem vários métodos directos e indirectos aplicáveis para os testes de homogeneidade. A ordem de
classificação ou o teste de ponto de mudança é um dos métodos indirectos mais comuns, usado para
efectuar testes de homogeneidade ou para identificar a subida escalonada ou a mudança gradual das
séries temporais. Segundo a OMM (2009), a falta de homogeneidade pode afectar gravemente os
extremos.

4.3 Temperatura
Dados das estações meteorológicas: Os dados de temperatura mínima e máxima das 11 estações
meteorológicas no Sistema do Chire foram obtidos do Departamento de Recursos Hídricos do Malawi
(Figura 4.6). Não existem estações meteorológicas adequadas na parte Moçambicana da Bacia do Rio
Chire .
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Figura 4.6: Estações Meteorológicas no Sistema Chire
Média das Temperaturas Máximas Anuais: A média da temperatura máxima anual varia entre 24.1 ±0.61 oC na
Estação de Bvumbwe; e entre 32.4 ± 0.69 oC na estação de Makhanga e Ngabu. A Figura 4.7, mostra a
Média da temperatura máxima anual para estações no Sistema do Chire.
Média Mensal das Temperaturas Mínima e Máxima:As Figuras 4.8 e 4.9 mostram as médias mínima
e máxima mensal de todas as estações meteorológicas para os períodos de sobreposição na Bacia do
Chire. Da mesma forma, a média da temperatura mínima anual varia de 15.0 ± 0.46 oC na estação de
Bvumbwe a 20.5 ± 0.67 oC na estação de Ngabu. A temperatura média mensal varia entre 19.09 oC
(Julho) a 26,08 oC (Novembro).
Uma análise da tendência das Temperaturas mínimas e máximas anuais foi realizada em 10 das 11
estações. Tendo em conta que a estação de Ntaja perdeu os dados correspondentes ao período de
1991-1997, foi excluída da análise. Os resultados da análise de tendências das temperaturas mínimas
ao longo do período registado, mostraram uma tendência crescente em todas as estações (Tabela
4.3). Da mesma forma, a análise dos dados das temperaturas máximas mostrou que 8 das 10 estações
apresentaram tendência de aumento estatisticamente significativo de temperatura (Tabela 4.4).
Monkey Bay e Ngabu, são as duas estações que não apresentaram tendência estatisticamente
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significativa nas suas temperaturas máximas. Os dados mostraram uma subida estatisticamente
significativa das temperaturas mínimas anuais em 6 estações e nas temperaturas máximas anuais em
8 estações.

Figura 4.7: Temperaturas médias máximas anuais de 11 estações meteorológicas na Bacia do Chire
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Figura 4.8: Temperaturas médias minimas anuais de 11 estações meteorológicas na bacia do Chire
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Figura 4.9: Temperaturas médias mensais de 10 estações para o período de sobreposição 19852002.
A estação de Ntaja não foi incluída no cálculo da média, devido à falta de dados no período 1991-1997
Tabela 4.3. Tendência das temperaturas mínimas anuais e resultados do teste de mudança de ponto
Estação
Período de Teste de Tendência MannTeste de mudança de ponto CUSUM
análise
Kendall
Bvumbwe

1956-2006

Chichiri

1966-2006

Tendência crescente (α<0.1)
Tendência crescente (α<0.01)
Tendência crescente (α<0.01)

Chileka

1961-2006

Makhanga
Makoka

1965-2002
1969-2006

Mangochi

1956-2006

Tendência crescente (α<0.01)
Tendência crescente (α<0.05)
Tendência crescente (α<0.01)
Tendência crescente (α<0.01)
Mimosa
Monkey
Bay
Ngabu

1956-2006

Thyolo

1965-2005

Tendência crescente (α<0.1)
1982-2006
1972-2006

Tendência crescente (α<0.05)
Tendência crescente (α<0.01)

NS(α<0.1)
Subida de posição estatisticamente
significativa (α<0.01), ano de mudança 1989.
Subida de posição estatisticamente
significativa (α<0.01), ano de mudança 1986.
Subida de posição estatisticamente
significativa (α<0.01), ano de mudança 1976.
NS(α<0.1)
Subida de posição estatisticamente
significativa (α<0.01), ano de mudança 1986.
Subida de posição estatisticamente
significativa (α<0.01), ano de mudança 1991.
NS(α<0.1)
NS(α<0.1)
Subida de posição estatisticamente
significativa (α<0.01), ano de mudança 1986.

NS=os dados não indicam nenhuma tendência estatisticamente significativa ou subida de posição

Tabela 4.4. Tendência das temperaturas mínimas anuais e resultados do teste de mudança de ponto
Estação

Período de
análise

Bvumbwe

1956-2006

Chichiri

1966-2006

Chileka

1961-2006

Teste de tendência
Mann-Kendall

Teste de mudança de ponto
CUSUM

Tendência crescente
(α<0.01)
Tendência crescente
(α<0.01)
Tendência crescente
(α<0.01)

Subida de posição estatisticamente significativa
(α<0.01), ano de mudança 1988.
Subida de posição estatisticamente significativa
(α<0.01), ano de mudança 1991.
Subida de posição estatisticamente
significativa (α<0.01), ano de mudança 1988.
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Makhanga

1965-2002

Makoka

1969-2006

Mangochi

1956-2006

Mimosa
Monkey Bay
Ngabu

1956-2006
1982-2006
1972-2006

Thyolo

1965-2005

Tendência crescente
(α<0.05)
Tendência crescente
(α<0.01)
Tendência crescente
(α<0.05)
Tendência crescente
(α<0.01)
NS(α<0.1)
NS(α<0.1)
Tendência crescente
(α<0.1)

Subida de posição estatisticamente significativa
(α<0.05), ano de mudança 1986.
Subida de posição estatisticamente significativa
(α<0.01), ano de mudança 1986.
Subida de posição estatisticamente significativa
(α<0.01), ano de mudança 1986.
Subida de posição estatisticamente significativa
(α<0.01), ano de mudança 1986.
NS(α<0.1)
NS(α<0.1)
Subida de posição estatisticamente significativa
(α<0.01), ano de mudança 1989.

NS=dados indicam nenhuma tendência estatisticamente significativa ou subida de posição

4.4 Evapotranspiração

ET anual(mm/a)

Foi registada uma tendência significativa de evapotranspiração (ETO) em cinco estações. Como os
dados de evaporação não estão disponíveis, a evapotranspiração potencial ou de referência (ETO )foi
estimada usando o Método de Hargreaves (Hargreaves e Samani, 1985, Samani, 2000), com base em
dados de Temperatura (Equação 11). A ETO, foi calculada em 10 estações de medição de temperatura
(figura 4.10). O cálculo de média anual de ETO das 10 estações para o período de 1982-2000, variou de
1581.32 ± 56.36 mm/ano na estação Bvumbwe a 2192.24 ± 83.96 mm/ano na estação Makhanga. . A
média diária da ETO nas estações de Makhanga e Ngabu é de 5.99 ± 0.66 mm/d e 5.86 ± 0.61 mm/d,
respectivamente. A análise de tendência de ETO anual mostrou uma tendência de subida
estatisticamente significativa em quatro estações e uma tendência decrescente em uma estação
(Tabela 4.5). Foi registada uma subida estatisticamente significativa de ETO anual em 4 das 10 estações
analisadas.
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Figura 4.10 Evapotranspiração potencial ou de referência estimada pelo Método de Hargreaves, com
base em dados de temperatura de 11 estações da Bacia do Rio Chire
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Tabela 4.5 Tendência Anual de ETO e alteração dos resultados dos testes de pontos
Estação
Período de Teste de Tendência MannTeste de mudança de ponto
análise
Kendall
CUSUM
Tendência crescente (α<0.05)
Bvumbwe

1956-2006

Chichiri

1966-2006

Makoka

1969-2006

Mangochi

1956-2006

Mimosa

1956-2006

Tendência crescente (α<0.05)
Tendência crescente (α<0.01)
NS(α<0.1)
Tendência crescente (α<0.01)

Ngabu

1972-2006

Tendência decrescente
(α<0.1)

Subida de posição estatisticamente
significativa (α<0.05), ano de mudança 1997.
Subida de posição estatisticamente
significativa (α<0.05), ano de mudança 1991.
Subida de posição estatisticamente
significativa (α<0.05), ano de mudança 1986.
Subida de posição estatisticamente
significativa (α<0.05), ano de mudança 1991.
Subida de posição estatisticamente
significativa (α<0.01), ano de mudança 1982.
NS(α<0.1)
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4.5 Variabilidade e mudanças climáticas
Definição da Variabilidade e Mudanças Climáticas: A variabilidade climática e as mudanças climáticas
são dois processos diferentes. A variabilidade climática descreve a maneira como os elementos
climáticos, tais como temperatura e precipitação se desviam do valor médio em determinados meses,
estações ou ano. A variabilidade reflecte a maneira como as variáveis do clima flutuam naturalmente
acima ou abaixo de uma média de longo prazo. Por outro lado, as mudanças climáticas, representam
mudanças lentas, graduais e contínuas a longo prazo, registadas nas condições meteorológicas médias
devido a mudanças antropogénicas no meio ambiente.
Variabilidade Intra-Anual: A precipitação na bacia do Rio Chire é muito variável, tanto no espaço
como no tempo. Cerca de 92 %da precipitação anual ocorre na estação chuvosa de Novembro a Abril
(Figura 4.11).
Variabilidade Inter-Anual: A variabilidade inter-anual medida usando o CV, é maior em áreas onde a
precipitação total é baixa. Isto é, consistente com as constatações de Wood e Moriniere (2013). A
estação de Caia, também apresenta alta variabilidade inter-anual (0.45), apesar de não ter sido
incluída na análise devido à falta de dados.
Impactos regionais das Mudanças Climáticas: Existe um consenso geral de que, sem acções adicionais
para reduzir a emissão de gases de efeito de estufa, a temperatura média global da superfície deverá
aumentar de 1.8 a 4.0 %no século XXI (IPCC, 2007). Shongwe et al. (2009), projectou secas mais severas
no sudoeste da África Austral e um aumento da precipitação mais ao norte, na Zâmbia, Malawi e norte
de Moçambique. As mudanças climáticas afectarão os recursos hídricos através do seu impacto na
quantidade, variabilidade, tempo, forma e intensidade da precipitação (Adams e Peck, 2008). O
aumento da temperatura irá acelerar o ciclo hidrológico, alterar a quantidade e a intensidade da
precipitação e, subsequentemente, afectar o tempo de escoamento e a frequência das inundações e
secas (Frederick e Major, 1997).
Mudanças Climáticas no Sistema do Chire: Dados de temperatura média projectada a longo termo
concernentes ao Cenário Médio A1B (2040-2059) para a bacia do rio Chire do Modelo de Sistema
Climático da Comunidade NCAR Global - 3 (CCSM-3) (NCAR, 2012), mostram um aumento na
temperatura na ordem de 1,940C comparado com a simulação histórica do clima (1870-1999). Com
base no mapeamento da vulnerabilidade às mudanças climáticas, Coulibaly et al. (2015) mostraram
que, a Bacia do Baixo Chire, especificamente o distrito de Chikwawa, é a área mais vulnerável às
mudanças climáticas. De acordo com Kaunda e Mtalo (2013), as mudanças climáticas afectam a
indústria hidroeléctrica do Malawi devido às frequentes inundações, redução do caudal do Rio Chire,
sedimentação e devido à infestação de plantas aquáticas. A análise apresentada anteriormente nesta
secção, sobre as precipitação e temperaturas, dá indicação clara sobre os efeitos das mudanças
climáticas que já se fazem sentir no Chire.
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Figura 4.11. Precipitação média mensal de longo prazo de 32 estações pluviométricas para o ano hidrológico
dede 1970 /71- 2015 /16 .

4.6 Eventos Extremos e Desastres
Secas e Cheias no Malawi e em Moçambique: A seca e as inundações, são os dois principais eventos
extremos causados pelos eventos climáticos extremos na Bacia do Rio Chire. De acordo com o
conjunto global de dados sobre as catástrofes naturais (disponível online: https://www.emdat.be/), a
frequência das secas, de 1979 a 2016, em Moçambique e no Malawi, foi de 13 e 8, respectivamente.
Durante este período, as secas afectaram uma população total de 28.7 milhões no Malawi, e de 20
milhões em Moçambique. Durante o período de 1967-2018, Moçambique e o Malawi experimentaram
36 e 38 inundações, respectivamente. Durante este período, as inundações afectaram uma população
total de 2.85 milhões no Malawi, e 9.78 milhões em Moçambique. Embora os dados sobre inundações
e secas sejam um agregado para os dois países e possivelmente não ser representativos do Sistema
Chire, estes contextualizam em termos da magnitude dos eventos extremos ocorridos na região.
Secas e Inundações no Sistema Chire: De acordo com Mijoni e Izadkhah, (2009), a parte baixa do Vale
do Chire, é uma das áreas mais afectadas pelas inundações no Malawi. O distrito de Nsanje e
Chikwawa é o mais afectado pelas inundações (Shela et al., 2008). Segundo Shela et al. (2008), cerca
de 70 %da população no Distrito de Nsanje é regularmente afectada por inundações dos Rios Chire e
Ruo. O perfil dos desastres naturais da Bacia do Rio Chire no Malawi, incluindo o ano de ococrrência,
natureza das desastres naturais, locais afectados, extensão dos danos e as medidas adoptadas para o
período de 1949-2008, podem ser encontrados em Shela et al. (2008). Segundo Shela et al. (2008), a
Bacia do Rio Chire, sofreu 41 eventos de inundação e 4 anos de seca. Mijoni e Izadkhah (2009), relatam
5 eventos de inundação no período 1959-2006 na parte mais baixa do Vale do Chire. Estas incluem
as inundações registadas em 1956, 1997, 2001, 2003, 2006 e 2015. O mapa da extensão das
inundações do Rio Chire - derivado dos dados de teledetecção do Sentinel (DHI, 2015) –são ilustrados
na Figura 4.12. Vastas faixas na parte Moçambicanas da Bacia do Chire estão notavelmente cobertas.
A Figura 4.13 apresenta uma ilustração da inundação ocorrida em Janeiro de 2015, que afectou a
maioria dos distritos do Malawi, especialmente os distritos do Sul de baixa altitude.
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Figura 4.12. Extensão da inundação registada em 22 de Janeiro de 2015 e mapeada com base nos
dados do satélite Sentinel -1A (fonte do site de notícias DHI)
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Figura 4.13: Inundações no dia 10 de Janeiro de 2015, que afectaram as áreas baixas do Malawi,
especialmente a região Sul do país (fonte do site da igreja da Aliança Evangélica Mundial)
Tendências durante os Eventos Extremos: Tem sido registado o aumento da frequência e intensidade
das inundações no Sistema do Chire , embora permanecem limitadas as medidas de salvação de vidas
contra estes danos catastróficos (Mijoni e Izadkhah, 2009). De acordo com Mijoni e Izadkhah (2009)e
a referência citada, embora existam algumas incertezas relacionadas com a projecção de inundações
e secas na região, a probabilidade de ocorrência destes eventos extremos no futuro é alta. As áreas
rurais são as mais propensas aos desatres naturais, e sendo dependentes da agricultura de
subsistência irão exacerbar o nível de pobreza na área (Mijoni e Izadkhah, 2009). A frequência de
inundações e secas no Malawi desde a década de 1970, também tem vindo a aumentar ao longo do
tempo (Kumambala, 2010, Kaunda e Mtalo, 2013).
Análise das Secas: Uma análise das secas foi realizada para a Bacia do Rio Chire, usando o índice de
Evaporação de Precipitação Padronizado Global (Global Standardize Precipitation Evapotranspiration)
(SPEI) (Beguería e Vicente Serrano). Foram utilizados os dados (que remontam anos 1950) da série
temporal SPEI3 respeitante à quadrícula localizada (latitude -16.25 e longitude 34.75) no baixo Chire.
Na Tabela 4.6, os valores SPEI são classificados com base nas categorias de classificação de seca
identificadas por McKee et al. (1993). Os resultados mostram que em Junho de 2015, a maior parte
do baixo e alto Chire, sofreu uma seca moderada. Eventos extremos de seca têm sido mais frequentes
desde 2010 (Figura 4.15), e isto pode dever-se a uma precipitação abaixo da média ou a um aumento
de temperatura que, por sua vez, contribui para o aumento da Evapotranspiração. A seca mais severa
de 2015/2016 foi atribuída ao efeito El Niño, que resultou em chuvas irregulares na bacia, e no Malawi
em geral. (O Governo do Malawi, 2016).
Tabela 4.6: Classes SPI e categorias correspondentes de secas severas (McKee et al. (1993) e Bayissa
et al. (2015)
Valor SPI
-2.00 e menos
-1.50 a -1.99
-1.00 a -1.49
0 a -0.99
Acima de 0

Categoria de seca
Extrema
Severa
Moderada
Quase normal ou leve
Nenhuma
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Figura 4.14. Índice Global Padronizado de Evaporação por Precipitação (SPEI) (Beguería e Vicente
Serrano) correspondente a Junho de 2015. SPEI classificado com base nas categorias de seca
de McKee et al. (1993)
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Figura 4.15. Série temporal SPEI3 referente á quadrícula localizada (latitude -16.25 e longitude 34.75)
na Bacia do Rio Chire (SPEI3, representa o valor médio SPEI trimestral e a localização no gráfico das
séries temporais SPEI3, indicada na Figura 4.14.)

4.7 Mensagens Principais
O clima do Sistema Aquífero do Rio Chire, sugere considerações importantes para a gestão partilhada
dos recursos hídricos. As mensagens principais são as seguintes:
•

Impactos da Variabilidade inter-anual das Chuvas exigem melhores respostas: Existe uma alta
variabilidade inter-anual de precipitação anual do Sistema Chire que pode exigir respostas mais
robustas e coordenadas.
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•

•

•

A temperatura irá aumentar: A análise de tendência da temperatura mínima e máxima anual
indica uma tendência de aumento estatisticamente significativo. A projecção de temperatura
para meio século (2040-2059) para A1B cenário de emissão média, indica um aumento de
temperatura na ordem de 1.94 OC. na Bacia do Chire.
O padrão de precipitação poderá mudar:. A análise da precipitação anual, indica uma
tendência estatisticamente significativa de precipitação anual em 6 das 32 estações. A
tendência crescente de precipitação anual foi observada em 2 estações, enquanto que há
indicação de tendência decrescente de precipitação em 4 estações.
Moçambique apresenta lacunas nas séries de dados de precipitação: Existem lacunas
significativas de dados em Moçambique, especialmente dados de precipitação. Estes lacunas
constrangem a confiança absoluta das afirmações que podem ser feitas.
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5. Geologia e Hidrogeologia
Introdução e métodos: Esta secção apresenta a situação de linha de base existente das configurações
de geologia e hidrogeologia do Sistema Aquífero do Rio Chire. A secção baseia-se na literatura
publicada disponível de várias fontes, incluindo relatórios governamentais e trabalho de pesquisa
encontrados através da internet para material e dados novos relevantes

5.1 Geologia e Hidrogeologia Gerais
História Geológica Regional: A história geológica regional do Malawi e de Moçambique abrange vários
eventos de desenvolvimento da crosta. O Pós-Cambriano é caracterizado pela separação do
Supercontinente Gondwana. Numa fase inicial (Permiano a Jurássico), o continente foi dividido ao
longo das tendências leste-oeste dos Cinturões de Limpopo e Zambeze, onde os vales profundos
estavam cheios de sedimentos continentais do Karoo (Ferro e Bouman, 1987). O Sistema do Rift da
África Oriental (EARS), percorre 2.100 km norte-sul, de Uganda ao Malawi e foi formado durante o
início do Mioceno. Ele pode ser visto na superfície como bacias tectónicas alinhadas, formando vales
do rift separados pela elevação de blocos continentais (Chorowicz, 2005) que se estendem desde a
Etiópia até Moçambique. Um vale do rift, pode ser descrito como uma planície de formato linear,
formada no limite de uma placa divergente entre várias cadeias montanhosas inicialmente criadas por
acção de uma fenda ou falha geológica, e estendidas ou aprofundadas pela erosão (Anderson e Grimm,
1998).
O Sistema do Vale do Rift da África Oriental: O rift oriental do EARS, no qual o Sistema Chire está
localizado (Figura 5.1), é frequentemente preenchido por sedimentos ou água formando lagos (Specht
e Rosendahl, 1989). O EARS, é limitado num lado por falhas normais escalonadas com menor
deslocamento vertical do outro lado (Ring e Betzler, 1995; Ebinger et al., 1998). Estes eventos de
fendas (rift) são responsáveis pela distribuição da litologia dos aquíferos na Bacia do Rio Chire (SmithCarrington e Chilton, 1983). O desenvolvimento do EARS e os seus eventos tectónicos relacionados,
controlaram amplamente o período pós-Karoo de sedimentação. Como consequência, as formações
sedimentares do Karoo (idade de 180 - 300 milhões de anos) e Pós-Karoo às vezes apresentam-se com
falhas intensivas, mas apenas pouco dobradas, com estruturas arqueadas e levemente desenvolvidas
(Ferro e Bouman, 1987). As rochas do Supergrupo Karoo, são afloramentos expostos constituídos por
uma sequência de formações (por exemplo, xistos e arenitos), depositados ao longo de um período
de cerca de 120 milhões de anos, entre o Final Carbonífero e o Pré-Jurássico Inferior, e cobrem quase
dois terços da superfície terrestre da África Austral (Schlüter, 2008). As rochas Pós-Karoo, resultam da
erosão contínua de rochas antigas na África Austral nos últimos 180 milhões de anos (Schlüter, 2008).

37

Figura 5.1: Estrutura de falhas do Sistema Rift da África Oriental (EARS). As linhas pretas
representam as falhas principais. A elevação da maior para a menor falha, está
representada pela cor laranja clara a laranja escura (Chorowicz, 2005).
Afloramentos: O basamento pré-cambriano cristalino, constituído por gnaisse, xisto, quartzito
e calcário, cobre uma grande área (500,000 km2) ao norte do Rio Zambeze, e é coberto por
material meteorizado (Ginn, 2002). Os afloramentos rochosos da formação Karoo, consistindo
em conglomerado, arenito, xisto e carvão com algum basalto, são também encontradas ao
longo da fronteira ocidental da Bacia do Rio Chire (Ginn, 2002). Depósitos quaternários de
aluvião, consistindo em argilas mistas não consolidadas, sedimentos, areias e cascalhos
atingem 150 m de espessura no Vale do Baixo Chire (Smedley, 2004) e sustentam a agricultura.
Ocorrência de água subterrânea: As diferentes unidades litológicas no Malawi eem
Moçambique, proporcionam diferentes unidades de aquíferos produtivos . As três principais
unidades hidrogeológicas são as seguintes: a) aquíferos relacionados com o basamento
cristalino; b) aquíferos que ocorrem nas formações Karoo; e c) aquíferos relacionados às
formações Pós-Karoo (Groundwater Consultants Bee Pee (Pty) Ltd, SRK Consulting (Pty) Ltd,
2002). Os aquíferos do basamento cristalino, são extensos e meteorizados e de baixa
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produtividade , (tipo a), localizam-se nas áreas planálticas , enquanto que os aquíferos
aluvionares de alta produtividade (tipo b) encontram-se nas planícies costeiras do lago e nos
vales do Baixo Chire e ainda aquíferos de produtividade média (tipo C), que se encontram na
zona de fracturas das escarpas do Vale do Rift (Chavula, 2012). Os aquíferos sedimentares e de
rochas ígneas fracturadas do Karoo proporcionam, boa produtividade em algumas áreas de
Moçambique.enquanto que no Malawi, estes ainda não são explorados. Portanto, as formações
do Karoo, proporcionam aquíferos, que permitem o incremento da abstração da água
subterrânea. Outras formações geológicas como rochas ígneas e metamórficas não são
produtivas.

5.2 Geologia e Hidrogeologia do Sistema do Chire
5.2.1 Geologia da bacia do rio Chire
Grupos de Rochas: As rochas que compreendem a Bacia do Rio Chire, pertencem a quatro
grupos litoestratigráficos principais: rochas do basamento cristalino o, rochas sedimentares do
Karoo, rochas vulcânicas e ígneas do Pós-Câmbrico e rochas sedimentares do Meso-Cenozóico
(Ferro e Bouman, 1987; Groundwater Consultants Bee Pee (Pty) Ltd, SRK Consulting (Pty) Ltd,
2002; Chairuca et al., 2018). As rochas do basamento cristalino são dominadas por gnaisse e
granulito com alguns xistos, quartzitos e mármores (UN, 1989). Do outro lado do complexo do
basamento, há afloramentos de rochas ígneas intrusivas, como os granitos de Nyika e
Dzanalyama, sienitos e diques de pegmatitos e doleritos (UN, 1989). Uma grande parte da Bacia
do Rio Chire é dominada por estas litologias de basamento. As Rochas sedimentares do Karoo,
que se sobrepõem às rochas de basamento cristalinas, cobrem uma pequena área da parte
ocidental da bacia do Rio Chire, a sudoeste do vale (Figura 5.1). Subjacentes às rochas
sedimentares encontram-se conglomerados, arenitos, rochas argilosas e veios de carvão. A zona
suprajacente à rocha sedimentar, é constituída por arenitos arcósicos, margas e mais rochas
argilosas. Estas rochas são cimentadas por calcite e podem ter mais de 3.500m de espessura
(UN, 1989). As rochas vulcânicas de Stormberg, são intercaladas por camadas de arenito e tufo
e derivadas de fluxos de lava basáltica (UN, 1989). As rochas vulcânicas e ígneas Pós-Cambriaco,
tais como as litologias sedimentares Cretáceas e Quaternárias na Bacia do Rio Chire são os
Sedimentos de Lupata, que incluem arenitos fracamente consolidados e areias não
consolidadas, margas arenosas, argilas e conglomerados, com arenitos de deserto eólico
dominantes (UN, 1989). As rochas sedimentares do Meso-Cenozóico, que incluem os depósitos
aluviais Quaternários são compostos por argilas, sedimentos, areias e cascalhos, depositados
no Vale do Rift (ONU, 1989). No centro do Vale do Chire, o aluvião possui 40 a 80 m de
espessura, atingindo 150 m de espessura na parte baixa do vale do Chire (UN, 1989).
Depósitos: Existem depósitos coluviais extensos de solos residuais formados pelo deslizamento
do solo, sobrepondo os depósitos aluviais e as litologias de basamento meteorizados na Bacia
do Rio Chire. . Um grande número de diferentes tipos litológicos de gnaisses e granulitos,
juntamente com as falhas estruturais e fracturas na bacia, dão origem à complexidade
geológica. A Figura 5.2, ilustra os grupos de formações sedimentares e complexos de
basamento, que permitem a harmonização geológica transfronteiriça (Malawi-Moçambique).
A inconsistência na nomenclatura geológica é também observada na Figura 5.2, onde a
descrição de granulite (metamórfica) é usada no Malawi contudo, em Moçambique, são usados
o granito (ígneo) e o sienito. Pelo contrário, espera-se que a geologia seja uniforme a nível
transfronteirço. Na Figura 5.3, a coluna de estratigrafia geológica ilustra as relações gerais entre
as unidades geológicas da bacia.
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Figura 5.2: Geologia harmonizada da Bacia do Rio Chire (UN, 1989)
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Figura 5.3: Secção vertical generalizada da Bacia do Rio Chire (Habgood, 1963)
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5.2.2 Hidrogeologia da Bacia do Rio Chire
Tipos de Aquíferos: A Figura 5.5, mostra um mapa hidrogeológico simplificado da Bacia do Rio Chire
(Groundwater Consultants Bee Pee (Pty) Ltd, SRK Consulting (Pty) Ltd, 2002; Chairuca et al., 2018).
Uma grande parte da Bacia do Rio Chire é coberta pelo aquífero do complexo Pré-Câmbrico, com uma
produtividade geralmente baixa, seguido por um aquífero sedimentar não consolidado, com alto
potencial de produtividade. Apenas uma pequena área é coberta por aquíferos ígneos e do Karoo.
Uma breve descrição de cada tipo de aquífero é apresentada na secção a seguir.

Figura 5.4: Hidrogeologia simplificada da Bacia do Rio Chire (Groundwater Consultants Bee Pee (Pty)
Ltd, SRK Consulting (Pty) Ltd, 2002; Chairuca et al., 2018)
Aquíferos sedimentares não consolidados Os aquíferos aluvionares e coluviais do Chire, estão
localizados no sul, e alguns aquíferos menores a nordeste da Bacia do Rio Chire. As sequências
aluvionares são constituídas por argila, sedimento, areia e cascalho. Depósitos aluviares e lacustres,
podem formar aquíferos não confinados, muito produtivos, dominados por sedimentos de areia
grossa e às vezes, por cascalho, sendo de espessura considerável . Os aquíferos podem ter contacto
hidráulico com rios ou lagos adjacentes e com a profundidade do lençol freático variando entre 5m a
10m abaixo da superfície terrestre (Chavula, 2012). A produtividade média dos furos nos aquíferos
aluvionares da Bacia do Rio Chire é de 0.015 m3/s; a conductividade hidráulica varia entre 1 a 10 m/d,
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a transmissividade varia entre 50 a 300 m²/dia, o coeficiente de armazenamento varia entre 0.01 a
0.05, e a profundidade de ocorrência da água subterrânea varia entre 10 a 30 m.
Potencial de Aquíferos Sedimentares Não Consolidados: As sequências sedimentares não
consolidadas, geralmente têm boa permeabilidade, porosidade e coeficiente de armazenamento.
Estes aquíferos são importantes fontes de água subterrânea. No vale Alto Chire, o aluvião tem
espessura de 40-80 m no centro do vale, enquanto que no vale do Baixo Chire, o aluvião tem espessura
de 0 a 150 m (Smith-Carrington e Chilton, 1983).
Aquíferos do basamento meteorizado Existem aquíferos do basamento meteorizado localizados
em zonas topograficamente elevadas do Sistema do Chire. A taxa de processos de meteorização física
e química (Tabela 5.1), é controlada pelo espaçamento das das placas tectónicas, componentes
minerais e aglomeração das massas rochosas (Smith-Carrington e Chilton, 1983). As rochas com forte
resistência á meteorização , dificilmente formam zonas meteorizadas e, consequentemente formam
aquíferos com pouca produtividade.por ex., quartzito (Tabela 5.1). As zonas meteorizadas estão
divididas em três camadas: (1) a camada de laterite, que consta principalmente de argila vermelha ou
sedimento completamente meteorizado ; (2) a camada de saprolite consiste em areia argilosa
quartizítica ou areia altamente meteorizada é fina a grossa; e (3) camada de meteorização média, é a
camada de produtividade elevada, que consiste em massa rochosa separada em fragmentos ou
pequenos blocos por acção química da infiltração de água subterrânea em fendas das das rochas.
Geralmente, a profundidade de ocorrência da água varia entre 15 e 30 m.
Transmissividade: A transmissividade de aquíferos do basamento meteorizado varia entre 5 a 35
m2/dia, com condutividade hidráulica que varia entre 0.01 a 1 m/dia,com um coeficiente de
armazenamento que varia de 0,01 a 0.001 (Mkandawire, 2004). Os fluxos de água subterrânea são
sujeitos a condições, de confinamento e de não confinamento . Embora os aquíferos do basamento
cristalino meteorizado produzam furos de baixa productividade , o caudal por estes debitado é
suficiente para satisfazer as demandas para fins domésticos (Chilton e Smith-Carington, 1984;
Mapoma et al., 2014); esta produtividade torna-se mais elevada onde a espessura saturada da zona
meteorizada é maior, sendo a rocha mãe também de alguma espessura(Chilton e Smith- Carington,
1984).
Tabela 5.1: Meteorização de rochas metamórficas e ígneas comuns, indicando a sua capacidade de
armazenamento de água (UN, 1989)
Rocha mãe

Gnaisse
Xistos

Textura do
aquífero

Produtos de meteorização
Espessura de
Grau
camada meteorizada
de
fractur
ação
Moderada a profunda
Granulado grosso Moderada Minerais de argila,
quartzo persiste
Folheado
Clivagem
Minerais de argila
Profunda

Capacidade de
armazenamento
de água
Boa
Má

Quartzito

Granulação
fina e grossa

Forte

Quartzito mecanicamente
meteorizado

Rasa

Má a muito má

Granito e
granodiorit
o
Sienite

Granulação
grossa

Forte

Minerais de argila,
quartzo e mica

Profunda

Boa

Moderada

Minerais de argila

Moderada

Má

Pequena

Minerais de argila

Moderada

Má

Dolerite

Granulação
grossa
Granulação
grossa
Granulação fina

Forte

Moderada a profunda Poor

Basalto

Granulação fina

Forte

Minerais de argila e
óxidos de ferro
Minerais de argila e
óxidos de ferro

Gabro

Moderada a
profunda

Deficiente
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Aquíferos fracturados: Os aquíferos do complexo do basamento cristalino em geral, são de baixa
productividade. Esta baixa produtividade está associada a estruturas geológicas, ex ., dobras,
falhas, fracturas e contactos entre diferentes tipos de rochas. Os diferentes típicos de aquíferos
fracturados do basamento cristalino , são na sua maioria lineares com comprimento e largura
variando entre 1.000 a 2.000 m e de 40 a 100 m, respectivamente, e a sua espessura que varia
entre 25 a 40 m (Ferro e Bouman, 1987). Os furos do Complexo do Gabro-Anortosito em
Moçambique, são moderadamente produtivos devido aos minerais de textura grosseira, falhas e
estruturas fracturadas (Ferro e Bouman, 1987). As rochas do basamento cristalino possuem baixa
produtividade, com excepção das que ocorrem ao longo de diques fracturados e não fracturados
(Figura 5.5), como ex. de Cambulatsitsi e Necungas no sudeste da Província de Tete (Ferro e
Bouman, 1987). A produtividade entre 40-60 m3/h foi observada em aquíferos fracturados na
maior parte do Sistema do Chire.

Figura 5.5: Ilustração da natureza descontínua e heterogénea dos aquíferos do complexo
cristalino (Fraser, 2018)
Aquíferos sedimentares e ígneos do Karoo: Os aquíferos Sedimentares e Ígneos do Karoo,
possuem uma sequência espessa de rochas sedimentares com filões e soleiras intrusivas de
doleritos, sendo que a sua produtividade é moderada (Woodford et al., 2013). As rochas do Karoo
são geralmente bem cimentadas com baixa porosidade e permeabilidade intergranular, e,o
armazenamento e o fluxo da água ocorrem em rochas fracturadas. No caso dos aquíferos ígneos,
a porosidade e permeabilidade ocorrem nas zonas meteorizadas da rocha . Os níveis de
ocorrência de água subterrânea variam entre 20 m a 30 m (UN, 1989). Estes aquíferos localizamse no sudoeste da Bacia do Rio Chire. As características do aquífero na parte Malauiana do
Sistema do Chire, estão resumidas na Tabela 5.2 (MoAIWD(2016a, 2016b).
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Tabela 5.2: Resumo dos tipos de aquíferos na parte Malawiana da Bacia do Rio Chire
(MoAIWD,2016b)
Tipo de Aquífero

Ocorrência
na Bacia

Litologia

Profundida
de (m)

Produtividade(p
rodução)

Transmissividade

Coeficiente
de
Armazenagem

Subterrâneo
cristalino
fracturado

Central

Gnaisse e
Granulito

15-30

1-70 m3/h

5 a 35 m²/dia

0.01 to 0.05

Subterrâneo
cristalino
Metereorizado

Central

Gnaisse e
Granulito

15-30

1-6 m3/h

5 a 35 m²/dia

0.01 to 0.05

Sedimentar do
Karoo

Sudeste

Unidades
sedimentares
clássicas
Basaltos e
Riólitos

20-30

1.5 m3/h

Desconhecida

Desconhecido

20-30

1.5 m3/h

Desconhecida

Desconhecido

Sedimentos e
solos não
consolidados

5-10

54 m3/h

50 a 300 m²/dia

0.01 to 0.05

Ígneo do
Karoo
Aluvial/
Coluvial

Sudoeste e
este
Sul e
nordeste

Tipos de aquíferos na parte Moçambicana do Sistema do Chire (Ferro e Bouman, 1987): Em termos de
Províncias hidrogeológicas, a parte Moçambicana da Bacia do Rio Chire, encaixa-se em uma rocha vulcânica, que
ocorre na zona de transição, entre o Complexo de Basamento e as Formações Sedimentares (Ferro e Bouman,
1987). Estas áreas incluem basaltos, riolitos e lavas alcalinas. Os aquíferos desta província têm uma camada de
alteração meteórica pouco desenvolvida, que raramente ultrapassa os 10 m de espessura. A parte norte é
delimitada pela bacia de Maniamba, uma sequência sedimentar que faz parte das séries Ecca e Beaufort (Série
Lunho) e está associada à qualidade variável da água. Na parte sul, ocorre o Grain de Chire-Urema e é
preenchida por uma camada aluvionar de água doce com mais de 40 m de espessura.

Figura 5.6: Parte Moçambicana do Chire (Ferro e Bouman, 1987)
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Três áreas de aquíferos - intituladas A, C1 e C3 (Figura 5.6) - foram mapeadas na parte
moçambicana do Chire (Ferro e Bouman, 1987). Os dados inerentes aos furos de observação,
revelam taxas de produtividade que variam entre 0,9 a 9 m3/h e profundidades que variam entre
18 a 57 metros (Ferro e Bouman, 1987).
• Área A: É constituída por aquíferos predominantemente inter-granulares (contínuos e
geralmente não consolidados) (Ferro e Bouman, 1987). Estas são áreas de alta permeabilidadee
formam aquíferos muito productivos com com caudais superiores a 50 m3/h. Os aquíferos
consistem de depósitos arenosos de origem fluvial, incluindo seixos, siltes ou leitos argilosos de
idade Quaternária. A taxa de recarga anual é classificada como média a alta e é estimada em
cerca de 50mm/ano. Na mesma sequência (Qc), também existem aquíferos moderadamente
produtivos com uma productividade entre 3 a 10 m3/h (Ferro e Bouman, 1987). Os aquíferos
consistem em coluviais, relacionados a áreas montanhosas ou penhascos. Estes aquíferos são
registados como sendo hidraulicamente ligados a massas de água superficiais ou rios, e
predominantemente com o Rio Chire no Distrito de Milange, até à confluência com o Rio Zambeze
no Distrito de Morrumbala. A água deste aquífero é geralmente boa, no entanto, existem cunhas
de água salobra.
• Área C1: Aquíferos locais (inter-granulares ou fissurados ) (Ferro e Bouman, 1987). São áreas de
baixa permeabilidade que formam aquíferos de productividade muito limitada , com produção
inferior a 5 m3/h (Ferro e Bouman, 1987). Estes aquíferos possuem uma camada de espessura
que varia entre 20 e 50 m. A ocorrência de água subterrânea, está relacionada com a camada
meteorizada desenvolvida e alta possbilidade de perfurações falhadas.
• Área C3: São áreas montanhosas sem mudança significativa de camada (Ferro e Bouman, 1987).
Estas são áreas practicamente desprovidas de água subterrânea e são constituídas por
rochas do complexo gnáissico magmatítico com produção inferior a 1m3 /h (Ferro e Bouman,
1987). A ocorrência de água subterrânea, está relacionada com nascentes e falhas que podem
excepcionalmente ter productividade moderada a alta. As áreas C1 e C3, correspondem às
cadeias de montanhas nos distritos de Derre, Mutarara e Milange. No entanto, a qualidade da
água nessas duas áreas, é salobra, resultante da interacção geoquímica podendo atingir os 500
mg/ℓ de resíduo seco de mineralização (Ferro e Bouman, 1987).
Recarga de Aquífero: A recarga de água subterrânea, pode ser definida como a parte da
precipitação total que cai numa bacia de drenagem e que finalmente alcança o lençol freático por
percolação num aquífero/ou pela migração lateral de água subterrânea proveniente de aquíferos
adjacentes (Freeze e Cherry, 1979). A estimativa de recarga do aquífero (Figura 5.7), foi
considerada igual ao escoamento de base do método de separação de hidrograma (MoAIWD,
2018b). Esta estimativa subestima a recarga, devido ás perdas, à medida que a percolação ocorre.
Por outro lado, a recarga poderia ser melhorada pela recarga através do escoamento de um rio
perene que recarrega os aquíferos, especialmente durante a estação/períodos secos. Estima-se
que a maior recarga, principalmente da chuva, varie entre 30-200 mm/ano, enquanto que a
recarga para uma a maior parte da bacia varia entre 5-15mm/ano (Figura 5.7). As áreas de
maiores altitudes, proporcionam uma precipitação mais elevada (Figura 4.1) e, as zonas altas de
recarga por ex., áreas próximas de Mulanje/Milange e na parte norte da bacia, perto do Lago
Malawi/Niassa/Nyasa (MoAIWD, 2018b). Em Moçambique, com relação a capacidade de
armazenamento de água e declive do terreno e conforme Ferro e Bouman (1987), foi observado
que as áreas do basamento cristalino representam áreas de média a alta pluviosidade e médio
índice de recarga, enquanto que as áreas sedimentares correspondem a baixa pluviosidade, mas
uma capacidade de recarga considerada média a alta. A baixa capacidade de armazenamento de
água no solo a alta pluviosidade e a inclinação suave, resultam em alta capacidade de recarga.
Maior recarga na área próxima da Montanha Mulanje: Verifica-se maior recarga na Montanha
de Mulanje, no Malawi e ao longo da da fronteira com Moçambique. A razão reside no facto de
a área estar localizada na base de montanhas que recebem uma maior precipitação, e como
consequência , a recarga também é maior. A área de alta altitude recebe precipitação orográfica
quando as massas de ar quente ascendem ao cimo das montanhas e são arrefecidas formando
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nuvens e, em seguida, chuva. No entanto, há ameaça de poluição por lixiviação de nutrientes dos
campos agrícolas e do saneamento na área de Mulanje. Há potencial para poluição patogénica
que poderá ter origem no saneamento inadequado de latrinas, em Mulanje, o que poderá ter
impactos na saúde das comunidades que dependem da água subterrânea para a satisfação das
suas necessidades . Assim, o uso da terra nesta área de maior recarga deve ser adequadamente
planeada e gerida para proteger os recursos hídricos da poluição.
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Figura 5.7: Recarga baseada na separação do fluxo de base no Sistema Chire (MoAIWD, 2018b)
Fontes de água subterrânea: O Ministério da Agricultura, Irrigação e Desenvolvimento da Água
(2018b) no Malawi, utilizou a análise isotópica sazonal nas águas de superfíciais e subterrâneas para
determinar a origem das águas subterrâneas da Bacia do Rio Chire. As estações seca e húmida
apresentam um isótopo similar (deutério e oxigénio), indicando existência de uma interacção forte
entre águas superficiais e subterrâneas (Figura 5.8).
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Figura 5.8: Relação da variabilidade sazonal de isótopos estáveis em águas subterrâneas no
Malawi, parte da Bacia do Rio Chire (MoAIWD, 2018b). GMWL é a Linha de Água Meteórica
Global
Composição da Água Subterrânea durante a Estação Seca (Maio-Outubro): A composição isotópica
da água subterrânea variou entre -38.8 a 22.8 ‰, com uma média no caso de δ2H, de 29.5 e de -6.31
a 3.69 ‰, sendo que a média para δ18O foi de -4.81. Os valores enriquecidos devido à evaporação
(linha tracejada na Figura 5.8), tanto para δ2H como para δ18O foram observados na aldeia de
Nankhonya em T/A Jenala de Phalombe e na Aldeia de Mtambo em T/A Chimwala, no distrito de
Mangochi , respectivamente; a maior partedos valores enriquecidos tanto para δ2H como para δ18O,
foram observados na Aldeia de Austin em T/A Nkaya, Distrito de Balaka, durante o mês de Outubro
de 2017.
Composição da Água Subterrânea durante a Estação Chuvosa (Novembro-Abril) A composição
isotópica da água subterrânea variou entre -3.8 a 22,8 ‰, com uma média de -29.5 para δ2H e de 6.31 a 3.69 ‰ e com uma média de -4.81 para δ18O. Os valores mais baixos para δ2H e δ18O, foram
observados na Fonte Termal de Mawira em T/A Sitola, no Distrito de Machinga, durante o mês de
Abril de 2018; enquanto que os valores mais enriquecidos para δ2H e δ18O foram observados no furo
da Mesquita M'Baluku emT/A Chowe, no distrito de Mangochi, durante o mês de Março de 2018.
Variabilidade sazonal na composição isotópica: A maior parte dos locais de ocorrência de água
subterrânea é traçado ao longo da Linha de Água Meteórica Global (GMWL), que é característica de
uma rápida recarga originada pelas chuvas de monção sem evaporação. O input de precipitação
isotópica foi evidente durante a estação das chuvosa, indicada pelo agrupamento dos pontos de água
subterrânea ao longo da GMWL. Alguns locais de ocorrência de águas subterrâneas traçados abaixo
da GMWL, indicam o enriquecimento devido aos efeitos secundários de evaporação da água de
recarga. Isto ficou evidente durante a estação seca nas vilas de Austin e vila de Msamati, aldeia de
Sadulo e no distrito de Chikwawa (Figura 5.9).
5.2.3 Níveis de água subterrânea no Sistema do Chire
Direcçcão do Fluxo: A direcção do fluxo da água subterrânea com base nos níveis estáticos de água
nos furos é apresentada na Figura 5.8 (MoAIWD, 2016c). A direcção do fluxo da água subterrânea é
de nordeste para o sudoeste na parte superior da bacia, enquanto que nas partes média e baixa da
bacia, o fluxo é em direcção a sudeste . As estruturas locais podem influenciar esta direcção de fluxo.
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Figura 5.9: Níveis das águas subterrâneas estáticas no Sistema do Chire (MoAIWD, 2016c). As setas
pretas, ilustram o potencial fluxo regional da água subterrânea.
Distribuição de Furos e Níveis de Água: O maior número de furos, encontra-se no lado Malawiano da
Bacia do Rio Chire (Figura 5.10). A profundidade dos furos varia entre os 12 e os 100m, com uma média
de 25m (MoAIWD, 2016b). Os dados das séries temporais respeitantes aos furos na parte Malawiana
do Sistema do Chire, mostram flutuações sazonais e dados omissos (Figuras 5.11). No entanto, alguns
locais evidenciam diminuição do nível de água subterrânea (por ex., Gabinete de Águas do Distrito de
Mulanje (DM148)), enquanto que outros locais mostram uma variação sazonal cíclica (ex., Gabinete
de Água de Balaka DM136). Do lado Moçambicano da bacia, não haviam dados disponíveis que
permitissem uma análise comparativa das tendências.
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gure

Figura 5.10 Distribuição espacial de furos no Sistema do Chire (Ministério da Administração
Estatal, 2014a; MoAIWD, 2016b).
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(a)

(b)
Figura 5.11: (a) e (b) Variação sazonal do nível das águas subterrâneas a partir da monitorização dos
furos no Malawi (Fonte de dados: MoWDI (2018)).
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5.2.4 Solos e propriedades do solo
Solos: Os solos do Sistema do Chire variam consideravelmente (Figura 5.12). Ao longo de grande parte
do Vale do Rio Chire no Malawi, o substracto rochoso é coberto por aluvião e colúvio Quaternário não
consolidado e drifts (Smith-Carrington e Chilton, 1983). Os Vertissolos (solo de terra negra e pouca
drenagem), ocorrem na área de Ngabu no Baixo Chire e ao redor do Lago Chilwa. Esta área também
apresenta argilas alcalinas muito lamacentas quando húmidas, Contudo, quando secam encolhem e
racham. Neste local, afloram abundantemente solos vermelhos de textura média perfazendo (cerca
de 20%), seguidos de solos líticos (cerca de 12%) do lado Moçambicano da bacia. Todos os outros
agrupamentos de solos, ocupam menos de 10 % da área da bacia (Ministério da Administração Estatal,
2017). Os solos com boas condições de drenagem e adequados para a agricultura, cobrem 60%,
enquanto que restantes tipos de solo,tem uma drenagem moderada a pobre na Bacia do Rio Chire
(Ministério da Administração Estatal, 2017).
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Figura 5.12: Distribuição do solo na Bacia do Rio Chire (Ministério da Administração Estatal, 2017)

5.3 Qualidade da água subterrânea
Salinidade: A maior parte das formações aquíferas na Bacia do Rio Chire, contêm água subterrânea
relativamente doce) com concentrações baixas (inferiores a 1.000 mg /ℓ) de Total de Sólidos
Dissolvidos (TDS) mas, em algumas áreas na parte Malawiana do vale do Baixo Chire com níveis de
conductividade eléctrica (EC) inferiores a 17.000 µS/cm (Smith-Carrington e Chilton, 1983; UN, 1989;
MoAIWD, 2018a). O limite máximo permitido de MBS (2005) é de 3,500 µS/cm. Foram abandonados
vários furos no vale do Baixo Chire, no Malawi devido ao seu alto nível de salinidade (Smith-Carrington
e Chilton, 1983). Em Moçambique, foi observada baixa condutividade eléctrica, variando entre 172 a
192 (µS/cm). Em última análise, a água subterrânea em algumas partes da secção do Baixo Chire, não
é adequada para o consumo humano devido á mistura de água doce com água com alto teor de
salinidade (veja Caixa 1). Smedley (2004), constatou que a concentração de sal por evaporação, ocorre
quando o lençol freático está próximo da superfície do solo e onde a evaporação excede em muito a
recarga, por ex., os pântanos no Chire (Monjerezi et al., 2011a).
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Caixa 1: Porquê mais salinidade no Malawi do que em Moçambique?
Salinidade na Água Subterrânea: A água subterrânea é considerada mais segura para beber em
comparação com a água superficial não tratada. No entanto, os altos níveis de salinidade dos
recursos hídricos subterrâneos limita o uso de água pretendido para fins domésticos, agrícola e
industrial. O alto nível de salinidade é causado por aumento nos constituintes químicos que
compõem o Total de Sólidos Dissolvidos (TDS) nas águas subterrâneas, através do processo de
salinização da água subterrânea (Monjerezi, 2012). Com a salinização da água subterrânea, a
mobilização de elementos menores potencialmente tóxicos nas águas subterrâneas é ampliada
pela formação de complexos de cloreto-metálico que afectam negativamente a saúde humana
nas comunidades que dependem das águas subterrâneas para satisfazer as diferentes demandas.
(Bäckström et al., 2004). De forma geral, as fontes de salinidade em áreas continentais, de acordo
com Nakwafila, 2015, provém da dissolução de sais por evaporação, concentrações por
evaporação, salinidade de aquíferos profundos, dissolução de minerais de rocha hospedeira do
aquífero, bem como de actividades antropogénicas (por ex. Mineração).
Salinidade no Chire: A British Geological Survey (2004), reportou índice de salinidade elevado
com altas concentrações de sódio (3.600 mg/l) e cloreto (4.000 mg/l), como resultado da
evaporação ou da dissolução de minerais evaporados em rochas sedimentares nas águas
subterrâneas do vale do Baixo Chire no Malawi. Pode-se notar que a evaporação é elevada em
áreas onde o lençol freático está próximo da superfície do solo e onde a evaporação excede em
muito a recarga . Bath (1980), observou altas concentrações de sódio e cloreto nas águas
subterrâneas do vale do Baixo Chire como resultado da evaporação e dissolução dos minerais
evaporativos. Foi observado que a maioria dos furos perto do rio e com lençóis freáticos pouco
profundos possui água subterrânea salobra. Mais distante do rio, a água subterrânea salobra, é
resultado da dissolução de minerais, como halite (NaCl) e gypson (CaSO4). No caso das águas
subterrâneas provenientes de depósitos aluvionares próximos dos sedimentos do Karoo, foram
observadas concentrações de cloreto e sulfato de 2.100 mg/ e 2400 mg/l, respectivamente.
Foram registados teores baixos de TDS na faixa de 200 a 740 mg/l das águas subterrâneas dos
aquíferos resultantes da meteorização (British Geological Survey, 2004). Em algumas áreas do
Chire, concentrações altas de sulfato (maior que 2.000 mg/l), provavelmente resultantes da
concentração de sais por evaporação foram observadas em águas com alta concentração de
sais.
Causas da Salinidade: Foram reportados três processos como sendo
responsáveis pelas mudanças na composição dos principais catiões da água
subterrânea salobra, nomeadamente: o equilíbrio mineral, troca de catiões e
a diluição pora mistura de água subterrânea (Monjerezi, 2012). Da análise final
sobre a mistura de água subterrânea (EMMA isto é, o cálculo das proporções
em que constituintes finais são misturados numa amostra na qual um
constituinte final salobre isolado, sugere poluição localizada de água
subterrânea doce com água subterrânea salobra, em contraste com o
aumento da salinidade ao longo do percurso do fluxo. Monjerezi (2012),
observou a coincidência de sistemas de falhas com zonas distintas de água
subterrânea salobra . Provas adicionais, sugerem a presença de evaporação
e/ou ligações inorgânicas complexas e a influência de pH baixo (tal como
observado por Monjerezi (2012), ocorrem através da associação de chumbo
(Pb), Boro (B), Estrôncio (Sr) e Bário (Ba) com solutos dominantes em águas
subterrâneas salinas. A lavagem com água subterrânea fresca foi relacionada
com a troca de catiões que resultam no enriquecimento do Sódio (Na) e Boro
(Br) por dessorção de minerais argilosos . O total de sólidos dissolvido e a
Condutividade Eléctrica, podem ser usados para indicar o nível de salinidade
da bacia, veja as Figuras 5.13 (a) e (b) abaixo.
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Conclusão: A salinidade dos aquíferos aluvionares pouco profundos, deve-se principalmente á
dissolução da massa rochosa e pelo processo de evaporação. Embora não seja possível determinar
definitivamente a causa do maior teor de salinidade na parte Malawiana do sistema, pode-se afirmar
que um lençol freático menos profundo no Malawi seja o principal responsável por essa causa.

Figura 5.13: (a). Total de sólidos dissolvidos (TDS) e Conductividade Eléctrica (EC) na bacia; (b) Interpolação da
Condutividade Eléctrica por método de krigagem (kriging). A interpolação não se estendeu à parte sul do mapa devido
a limitações de dados. Fontes de dados: portal de águas subterrâneas da SADC; MoAIWD, 2018a; Ministério
da Administração Estatal. (2014c).

Nitrogénio, Nitrato e patogénicos: Nas partes Malawiana da bacia, as instalações de saneamento
estão localizadas muito próximo dos pontos de captação da água subterrânea; não não há dados
espaciais disponíveis sobre latrinas e pontos de saneamento para o caso do lado de Moçambique. A
poluição dos cursos de água na bacia devido aos efluentes agrícolas, esgotos e descargas industriais,
são factores preocupantes, que afectam a qualidade das águas superficiais e subterrâneas. Estes
factores constituem uma fonte importante de poluição em alguns aquíferos aluvionares Quaternários
no Sistema do Chire, favorecido pela existência de condições anaeróbicas (Monjerezi et al., 2011b). A
poluição por Nitrato é muito baixa (inferior a directriz recomendada pela WHO - 50 mg/l para Nitratos
ou 11.3mg/ℓ para Nitratos-Nitrogénio) ou conforme MBS (2005) 45 mg/l Nitratos, na parte Malawiana
da bacia.
Fluoreto: A concentração de fluoreto na água subterrânea da Bacia do Rio Chire, no Malawi
(Smedley,2004) , situa-se geralmente acima do padrão de consumo da WHO, 2011 -3mg/l como iões
de Nitrito (ou 0.9 mg/ℓ como Nitrito-Nitrogénio). Conforme Grimason et al., (2013), a concentração de
fluoreto das amostras de furos da área de Chikwawa no Rio Chire, variou entre 0 a 5 mg/l no banco leste e entre 1
a 3.4mg/l no banco oeste.Estas concentrações encontram-se dentro dos limites de MBS (2005) – 6mg/l contudo,
encontram-se acima dos limites da WHO (2011) – 1.5mg/l. O vale do Rift da África Oriental, é conhecido pela
concentração elevada de fluoreto de fontes hidrotermais (Smedley, 2004). A concentração elevada de
fluoreto na água potável, pode causar doenças e manchas nos dentes (Titus, 2009). Os dados de
fluoretos da parte Moçambicana da bacia são limitados.
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Arsénio: As áreas de aluvião recente, particularmente ao longo dos vales do rio na Bacia do Rio Chire
no Malawi, estão em risco de aumentar os seus níveis de arsénio, especialmente sob condições de
água subterrânea anaeróbica (Smedley, 2004). O padrão de arsénio da WHO (2011) é de 10 µg/ℓ.
Grimason et al. (2013), constataram níveis de arsénio inferiores a 15 µg/ℓ em 28 furos nas margens
leste e oeste do Rio Chire, enquanto que, nas aldeias do Distrito de Chikwawa, o arsénio estava abaixo
do limite de detecção.
Ferro e Manganésio: Altas concentrações de ferro na água subterrânea variando entre 1 a5 mg/ℓ
tanto no caso das rochas do basamento cristalino meteorizado como no dos sedimentos aluvionares,
- afectaram a cor e o sabor da água da Bacia do Rio Chire (Bath, 1980; UN, 1989). Em algumas áreas da
bacia, essas altas concentrações de ferro levaram ao abandono de poços (Bath, 1980). Segundo Lewis
e Chilton, 1989, na parte Malawiana do sistema, a corrosão da bomba,e tubagem e não o aquífero,
é que contribui para a elevada concentração de ferro.Concentrações superiores a 0.3 mg/l e 0.1 mg/l
de ferro e manganês respectivamente, podem dar lugar a problemas de natureza estética e
organoléptica e, como resultado deixam nódoas nas roupas e sabor amargo nas bebidas (OMS, 2011).
De acordo com MBS (2005), o limite máximo permissível é de 3mg/l e 1.5 mg/l de ferro e manganês
respectivamente, enquanto que para a OMS (2011), o limite é de 0.4 mg/l para manganês. Conforme
Grimason et al., (2013), em algumas vilas ao longo da Bacia do Chire, foi observada a ocorrência de
partículas suspensas em água assim como nódoas em roupas durante a lavagem destas em um
númerode aldeias ao longo da Bacia do Rio Shire. Em condições ácidas ou anaeróbicas, o manganês
assim como o ferro, são mobilizados na água subterrânea (Smedley, 2004).
Caixa 2: Diagrama de Piper referente à química da água subterrânea (símbolos em cor castanha) e
superficial (símbolos em cor azul) para a parte Malawiana do Rio Chire (Figura 5.14)

Figura 5.14: Um Diagrama de Piper referente à química da água subterrânea e superficial da parte MalaWiana
do Rio Chire
Nesta área, ocorre água subterrânea com bicarbonato de cálcio e bicarbonato misto (este tipo de água está
associado à baixa salinidade). A água com alta teor de TDS, indica um alto índice de salinidade associada à
água com alta concentração de cloreto. Os pontos de amostragem de água superficial, foram distribuídos de
norte a sul da bacia, assim o ponto LSBSW01 está localizado na foz do Lago Malombe e o ponto LSBSW11 está
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localizado perto de Mwabvi (MoAIWD, 2018). Um mapa ilustrando os pontos de amostragem de SW01 a
SW14 está incluído no Anexo 2.
Fonte de dados: MoAIWD., 2018a. Projecto do Programa de Gestão da Bacia do Cio Chire (Fase I). Consultoria
em mapeamento hidrogeológico e da qualidade da água na Bacia do Rio Chire. Relatório sobre a qualidade
superficial e subterrânea da Bacia do Rio Chire. República do Malawi.

5.4 Aquíferos Transfronteiriços
Aquíferos Partilhados: A Figura 5.15, ilustra sete aquíferos partilhados entre o Malawi e
Moçambique na Bacia do Rio Chire . Além disso, há vários outros aquíferos menores
partilhados do complexo de basamento e sedimentos do Karoo / aquíferos ígneos.

Figura 5.15: Aquíferos transfronteiriços que cruzam o limite da Bacia do Rio Chire (Fraser, 2018). A parte
em branco indica indisponibilidade de dados.

5.5 Uso da água subterrânea
Uso da água subterrânea em áreas rurais: A maioria (80%) da população rural do Sistema do Chire,
usa água subterrânea através de furos e poços desprotegidos (Chavula, 2012). Assim, a maioria destas
fontes é susceptível à contaminação (Ferro e Bouman, 1987; Chavula, 2012). Geralmente, a água
subterrânea é extraída através de bombas manuais e poços (Chairuca et al., 2018). Outros
mecanismos de elevação de água utilizados incluem motobombas,electrobombas , usadas por
agricultores e bombas de pedais em zonas rurais. As secas recentes contribuíram em parte para o
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aumento da preferência por furos profundos (25-100m) em comparação com os poços rasos cavados
à mão (menos de 12m).
Uso de água subterrânea para o abastecimento de água doméstico: A água subterrânea é a principal
fonte de água para o abastecimento de água doméstico para a maioria das áreas rurais em ambas as
partes da Bacia do Rio Chire, tanto no Malawi como em Moçambique. Não há dados disponíveis sobre
os volumes específicos de água usada a partir de fontes subterrâneas e superfíciais. Como não há
monitorização ou controlo estruturado do uso da água subterrânea, informações sobre a sua
quantidade e qualidade são escassas, resultando em estimativas não fiáveis sobre o uso de água.
Riscos causados pela água subterrânea associados ao Saneamento: As águas residuais domésticas,
introduzem matéria orgânica adicional podendo causar a diminuição de concentração de oxigénio,
um excesso de nutrientes que podem levar à eutrofização, substâncias químicas tóxicas para o
ecossistema, bactérias patogénicas, vírus e parasitas perigosos para a saúde pública . No Sistema do
Chire, as águas residuais urbanas via fontes difusas provêm de estações de tratamento de águas
residuais em Blantyre, enquanto que as águas residuais rurais, provêm de fontes difusas do descarte
directo para a água, latrinas e fossas sépticas. Cada uma destas fontes experimenta vários níveis de
redução no transporte para a água superficial, afectando a concentração da Demanda Bioquímica de
Oxigénio (DBO), a qual indica a quantidade de oxigénio dissolvido exigido por organismos biológicos
aeróbicos para decompor o material orgânico presente. O nitrogénio total e o fósforo total, dois
nutrientes primários, são também indicadores importantes da poluição de águas residuais domésticas.
As estimativas da carga total de poluição das águas residuais domésticas estão resumidas na Tabela
6.2.
Práticas de saneamento como fonte de contaminação por patógenos em fontes de água: A poluição
resultante de prácticas domésticas de saneamento, introduz o risco de contaminação bacteriana de
fontes de águas subterrâneas, causando riscos para a saúde humana. A análise de coliformes fecais,
foi realizado no distrito de Phalombe em Outubro de 2018. A análise de coliformes fecais e
estreptococos fecais em água de furos e poços rasos protegidos, usados para o consumo humano,
deve ter uma contagem de 50/ 100mL e 0/100ml, respectivamente. (MS733: 2005), contudo, nalguns
casos, os resultados dos testes indicaram um risco de contaminação patogénica (Tabela 6.2). Não
estão disponíveis dados para toda a região do Sistema do Chire.
Tabela 5.3: Resultados das análises de contaminação bacteriana (coliformes fecais, estreptococos fecais) de
fontes de água no Distrito de Phalombe, no Malawi (todas as amostras foram recolhidas a 22 de Outubro de
2018)
No.

Local

Tipo de Bactéria , contagem/100 ml
Faecal coliform
Faecal strep.
4
0
0
38
3
70

1
1a
1b

Aldeia Tsikulamowa, Distrito T/A Jenala, Phalombe
Aldeia Kammanya, Distrito T/A Jenala, Phalombe
Aldeia Sikulamowa, Distrito T/A Jenala, Phalombe

2
2a
2b

Aldeia Kammanya, Distrito T/A Jenala, Phalombe
Aldeia Kammanya, Distrito T/A Jenala, Phalombe
Aldeia Kammanya , Distrito T/A Jenala, Phalombe

2
4
0

4
12
26

3
3a
3b
4
4a
4b

Aldeia Mulapo, Distrito T/A Jenala, Phalombe
Aldeia Mulapo, Distrito T/A Jenala, Phalombe
Aldeia Mulapo, Distrito T/A Jenala, Phalombe
Aldeia Namayimba, Distrito T/A Jenala, Phalombe
Aldeia Namayimba, Distrito T/A Jenala, Phalombe
Aldeia Namayimba, Distrito T/A Jenala, Phalombe

3
0
0
11
0
0

3
24
22
1
8
4

Fonte de dados: Ministério da Agricultura, Irrigação e Desenvolvimento da Água do Malawi (2018)
Uso de Água Subterrânea na Agricultura: A maior parte da irrigação no passado foi feita usando
águas superficiais no Sistema do Chire. Em Moçambique, a infraestrutura de irrigação caiu em desuso
59

durante os vários anos de guerra civil (FAO, 2005), mas o novo Instituto Nacional de Irrigação tem
promovido o desenvolvimento da irrigação desde 2012 . A irrigação por águas subterrâneas é em
grande parte feita por pequenos agricultores de subsistência , podendo existir um grande potencial
para expansão da irrigação com base nas águas subterrâneas em muitas áreas, incluindo os aquíferos
aluvionares ao longo das margens do Lago Malawi/Niassa/Nyasa e no vale do baixo Chire (Oates et al.,
2015). Culturas comerciais e arrozais às vezes são desenvolvidas nas ao longo dos dambos, motivando
a procura de mão-de-obra ao longo do ano (Mzembe, 1992). Alguns agricultores usam a água
subterrânea para o abeberamento do gado (Chavula, 2012), mas não para a produção de pasto.

5.6 Mensagens Principais
As águas subterrâneas do Sistema Aquífero do Rio Chire, revelam considerações importantes
para a gestão partilhada dos recursos hídricos. As mensagens principais são as seguintes:
•

•

•

•

•

A questão sobre as tendências dos níveis de água subterrânea requerem uma investigação
mais profunda: Em geral, os níveis de água subterrânea na bacia do rio Chire, mostram
tendências mistas, dependendo da proximidade do furo ao campo de poços e das mudanças
climáticas. Os furos de sondagem situados perto do campo do poço, mostraram níveis
decrescentes de água subterrânea ao longo do tempo, enquanto que aqueles mais distantes
mostraram variações sazonais cíclicas. Sendo esta água segura para uso doméstico nas áreas
rurais da bacia, é importante que ambos os países monitorizem conjuntamente os níveis de
água subterrânea.
Fluxos Transfronteiriços de Água Subterrânea requerem investigação: O conhecimento
sobre a caudal de água subterrânea transfronteiriça - entre o Malawi e Moçambique na bacia
é mal entendido o que dificulta a realização de negociações realistas sobre a partilha da água.
Dados adicionais de monitorização poderiam reforçar essa avaliação. Em particular,
informação sobre a taxa de fluxo transfronteiriço seria valiosa para satisfazer as obrigações
internacionais sobre caudais. A expansão de infraestruturas de águas subterrâneas pode vir a
ser necessária.
O aperfeiçoamento das estimativas de recarga e a comparação destas estimativas com o uso
da água podem beneficiar ambos os países a avaliar o excedente ou o défice de recursos
disponíveis, tanto sazonalmente como inter-anualmente. Embora a recarga das águas
subterrâneas na parte Malawiana da bacia esteja bem estabelecida, o mesmo não acontece
com a recarga na parte da bacia em Moçambique. Em Moçambique, uma avaliação detalhada
das zonas de recarga usando diferentes métodos para reduzir a incerteza, poderia ajudar a
melhorar este entendimento. A avaliação detalhada das zonas de recarga poderá também
ajudar a determinar a proporção de recarga por infiltração directa de chuva versus as perdas
por percolação profunda de águas superficiais.
A qualidade da água subterrânea requer maior definição e aplicação: O alto escoamento
agrícola e industrial que polui os aquíferos subterrâneos na bacia, juntamente com a suspeita
de poluição por latrina e águas residuais domésticas e industriais mal tratadas da cidade de
Blantyre e outras pequenas cidades do Malawi, representam uma ameaça à qualidade da água
subterrânea dentro do Sistema do Chire. Há necessidade de se estabelecer parâmetros gerais
de qualidade (microbiológicos, físicos e químicos) e padrões para poluentes a serem
monitorizados conjuntamente pelos dois países. Na Bacia do Rio Chire, os parâmetros podem
incluir coliformes fecais, Total de Sólidos Dissolvidos, Iodo e outros oligoelementos
potencialmente tóxicos, como antimónio, cádmio, crómio, chumbo, níquel e selénio. Prácticas
conjuntas de monitorização e planeamento entre os dois países, também poderão ajudar a
identificar áreas vulneráveis.
Mapeamento da salinidade da água subterrânea: A salinidade da água subterrânea, é uma
questão particular que diz respeito aos aquíferos aluvionares do Sistema do Chire. Embora
induzido naturalmente, o mapeamento conjunto da qualidade da água, incluindo a salinidade
em toda a bacia, poderá fornecer dados úteis para o planeamento, destinados a identificar
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•

•

áreas adequadas com água para o consumo humano, assim como água de qualidade aceitável
para fins industriais e agrícolas.
Consideração da Recarga Controlada de Aquíferos (MAR): A MAR pode se adequar às áreas
com alta concentração de água salgada e às áreas de recarga, que são também vulneráveis à
poluição. Em termos da MAR, a enorme espessura do aquífero aluvial oferece maior potencial
do que os aquíferos de basamento fracturado.
Potencial do uso da água subterrânea para a agricultura: Uma maior exploração das águas
subterrâneas, poderá ajudar a satisfazer a crescente demanda de água para irrigação e para o
consumo humano, desde que sejam abordadas as questões de alta salinidade em algumas
áreas.
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6.0 Hidrologia das Água Superficiais e Qualidade da Água
Esta secção compreende três áreas principais: hidrologia das águas superficiais; qualidade das águas
superficiais e interacção entre a água superfícial e a água subterrânea. Na primeira secção, descrevemos a
hidrologia das águas superficiais da Bacia do Zambeze que abrange o Rio Chire e proporcionamos uma
descrição da hidrologia da Bacia do Rio Chire, incluindo avaliação sobre as bacias de drenagem, escoamento
e caudal. Na segunda área de foco, descrevemos os parâmetros de qualidade da água superficial, erosão e
sedimentação, fontes de poluição e impactos na qualidade da água. Na terceira área de foco, descrevemos a
interacção entre a água superfície e a água subterrânea. Apresentam-se, depois, as questões principais
decorrentes desta secção.
6.1 Hidrologia das Águas Superfíciais
6.1.1 A Bacia do Zambeze
A Bacia do Zambeze: A Bacia do Zambeze (Figura 6.1), é a quarta maior bacia hidrográfica de África. O tronco
principal do Rio Zambeze flui para leste por cerca de 2.700 km, desde a sua nascente até ao Oceano Índico. O
escoamento superficial médio da bacia é de aproximadamente 103.000 km3 e é partilhado por 8 países.
A Bacia pode ser dividida em 13 sub-bacias, das quais o Rio Chire/Lago Malawi, constitui uma delas.

Figura 6.1: Bacia do Rio Zambeze (Cai et al., 2017)
Sub-Bacia do Rio Chire/Lago Malawi do Zambeze O Rio Chire/Lago Malawi/Niassa/Nyasa, é um dos
contribuintes mais importantes do escoamento para a Racia do Rio Zambeze (Figura 6.2). O
Escoamento Anual Médio, foi estimado em mais de 15 000 km3, e a área é de cerca de 150 000km2.
Uma característica proeminente da sub-bacia é o Lago Malawi/Niassa/Nyasa, ocupando uma área
aproximadamente de 28,760 km2 e uma influência substancial no balanço hídrico de toda a sub-bacia.
O lago tem entre 560 km e 580 km de comprimento, com uma largura que varia de 15 a 80 km
(Conselho de Geociências, 2015), e partilha fronteira com o o Malawi, Tanzânia e Moçambique. A
precipitação média anual do lago é estimada em 1.549 mm e o nível médio do lago é de 474 m. A única
saída do lago é o Rio Chire. Enquanto as flutuações inter-anuais e sazonais são comuns, conforme
descrito na secção 4, a escoamento médio do lago para o Rio Chire é de aproximadamente 395
m3/segundo. (Kululanga e Chavula, 1993; Chavula, 2012).
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Figura 6.2: Área e Escoamento Anual Médio em diferentes partes do Zambeze (Cai et al., 2017)
6.1.2 Bacia do Rio Chire
Limites da Bacia do Chire em termos hidrológicos: A Bacia do Chire, é constituída pela área entre a
saída do Lago Malawi/Niassa/Nyasa e a confluência do Rio Chire e do leito principal do Rio Zambeze
(Figura 6.3). No Malawi, os mapas da “bacia” são frequentemente cortados na fronteira internacional,
tornando-a numa bacia hidrográfica não verdadeira, mas sim uma unidade de planeamento (Governo
do Malawi. 2016a). A distância entre a saída do lago Malawi/Niassa/Nyasa e o Rio Zambeze, é de
aproximadamente 490 km, e a área total da bacia do Chire é de aproximadamente 32 000 km2. Cerca
de 71%da bacia do Chire, situa-se no Malawi e cerca 29%em Moçambique. No Malawi, a maior parte
da bacia hidrográfica do Rio Chire, está localizada na região sul do Malawi. No Malawi, uma pequena
área da captação é drenada da Cordilheira de Kirk, localizada na parte sul do Distrito de Ntcheu, na
Região central. Em Moçambique, partes de 4 distritos localizam-se na Bacia do Chire, nomeadamente:
Morumbala, Mutarara, Derre e Milange. Estes distritos situam-se nas maiores províncias, isto é - Tete
e Zambézia.

63

Figura 6.3: Bacia do rio Chire
Regulação do fluxo no Rio Chire O fluxo no Rio Chire é em grande parte não regulado. A Barragem de
Kamuzu em Liwonde, serve como a principal infraestrutura de regulação do fluxo. Embora a altura
desta barragem seja de apenas alguns metros, ela controla os níveis do Lago Malawi/Niassa/Nyasa.
Os fluxos evidenciados no Chire são muito dependentes do nível de água e das saídas do Lago
Malawi/Niassa/Nyasa, sendo controlados pela Barragem de Kamuzu, e dependem ainda de
escoamentos de muitos afluentes, à medida que o rio corre para o sul. Nas partes do norte da bacia,
onde há um maior declive, permitiram a construção de vários esquemas hidroeléctricos. A parte sul é
geralmente mais plana, contendo uma das maiores planícies aluviais de África.
Sub-Bacias no Chire : Aproximadamente, destacam-se 15 sub-bacias na Bacia do Chire (Figura 6.4). O
governo do Malawi adaptou fronteiras hidrológicas rígidas para criar unidades de gestão de recursos
hídricos, sendo estas tratadas como sub-bacias. Embora essas sub-bacias do Malawi estejam a
merecer uma atenção maior, por ex:, em documentos sobre o Programa de Gestão da Bacia do Rio
Chire, várias sub-bacias são também destacadas no lado Moçambicano da Bacia do Chire. Através do
uso do Modelo Digital de Elevação, foram delineadas cerca de metade das sub-bacias do Chire em
Moçambique
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Figura 6.4: Sub-bacias na Bacia do Chire
Determinação da Variação Espacial do Escoamento: Para estimar a variação espacial do escoamento
superficial para a Bacia do Chire, os dados mensais de precipitação global foram downloaded do
WorldClim - Global Climate Data (Dados Climáticos Globais). Os dados mensais inerentes ao período
de 1970-2000, foram então somados usando uma calculadora raster para obter a precipitação média
anual de longo prazo. Os dados MODIS de Evapotranspiração Terrestre Global (ET) (MOD16 ET), foram
então downloaded, a partir da Universidade de Montana, e os dados anuais médios de ET reais, a
longo prazo, foram obtidos para o período de 2000-2013. O balanço hídrico da bacia do Chire é tratado
como uma mudança no armazenamento da humidade do solo = precipitação - ET - escoamento
superficial - recarga. Mudanças de longo prazo no armazenamento da humidade do solo foram
consideradas zero e a recarga foi considerada como 10% da precipitação. Os seguintes procedimentos
foram então seguidos:
1. Dados binários em formato raster foram criados para o intervalo válido (valor de 1) e para os outros
intervalos (valor de 0).
2. O valor raster anual de precipitação foi multiplicado pela raster binária criada no ponto 1
acima para excluir as áreas não incluídas no cálculo de ET.
3. A recarga foi obtida pela multiplicação da precipitação anual obtida no ponto 2 acima por 10 por
cento.
4. A diferença de precipitação anual e ET foi calculada, e resultou em valores negativos em
áreas onde ET excede a precipitação.
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5. Portanto, a declaração condicional foi usada para calcular o escoamento superficial em áreas
onde a precipitação é maior que ET: se (precipitação anual menos ET> recarga) então
escoamento superficial = (precipitação anual menos ET menos recarga) ou então Escoamento
superficial = 0.
6. O ponto 5 logo acima, pressupõe que a recarga só ocorre quando a diferença entre a
precipitação e ET excede 10%da precipitação.
Escoamento no Chire: No agregado, o escoamento anual gerado na Bacia do Chire é superior a 4.000
km3. As partes norte e leste da bacia do Chire, provavelmente devido em parte, às suas maiores
elevações, têm maior escoamento superficial médio anual do que as partes central e sul da bacia
(Figura 6.5). Partes do norte da bacia são áreas de escoamento razoável, muitas vezes superior a 100
mm/ano. Combinado com as saídas do Lago Malawi/Niassa/Nyasa, isto cria níveis consideráveis de
caudal no trecho inicial do rio. Sem dúvida, a maior contribuição de escoamento na bacia em relação
à área, vem da área de Mt Mulanje a leste da bacia, denotada pela área de cor azul-escura no mapa;
grande parte do escoamento da montanha é canalizado através do Rio Ruo. As partes do sul da bacia,
que apresentam uma extensa planície aluvial, não contribuem para os volumes de caudal; o
escoamento é geralmente menor que 50 mm/ano.

Figura 6.5: Escoamento Superficial na Bacia do Chire
Avaliação do Caudal no Chire: Existem mais de 50 estações de medição de caudal na Bacia do Chire
(Figura 6.6), a maioria das quais estão na parte Malawiana da bacia. Os registos obtidos para estas
estações, tendem a ser variáveis e com lacunas de vários níveis . No entanto, apesar das limitações,
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os registos para as várias estações, ajudam a formular alguns pontos principais (Figura 6.6, hidrograma
superior direito). Primeiro, o escoamento a partir do Lago Malawi/Niassa/Nyasa, como observado no
fluxo em Liwonde, tende a ser excedido pelos volumes de caudais nas estações á jusante, como em
Zalewa e Chikwawa. Isto sugere que, a parte inicial da Bacia do Chire é um rio caudaloso.No entanto,
o caudal em Chikwawa parece exceder o caudal em Megaza, apesar de caudais de vários afluentes
entre estes dois pontos, o que sugere perda de água por evaporação. O escoamento nos afluentes
individuais, embora normalmente muito menos do que os principais volumes de leito principal, seja
muito variável, conforme observado nos escoamentos diários do Rio Rivirivi em Balaka (Figura 6.6,
canto inferior direito).
Uma Curva de Duração de Caudal (FDC), respeitante ao Rio Chire, foi elaborada para a estação de
Liwonde, usando dados de descarga diária, medidos ao longo do período de 1948-2012 (Figura 6.7). É
importante observar que os dados disponíveis, independentemente dos anos com dados perdidos,
foram usados para a elaboração da FDC. A forma da FDC no regime de escoamento elevado, indica o
tipo de regime de inundação que a bacia provavelmente experimentará, e a forma, na região de
escoamento baixo, mostra a capacidade da bacia de sustentar caudais baixos durante as estações
secas. O caudal excedido por 95% do tempo, é frequentemente usado como o valor característico para
o caudal mínimo do rio (onde a abstração é proibida de modo a garantir a necessidade de caudal
ecológico). A FDC, também é importante para indicar o caudal que estará disponível no rio pelo menos
por 50% do tempo. No Rio Chire, durante 50% do tempo, o caudal no rio é igual ou superior a 328.42
m3/s. Durante 95%do de tempo, o caudal no rio é igual ou superior a 132.76 m3/s. Durante 5% do
tempo, o caudal no rio é igual ou superior a 697,00 m3/s. É importante notar que o escoamento do
Chire a jusante da estação de medição de Liwonde e a jusante em termos gerais, é regulado por uma
barragem e não representa o caudal natural do rio.
Uma FDC foi também preparada para o Batelão Chire (Barge) em Moçambique, usando dados diários
de caudal medidos entre Novembro de 2005 e Março de 2019 (Figura 6.8). Os resultados mostram
que os caudais de 5%, 50% e 95% do Chire no Batelão em Moçambique, respectivamente, são de
575.81, 78.65 e 51.03 m3/s. Dos 50% de caudal no Batelão, só cerca de 24% do caudal está disponível
em 50% do tempo na estação de medição de Liwonde.
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Figura 6.6: Estações de Medição de Caudal no Chire
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Figura 6.7. Curva de duração de caudal da Bacia do Rio Chire na estação de medição de Liwonde, Malawi

4500
4000

Daily streamflow (m3/s)

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Exceedence probability(%)

Figura 6.8. Curva de duração do caudal no Batelão Chire (Barragem), Moçambique
Sazonalidade do Caudal: A determinação dos caudais médios mensais em quatro estações no Chire,
ajudam a revelar variações sazonais típicas no caudal (Figura 6.8). Num ano típico, os escoamentos na
maioria das estações ao longo do rio começam a aumentar em Novembro e Dezembro, e ou
permanecem altas ou continuam a aumentar até Março ou Abril. Os caudais diminuem entre Maio e
Outubro. A variação sazonal é mais acentuada em Chikwawa, provavelmente devido a maiores
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volumes de caudal. Mais amplamente, deve-se notar, no entanto, que o grau de variabilidade anual
de caudal é relativamente baixo. De facto, o o caudal de base em vários pontos ao longo do leito
principal do Chire, foi determinado como sendo superior a 50% (Chimatro, 2004), e o Sistema do Lago
Malawi/Chire no seu todo, foi identificado como sendo a fonte de de água mais segura na Bacia do
Zambeze (Banco Mundial, 2010).
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Figura 6.8: Caudal mensal médio na Bacia do Chire

6.1.3 Variabilidade Inter-anual no Caudal
Inundações e Secas: Conforme descrito extensivamente na secção 4, o Chire - como grande parte de África
– enfrenta uma alta variabilidade inter-anual de chuvas, que se manifesta em secas e inundações. As inundações
catastróficas mais recentes ocorreram em 1997, 2001, 2003, 2006 e em 2015. No Malawi, as inundações de 1997
danificaram a linha férrea de Bangula-Chiromo, no distrito de Nsanje, para além dos danos habituais nas colheitas
e casas. As inundações de 2001 afectaram quase todas as áreas propensas a inundações no país e todas elas foram
declaradas áreas de catástrofe. Só no Malawi, mais de 110 mil famílias foram afectadas pelas
inundações devastadoras que ocorreram quando o rio Chire transbordou após fortes chuvas (Mijoni et al. 2009).
Os impactos das inundações no lado Moçambicano do Sistema Chire não foram amplamente divulgadas, mas
sabe-se que também ocorreram danos.
Gestão das Terras e Inundações: Um possível aumento da frequência de cheias na Bacia do Rio Chire, pode ser
atribuído a mudanças no uso das terras. Palamuleni et al. (Sem data, identificaram uma tendência na mudança da
cobertura da terra no Alto Chire, segundo a qual, entre o final dos anos 80 e o início dos anos 2000, onde as áreas
de cultivo/pasto e as povoadas, aumentaram em detrimento das florestas . Os autores fazem a correlaçãodesta
mudança com o aumento dos picos de inundação e os tempos de propagação acelerados. Em última análise, a
inundação é uma grande questão na bacia que parece afectar as populações nos dois países; caso as mudanças no
uso da terra contribuírem para maiores inundações, é possível que as consequências sejam sentidas em ambos os
países.
6.2 Qualidade da Água Superficial
Para uma melhor compreensão sobre a qualidade da água superficial no Sistema do Chire, é necessária
uma investigação sobre os parâmetros de qualidade da água e ambiente, tendências de erosão e
sedimentação, principais poluentes e dos impactos resultantes de tais factores.
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6.2.1 Qualidade da água ambiental
Dados para avaliar a qualidade da água ambiental: No lado do Malawi desde a década de 1980 e
embora irregularmente, são monitorizados alguns parâmetros principais de qualidade da água em
várias estações de amostragem e importa mencionar que a frequência de monitorização é menor
nos últimos anos devido à diminuição das capacidades financeiras e de recursos humanos. Não foram
obtidos dados sobre a qualidade da água superficial no lado Moçambicano da bacia. Os parâmetros
principais de qualidade da água, como pH, Condutividade Eléctrica, Total de Sólidos Dissolvidos,
Carbonato, Bicarbonato, Cloreto, Sódio, Ferro, Manganês, Turbidez e Dureza, são monitorados
enquanto que o oxigénio dissolvido, matéria orgânica, amónia, nitrogénio total,fósforo total e
contaminação bacteriana não são monitorados. Enquanto que os parâmetros que são monitorizados
permitem estimar a adequação do uso para fins humanos, aqueles excluídos são importantes para
entender as implicações da qualidade da água a longo prazo para a saúde ambiental e humana
(MoAIWD, 2016). O oxigénio dissolvido é um indicador crítico para avaliar os organismos vivos e o
potencial de eutrofização, poluição, e deve ser suplementado com Nitrogénio Total e Fósforo Total. A
Amónia é tóxica para os peixes e é um importante indicador da eutrofização, juntamente com o
Nitrogénio e o Fósforo Total. Os metais pesados são um indicador importante para avaliar a poluição
industrial e a saúde humana incluindo o Crómio proveniente de curtumes, Chumbo de baterias, tintas
e petróleo, Cobre e Zinco de materiais de construção e veículos, e Cádmio e Mercúrio de hospitais e
clínica, e para avaliar a mineração de pequena escala (MoAIWD, 2016).

Vários parâmetros de qualidade da água comparados com os padrões disponíveis sugerem a
existência de uma concentração baixa de Oxigénio Dissolvido e teor alto de Sedimento Suspenso: Em
Janeiro de 2018, foram feitas colheitas em 14 pontos de amostragem , com vista a avaliar a qualidade
da água do Chire. A localização dos valores dos pontos de dados e um mapa de localização dos estações
SW01 a SW14 estão incluídos no Anexo 2. Os dados de 57 estações de monitorização de águas
superficiais recolhidas durante a estação chuvosa de 2014 são apresentados na Tabela 6.1. Todos estes
pontos estão localizados nas partes Malawianas da bacia do rio Chire. Não estiveram disponíveis dados
de qualidade da água superficial da parte Moçambicana do Chire.
Tabela 6.1: Parâmetros de qualidade da água em 2014 e 2018 em pontos de amostragem
de águas superficiais na Bacia do Chire
Constituinte

Concentrações (Janeiro
2018)

Concentrações
(Estação de chuvas
2014)
Mínima
Máxima

Directrizes
OMS5

Padrões 1,2,3,4

Miníma

Máxima

Temperatura, °C
Oxigénio Dissolvido, mg/L

24.80
0.40

29.90
4.24

20.4
2.7

34.4
10.3

pH

6.51

8.02

7.03

9.31

Condutividade eléctrica,
mg/L

33.90

553.60

48

811

-

Total de sólidos dissolvidos,
mg/L

-

-

29

454

1000

450-10002

-

-

0.00

22

-

-

-

-

10

320

-

-

1.0

7.1

1.0

38

600

100-2002

Carbonato (como CO3 ), mg/L
Bicarbonato (como HCO3 ),
mg/L

Cloreto, mg/L

353
>51
54
6.5-9.01
5-9.25
6-93
6.5-8.54
350-7502

6.5-8.5

70

Sulfato (como SO4), mg/L
Nitrato (como NO3), mg/L

0.65
0.01

14.72
2.22

<0.10
0.013

236
0.760

400
45

200-4002
451

Sódio, mg/L
Potássio, mg/L
Cálcio, mg/L
Magnésio, mg/L

2.78
0.05
0.90
1.57

23.86
8.11
43.37
19.76

5.0
0.8
3.0
1.1

70
6.7
74.4
18.9

200
200
150

100-2002
25-502
80-1502
30-702

-

-

12

254

500(como
CaCo3)
5
-

-

Dureza total, mg/L

26
237
12
266
Alcalinidade total, mg/L
Turbidez, NTU
1.0
380
0.10-1.02
Sedimentos suspensos,
14.3
1250
30mg/L1
mg/L
60mg/L3
Fosfato, mg/L
0.05
0.62
0.016
1.69
0.151
1
NB MS691: 2005: Padrões do Malawi para descarga de águas residuais em águas públicas. Fonte: (MoAIWD, 2014; MoAIWD,
PBM Consultants, & Council for Geoscience, 2018)
2
MS 678: 2013: Normas do Malawi - Monitorização do controlo da água para consumo humano
3
Padrões de emissão de efluentes líquidos domésticos (Moçambique)
4
Padrões do corpo receptor (Mar/Oceano) (Moçambique)
5
Directrizes da Organização Mundial da Saúde para a qualidade da água potável, 4ª edição, incorporando o primeiro adendo,
2017
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Temperatura da água: A temperatura variou entre 24.8 a 29.9°CC, sendo que a temperatura mais
alta foi registada no ponto de amostragem mais setentrional LB SW01 (Figura 6.8). A temperatura da
água, é um indicador importante devido à sua influência na química da água. A taxa de reacções
químicas geralmente aumenta em temperaturas mais altas, aumentando a taxa de actividade
biológica e a quantidade de oxigénio na água.
Oxigénio dissolvido: O oxigénio dissolvido (OD), é essencial para os organismos vivos e variou de 0.40
mg/L a 4.24 mg/L nas amostras testadas, tendo sido colhida uma amostra mais a norte e outra amostra
mais a sul. (Figura 6.9) (MoAIWD et al., 2018). Como o OD de água doce normalmente varia entre 1 a
20 mg/l, dependendo da época do ano, a localização e a profundidade da água e as diferentes espécies
de peixes e outros animais aquáticos exigem diferentes níveis mínimos de OD. No entanto, o nível de
OD no Chire parece ser baixo, o que pode ser um sinal de redução de concentração de oxigénio,
geralmente causado por eutrofização e poluição, pois o excesso de nutrientes causa crescimento
excessivo das plantas e as bactérias consomem oxigénio à medida que esse excesso de matéria
vegetal começa a degradar. Isto pode estar ligado a problemas com a infestação de plantas aquáticas
no Chire (descrito abaixo com mais detalhe).
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Níveis de pH: O pH registado em 2018, variava entre 6.51 a 8.02. As amostras geralmente
apresentaram valores baixos de conductividade eléctrica (EC), ou seja, de entre 33.90 a 553.60 µS/cm,
com os maiores valores registados em LB SW05. A EC, indica o total de sais dissolvidos na água, que
normalmente entram na água através da erosão de rochas sedimentares. O tipo de água dominante
apresenta alguma alcalinidade, com valores negativos de Eh, o que mostra que as condições estão a
reduzir, uma vez que, Eh é uma medida de oxidação ou potencial de redução. A alcalinidade, que é a
medida da capacidade da água de neutralizar ácidos, variou de 26 a 237 mg/l (MoAIWD et al., 2018).
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Figure 6.9: Dados de temperatura e oxigénio dissolvido para pontos de amostragem da água de
superficial LB SW01 a LB SW14 Fonte de dados: (MoAIWD et al., 2018)
Química da água: As amostras de águas superficiais SW01 a SW14, têm uma química semelhante,
dominada por bicarbonato de sódio (MoAIWD et al., 2018) . Os níveis de nitrato, originados
primariamente de fertilizantes agrícolas, são relativamente baixos. O total de sólidos dissolvidos,
registou uma variação entre 29 a 454 mg/l em 2014; a conductividade indica de que o teor de total de
sólidos dissolvidos permanece semelhante em 2018. Um valor de Dureza acima de 180 mg /l, é considerado
“muito duro” para a água potável, indicando que um nível de tratamento seria necessário para permitir o seu
consumo. Provavelmente devido ao aumento do caudal do rio e da erosão, os níveis de sedimentos em suspensão
foram elevados em algumas estações de amostragem durante a estação chuvosa de 2014. As consequências de tais
cargas de sedimentos, como turbinas de energia hidroeléctrica obstruídas, são abaixo descritas.
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6.2.2 Erosão e sedimentação
Degradação do solo e sedimentação causada pelo desenvolvimento agrícola insustentável e pelo
desmatamento: O alto teor de sedimentos no Sistema Chire, cria problemas de qualidade da água,
limitando a utilidade do sistema aquando do enchimento dos reservatórios, abertura das turbinas
hidroeléctricas e introduzindo um excesso de nutrientes. Um estudo abordando mudança do uso da
terra nas sub-bacias do Lago Malombe, constatou a tendência da erosão do solo aumentada 20 vezes
nas últimas décadas (Millennium Challenge Corporation, 2011). Uma avaliação do risco de erosão do
solo e o risco relacionado de entrada de sedimentos nos cursos de água, mostraram que tanto os Rios
Chire como o Ruo foram classificados de risco médio em 2011. O Rio Ruo, que atravessa a fronteira
entre o Malawi e Moçambique, registou o maior risco, com quase 40 % da sua área, classificada de
risco alto ou grave (MoAIWD, 2016). A Barragem de Nkula, localizada nas Cataratas de Nkula, perto
de Mwanza, no Distrito de Neno, no Malawi, é um afundamento terminal de sedimentos erodidos ao
longo do rio e dos seus afluentes (Kapute Mzuzu, Zhang, Chapola, Tembo, & Kapute, 2016).

6.2.3 Fontes de poluição
O Sistema aquífero do Rio Chire, recebe poluentes de uma variedade de fontes, incluindo águas
residuais domésticas, poluição agrícola e poluição industrial. No entanto, a falta de dados dificulta a
especificação de diferenças espaciais nos poluentes em todo o sistema.
Carregamento de sedimentos, produtos químicos tóxicos e escoamento de nutrientes da actividade
agrícola: A actividade agrícola cria uma série de problemas de poluição no Chire, incluindo o aumento
de carga sedimentar, à medida que os solos se vão degradando, produtos químicos tóxicos
provenientes do controlo de plantas aquáticas invasivas e de pragas, e escoamento de nutrientes
causados por resíduos animais e pela aplicação de fertilizantes . Os nutrientes (isto é, o nitrogénio e o
fósforo), são essenciais para o crescimento das plantas, e um certo nível de nutrientes é benéfico para
as algas, plantas aquáticas invasivas e outra flora e fauna aquáticas. No entanto, o escoamento de
nutrientes causado pelo uso excessivo de fertilizantes, resulta num crescimento excessivo de algas e
plantas aquáticas invasivas, o que pode resultar em hidrovias bloqueadas e afectar o desenvolvimento
da energia hidroeléctrica, um problema generalizado no Sistema do Chire (ver abaixo). Embora
grandes explorações agrícolas no Chire tenham sido identificadas como grandes contribuintes para o
excesso de escoamento de fertilizantes, as quantidades envolvidas são desconhecidas. A percentagem
de agricultores que usaram fertilizantes durante as condições de mercado de 2005 a 2008 no Malawi
e em Moçambique está resumida na Tabela 6.2. Estimativas recentes da carga total de poluição na
parte Malawiana da Bacia do Chire - incluindo os efluentes industriais conhecidos e os efluentes
domésticos e agrícolas estão incluídas na Tabela 6.3.
Tabela 6.2: Categorização das condições do mercado de fertilizantes no Malawi e Moçambique em
2005-2008

Malawi
Moçambique

Percentagem de agricultores
usando fertilizantes*
55% (29 kg/ha)
5% (4 kg/ha)

Política do Mercado de fertilizante (em
2005-2008)
Intervenções directas do estado
Relativamente muito pouca
intervenção do estado

*2005 significa kg/hectar Fonte:
(Haggelabde e Jayne, n.d.)
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Tabela 6.3: Cargas estimadas de poluição que atingem as massas de água no Chire, provenientes de áreas urbanas e
rurais

Demanda
Bioquímica de
Oxigénio (t/ano)
Propriedades agrícolas
Águas residuais
urbanas
Águas residuais rurais
Pecuária
Escoamento da terra

Fósforo total
(t/ano)

Nitrogénio
total
(t/ano)
2,147
364

1,140
2,722

240
265

1,021
1,198
6,487

681
523
2,871

Fonte: (MoAIWD, 2016)
Poluição industrial: Espera-se que a actividade industrial em Blantyre, no Malawi, contribua com
vários tipos de poluentes detectados nos cursos de água, incluindo metais pesados, que podem causar
vários problemas de saúde agudos e crónicos nas populações a jusante. Os dados são insuficientes
para fornecer uma imagem precisa sobre a poluição industrial no Chire, embora existam estudos
isolados. Por exemplo, um estudo sobre o efluente do Matadouro do Vale do Chire, avaliou os
parâmetros físico-químicos no Riacho Mchesa em Blantyre. Os maiores valores da PBO (612,3 mg /l) e
sólidos suspensos (477,3 mg/l, foram obtidos num ponto de descarga de efluentes no Mchesa,
revelando um desvio significativo dos padrões respeitantes às águas residuais do Malawi que, segundo
a regulamentação, podem ser descartadas em massas de água, a saber: 20 mg/l e 30 mg/l no caso da
PBO e sólidos suspensos (SS), respectivamente (MS691: 2005).
6.2.4 Impactos da qualidade da água
Adequação para uso da água de superfícial do Sistema do Chire está em declínio: Um estudo sobre
a adequação para uso na parte Malawiana do Chire, comparou os parâmetros de qualidade da água
medidos no campo, aos padrões de qualidade da água (MoAIWD, 2016). Até ao momento, os padrões
de qualidade da água disponíveis para uso doméstico incluíam os padrões do Malawi para água
potável, o padrão do Ministério do Desenvolvimento da Água para abastecimento de água rural, as
Directrizes da Qualidade da Água da África do Sul e as Directrizes da WHO para a qualidade de água
potável. As Directrizes da Qualidade da Água da África do Sul, foram usadas neste estudo para usos
não domésticos da água. A avaliação da adequação ao uso foi conduzida de acordo com as duas áreas
de recursos hídricos do Malawi (WRA) incluídas no Chire: WRA 1, que engloba grande parte do leito
principal e áreas do Chire a oeste, e WRA 14, que compreende secções dos Distritos de Mulanje,
Phalombe e Chiradzulu, no sudeste do Malawi, ao longo da fronteira Moçambicana. A Tabela 6.5,
resume as estimativas (2010) e as projecções (2020, 2035) da qualidade da água para vários usos por
WRA (1 ou 14). A WRA 14 tem níveis comparativamente mais altos de qualidade da água na irrigação,
pecuária e aquicultura. No entanto, há uma tendência decrescente na qualidade da água em ambas
as WRA ao longo do tempo.
Tabela 6.5: Resumo da avaliação de 'adequação ao uso' actual (2010) e futuro (2020, 2035) das
águas superficiais na Bacia do Rio Chire (Malawi apenas)
Adequação ao
uso
Bom
Aceitável
Baixo
Impróprio

Irrigação
‘10
14
1

‘20
14
1

Pecuária
‘35

14
1

‘10

‘20

X

14
1

Aquacultura
‘35

‘10

‘20

14
1

x

14
1

Doméstico
‘35

‘10

‘20

Industrial
‘35

‘10

‘20

x

14
1

Recreação
‘35

X
14
1

‘10

‘20

‘35

X
x
x

x
x

x

Fonte: (MoAIWD, 2016) Um ´x´indica que tanto o WRA1 como o WRA14 têm o mesmo valor
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Infestação por Plantas aquáticas invasivas, é uma questão crítica no sistema Chire: Eichornia
crassipes (jacinto de água), é a mais invasiva entre as plantas aquáticas na Bacia do Chire; é um
problema comum a outras massas de água doce em África. Vossia cuspidata (capim de hipopótamo)
e Pennisetum purpureum (capim de elefante), também são predominantes. O jacinto de água, é uma
espécie invasora originária da Amazónia que apareceu no sul do Malawi no final dos anos 60,
possivelmente através de inundações transfronteiriças do Zambeze no Zimbabwe (Phiri et al., 2001).
Como a qualidade da água no Lago Malawi/Niassa/Nyasa e
na região alta da bacia
hidrográfica,diminuiu devido à descarga de esgotos -ponto não difuso e ao escoamento agrícola
difuso e devido ao aumento de concentração de nutrientes. Além disso, a degradação da captação ao
redor da bacia, aumenta a erosão e a sedimentação do solo rico em nutrientes no rio (Liabunya, 2007).
Sem competidores naturais, e com um ambiente enriquecido em nutrientes, o jacinto de água
proliferou rapidamente e espalhou-se lentamente para o norte, na Bacia do Rio Chire. A ocorrência do
jacinto de água, foi registada em 1995 no Alto Chire em 1995e ainda agora é encontrado mesmo no
extremo norte do país (Phiri et al., 2001). Não há registo de quando ou como o jacinto de água se
espalhou na parte Moçambicana da Bacia do Chire. O impacto dasplantas aquáticas invasivas, é maior
durante a estação das chuvas, ou seja de Dezembro a Março ou Abril, quando há aumento dos níveis
do rio fazendo com que as plantas aquáticas invasivas se desprendam e flutuam em grandes massas,
à medida que se vão movendo para jusante (Liabunya, 2007; Mellhorn, 2013). Essas massas estão
ilustradas na Figura 6.10.

Figura 6.10: Plantas aquáticas invasivas flutuando ao longo do Rio Chire em
Moçambique (Fonte: Christina Fraser)
Impactos das plantas aquáticas invasivas: As plantas aquáticas invasivas, afectam os meios de
subsistência, devido aos desafios que estas colocam á navegabilidade e pesca, alteração da ecologia
do sistema aquático e disrupção do fornecimento de energia hidroeléctrica. Embora os dados sobre o
impacto das plantas aquáticas invasivas nos meios de subsistência e ecologia sejam insuficientes para
compreender a extensão do problema, o impacto das plantas aquáticas invasivas na energia
hidroeléctrica atraiu mais atenção. O Malawi depende da energia hidroeléctrica gerada nas Cataratas
de Nkula, Tedzani I e II e nas Cataratas de Kapichira, no Rio Chire. O aumento de massas flutuante de
plantas aquática invasivas em combinação com o assoreamento, aumentou o teor de detritos que
entram nos lagos de admissão das estações hidroeléctricas. O facto causou grandes danos às máquinas
de produção hidroeléctrica em Dezembro de 2001, assim como ás estruturas de captação nas centrais
Tedzani I e II desmoronadas devido acumulação de plantas aquáticas invasivas nas telas de admissão
(Liabunya, 2007). Como as plantas aquáticas invasivas são mais prevalentes no Chire durante a estação
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das chuvas, isto é de Janeiro a Abril, os impactos nas estações hídroeléctricas, pareceram ser mais
prevalentes durante esse período (Mzuza, Chapola, Kapute, & Chikopa, 2015).
Métodos para mitigar os desafios da infestação por aquáticas invasivas: No Malawi, o controlo
biológico das plantas aquáticas invasivas (especificamente, o jacinto de água), foi iniciado em 1995 no
âmbito de um projecto do Departamento para o Desenvolvimento Internacional (DfID) do Reino
Unido, tendo sido posteriormente adoptado pelo Banco Mundial. Em 2001, aproximadamente
200.000 Neochetina, um pequeno besouro que consome o jacinto de água, foram criados e libertos
em vários locais dentro e perto da Bacia do Rio Chire. Os besouros estabeleceram-se bem no sistema,
embora o aumento populacional tenha sido mais rápido no baixo e médio Chire (Phiri et al., 2001). A
redução da população de jacinto de água pode ter desempenhado um papel no subsequente
crescimento do capim-hipopótamo, uma vez que se alimentou das folhas de jacinto de água em
decomposição e exacerbou os desafios impostos pelas plantas aquáticas invasivas a longo prazo.
Ainda assim, há poucos dados para quantificar os impactos a longo prazo destes métodos de controlo
biológico.
Outros esforços para controlar as plantas aquáticas invasivas: Os esforços mecânicos para a
remoção de plantas aquáticas invasoras nas áreas a jusante da estações hidroeléctricas começaram
em 2002, quando se empregou pessoal para remoção manual, mas a taxa de plantas aquáticas
invasivas vindas de montante ultrapassava em muito a taxa de remoção. De 2003 a 2005, a Electricity
Supply Corporation do Malawi (ESCOM), tentou usar outros métodos de remoção mecanizada,
conduzindo o Projecto de Gestão de Plantas Aquáticas Invasivas de Liwonde que combinava um boom
flutuante para colher as plantas invasoras com a ajuda de métodos mecânicos de remoção. Em 2007,
este esforço foi amplamente visto como um sucesso, embora as inundações em 2006 tenham
originado uma quantidade grande de plantas aquáticas invasivas, que quebrou o boom (Liabunya,
2007). Em 2013, Milennium Challenge Account – Malawi - Malawi (MCA-Malawi), iniciou um projecto
de cinco anos destinado a resolver o problema de assoreamento e infestação de plantas aquáticas
invasivas. Tal esforço incluíu a compra de dragas e ancinhos de lixo, booms de desvio, transportadores,
camiões de descarte e equipamentos para a colheita de plantas aquáticas invasivas nas unidades
hidroeléctricas e na barragem de Liwonde. Em Abril de 2018, duas máquinas de colheita de plantas
aquáticas invasivas e dois caminhões foram comissionados e entregues à Companhia de Geração de
Energia Eléctrica (EGENCO) em Liwonde, tendo assim melhorado a capacidade de colheita e os
processos de descarte. MCA-Malawi, além de várias outras organizações, também está trabalhando
com comunidades locais e Organizações Não-Governamentais (ONG) locais com vista a melhorar as
práticas de maneio da terra, a fim de diminuir os desafios de sedimentação e plantas aquáticas
invasivas. Existem poucos dados para mostrar os impactos destes métodos a longo prazo, embora as
plantas aquáticas invasivas continuem a ser removidas por meios mecânicos e sejam frequentemente
despejadas ao longo do lado da estrada, sem nenhum plano de descarte adicional. Um estudo recente
indicou o potencial das plantas aquáticas invasivas como um método de fertilização verde em terras
agrícolas (Mellhorn, 2013). As plantas aquáticas invasivas, continuam a ser uma questão importante
em todo o Sistema do Chire, tanto no Malawi como em Moçambique, embora não esteja bem
documentada o grau des infestação aquáticas invasivas na parte Moçambicana do Chire.

6.3 Interacção entre Águas Superficiais-Subterrâneas
Contribuições Potenciais das Águas Subterrâneas para os caudais de Superfície no Chire:Estima-se
que os aquíferos da bacia contribuam entre 10 e 30% do caudal anual total do rio no Malawi,
especialmente durante a estação seca (Titus et al., 2009).
Compreendendo as interacções: Para caracterizar os sistemas hidrológicos, é importante
compreender as interacções entre as águas superficiais e subterrâneas. Portanto, foi investigada as
possíveis interacçções entre a água superficial e a água subterrânea. Geralmente, as fontes de águas
superficiais foram mais enriquecidas do que as fontes de água subterrânea nalgumas áreas, sendo
que, outras áreas registam água subterrânea mais enriquecida do que as águas superficiais. Isto sugere
uma recarga preferencial dos aquíferos por água superficial em primeiro lugar, e descarga preferencial
da água subterrânea em fontes de água de superfície numa segunda instância.
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Conectividade Hidráulica: A descarga de água subterrânea em fontes de água superfícial foi mais
pronunciada durante a estação seca, em comparação com a estação chuvosa (Figura 6.14). Existe
uniformidade na assinatura isotópica das águas superficiais e das fontes de água subterrânea
nalgumas partes da área de estudo, que são consistentes com as chuvas locais. Isso sugere possível
conectividade hidráulica induzida pela recarga precipitada na área de estudo. No entanto, as variações
mais amplas observadas na assinatura isotópica das fontes de águas subterrâneas e superficiais
noutras áreas indicam a falta de conectividade hidráulica (Chitsundi, 2018).

6.4 Mensagens Principais
A hidrologia das águas superficiais do Sistema Aquífero do rio Chire, revela considerações
importantes para a gestão partilhada da água. As mensagens principais são as seguintes:
•

•

•

•

•

Regulação mínima de caudal: A extensão da infraestrutura das águas superficiais que regula
o fluxo no Shire é largamente limitada a uma barragem. Embora um fluxo relativamente
consistente durante todo o ano alivia em certa medida a necessidade de armazenamento, o
crescimento populacional, o aumento das temperaturas e as chuvas irregulares podem gerar
a necessidade de assegurar a obtenção de fontes de água mais seguras e garantir um maior
amortecimento contra possíveis inundações.
Controlo de infestação de plantas aquáticas,requer uma acção concertada: A infestação de
plantas aquáticas é uma questão importante no sistema Chire, e embora os esforços de
controlo biológico e remoção manual sejam contínuos, soluções de longo prazo podem exigir
o tratamento das causas básicas, tais como o excesso de nutrientes e sedimentos que entram
nos cursos de água e criam um ambiente propício ao excesso de crescimento das ervas
daninhas aquáticas. Além de mais, como é improvável que as plantas aquáticas invasivas,
respeitem as fronteiras internacionais, os dois países podem beneficiar da colaboração de
esforços para controlá-las.
Existem grandes preocupações com a qualidade da água ambiental, especialmente em
relação ao baixo concentração de oxigénio dissolvido e à sedimentação: As principais
preocupações ambientais relacionadas com a qualidade da água, incluem a falta de dados
sobre os parâmetros ecológicos e de saúde humana, a baixa concentração de Oxigénio
Dissolvido, que é provavelmente resultado da eutrofização e da infestação de plantas
aquáticas invasivas, e a alta sedimentação devido à degradação e erosão do solo.
Contaminantes conhecidos e desconhecidos: As principais fontes de poluição incluem
poluição doméstica, poluição agrícola, e poluição industrial. A poluição agrícola e doméstica
são conhecidas por introduzirem um excesso de matéria orgânica e nutrientes no sistema,
criando desafios com a eutrofização e esgotamento de Oxigénio, o que pode causar a morte
de peixes e uma série de outras questões ecológicas. No entanto, pouco se sabe sobre os
contaminantes químicos e de metais pesados da agricultura e da indústria, muitos dos quais
têm impactos crónicos na saúde a longo prazo das pessoas ao redor e a jusante do caudal.
Integração de dados é limitada: Apesar do facto de que os princípios internacionais exigem
uma gestão integrada de acordo com os limites hidrológicos, os esforços práticos nesse
sentido no Chire ainda são extremamente limitados. Conjunto de dados relacionados com a
água não estão integrados. A não incorporação desses conhecimentos, pode resultar em
abordagens sub-óptimas nos dois países, em vez de abordagens integradas que podem ser
aproveitados em todo o potencial deste sistema partilhado.

77

7.0 Uso da Água
O Sistema Aquífero do rio Chire representa um importante recurso natural que apoia actividades
económicas, incluindo a energia hidroeléctrica, a agricultura irrigada, a aquacultura, o transporte, o
turismo, a vida selvagem e o abastecimento urbano e rural de água ao longo do rio no Malawi
(MoAIWD, 2016c). Em Moçambique, o Rio Chire presumivelmente também é importante, mas esta
importância encontra-se menos documentada.

7.1 Agricultura: Culturas e pecuária
7.1.1 Culturas
Áreas agrícolas no Sistema Chire : Dados sobre as áreas irrigadas, de sequeiro e controladas pela
chuva, foram obtidos do Instituto Internacional de Gestão de Água (2010), que fez o mapeamento da
área irrigada recorrendo a imagens compostas de MODIS NDVI, com uma resolução de 250m,
recolhidas na Ásia e em África ao longo de 16 dias. A evapotranspiração (ET) das áreas cultivadas
(Figura 7.1) foi obtida a partir dos dados do Global Land Evaporation Amsterdam (GLEAM) (Martens
et al., 2017; Miralles et al., 2011). GLEAM usa a equação de Priestley e Taylor (Sumner e Jacobs, 2005)
para calcular a evaporação potencial com base nas observações da radiação da rede de superfície e
da temperatura do ar próximo da superfície. As estimativas da evaporação potencial de cada
cobertura do solo (por ex: solo nú e áreas com vegetação) são convertidas em evaporação real, usando
um factor de estresse evaporativo, conseguido através de observações tipo micro-ondas da
profundidade óptica da vegetação (VOD) e da humidade do solo da zona- raiz.
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Figura 7.1: Uso da terra para a agricultura na Bacia do Chire (Fonte: IWMI (2010) e GLEAM (Martens et al., 2017)
A irrigação cobre menos de 1 por cento da Área da Bacia: A proporção de áreas irrigadas, de sequeiro
e não irrigadas na bacia é 0.73%, 16.28% e 11.29% , respectivamente (Tabela 7.1). Há muito mais
irrigação na parte Malawiana da bacia do que na parte Moçambicana (Figura 7.1).

79

Tabela 7.1: Área agrícola e ET no Sistema Aquífero do Rio Chire, com base em informações fornecidas pelo
IWMI (2010)
Tipo de terra

Área (ha)

ET (m/ano)

Irrigada
De Sequeiro
Área não irrigada

23,700
530,000
365,000

0.467
0.473
0.507

ET volume
(milhões
m3/ano)
110
2494
1852

Não agrícola
2,322,000
0.530
12303
Nota: Considerando que o MoAIWD, Malawi (2016c) detectou uma taxa de eficiência de 20 a 30%
na irrigação, aplicou-se uma taxa de eficiência de 25%para calcular a procura bruta em matéria de
irrigação (440 milhões de m3/ano) a partir do volume ET. A procura estimada de água para irrigação
é 18.570m3/ha/ano
Irrigação actual na parte Malawiana do Sistema Chire: Dados do Malawi (MoAIWD, 2016c) sugerem
níveis um pouco mais elevados de irrigação do que os acima fornecidos, possivelmente devido ao facto
de esses dados serem mais recentes. A partir de 2016, havia cerca de 35.000 ha de áreairrigada na
Bacia do Rio Chire - cerca de 20.000 ha incluindo propriedade do estado ou comerciais (produção de
açúcar, café, chá e tabaco) e o restante eram áreas de irrigação de pequenos produtores (produzindo
arroz e milho) (MoAIWD, 2016b). A Figura 7.2 mostra o tipo de lavoura por área na bacia. O milho é a
principal cultura practicada na bacia, cobrindo mais de 70% da área dedicada à produção de culturas
alimentares.
Planos para irrigação futura em parte Malawianas do Sistema do Chire: O Projecto de Transformação
do Vale do Rio Shire (SVIP), como parte integral da Iniciativa Green Belt, visa melhorar de forma
sustentável a produtividade e a produção agrícola e reduzir a pobreza rural. O projecto prevê adicionar
42.500 ha de irrigação por gravitação, com o propósito de beneficiar 100.000 famílias de agricultores
(ou uma população de aproximadamente 600.000 pessoas) nos municípios de Chikwawa e Nsanje, no
Vale do Baixo Chire (MoAIWD, 2016c). O Quadro de Monitoramento do Plano da Bacia do Rio Chire
indica que 46.560 ha devem estar equipados e operacionais até 2035 (Ministério do Desenvolvimento
da Água e da Irrigação, 2013), enquanto que cálculos mais recentes, baseados em dados do MoWDI
(2015), resultaram em 50.603 ha.
A Tabela 7.2, ilusta os 14 programas de irrigação existentes na bacia do rio Chire. Estes programas têm
uma área total de 50.600 ha, a ser desenvolvida em três fases: Fase I, com 20.000 ha (2015-2020);
Fase II, com 28.500 ha (2021-2025); e Fase III, com 67.500 ha (2026-2035). O aumento na procura da irrigação,
referente aos 50.600 ha referidos na Tabela 7.2 - com base na demanda estimada de água para irrigação de
18.570 m3 /ha/ano - (três colheitas por ano) (Tabela 7.2) é de 940 milhões de m3/ano, o que significa um aumento
de três vezes na procura de água para irrigação se não forem utilizados sistemas de uso de água para irrigação
mais eficientes, para reforçar a eficiência dos 20-30% actuais (MoAIWD, 2016c).
Tabela 7.2: Sistemas de irrigação planeados no Chire (MoWDI, 2015)
Sistema de Irrigação

Distrito

Nkawinda/ Bakasala
Nthiramanja
Mlooka
Ruo – Diversion
SVTP

Blantyre
Mulanje
Zomba
Thyolo/Nsanje
Chikwawa

Área
(ha)

560
6,316
153
8,858
26,653

Custos de
Capital (US$
'000)
790
22,223
730
16,811
193,770

Custo de
Unidade(US$/ha)

1,411
3,518
4,771
1,898
7,270

EIRR (%)

Classificação

30
21
14
30
11

2
3
4
5
6
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Matoponi
Likabula/Kholiwe
Likhubula/Nthumbula
Lembani
Lichenya
Bwanje Dam
Makwangwala
Nkhulambe/Wowo
Mtuwa
Total

Zomba
Mulanje
Chikwawa
Ntcheu
Mulanje
Ntcheu
Zomba
Phalombe
Mangochi

115
628
419
1,624
1,249
800
1,734
300
1,194
50,603

590
3,947
3,410
4,125
7,619
7,223
10,158
1,444
11,024
283,864

5,130
6,285
8,138
2,540
6,099
9,029
5,857
4,813
9,232

14
11
12
26
14
11
14
14
11

8
13
17
18
22
24
26
28
30

Nota: EIRR é a taxa interna de retorno económico, e os custos de capital indicados na tabela são apenas para
construção, e não incluem os custos de software (viabilidade, projecto, custos de supervisão).
A agricultura de sequeiro desempenha um papel significativo na segurança alimentar. A maioria da
população practica agricultura de sequeiro e consequentemente tem a mais alta demanda líquida de
água de evapotranspiração – que é de 2,494 milhões m3 (Tabela 7.1) - devido a uma extensa área de
cobertura. Há menos controlo sobre a demanda procura de água no sistema de sequeiro, mas as
tecnologias de gestão da água para agricultura podem ser implementadas para aumentar a
disponibilidade de água para fins de lavoura, aumentando assim o rendimento das culturas.
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Figura 7.2: Área de cultura de sequeiro e agricultura irrigada na parte Malawiana do Chire
(Ministério da Agricultura, Irrigação e Desenvolvimento da Água, 2016c)
7.1.2 Pecuária
Procura de Água para a Pecuária nas partes Malawianas da bacia do Chire A demanda de água para
a pecuária foi calculada em aproximadamente 5.2 milhões de metros cúbicos por ano nas partes
Malawianas do Chire . Este cálculo tem como base a população animal registada junto do Ministério
de Agricultura, Irrigação e Desenvolvimento da Água (2016b) e a demanda diária de água para fins de
pecuária ou avicultura, de acordo com dados fornecidos pelo Departamento de Desenvolvimento
Rural e Agrícola (2018). Na bacia do Rio Chire, há produção de carne em larga escala (MoAIWD, 2016b).
Os animais são alimentados intensivamente com resíduos de culturas, subprodutos agrícolas e
concentrados. Os sistemas lácteos também estão disponíveis, igualmente os porcos e aves comerciais
são criados em áreas peri-urbanas. Em termos numéricos, o gado caprino está em primeiro lugar,
seguido do gado bovino (Tabela 7.3).
Tabela 7.3: Pecuária no Sistema Aquífero do Rio Shire, Malawi em 2010
Tipo de pecuária /
aves de capoeira

População
Estimada (No.)

Quantidade de
Água Potável
(m3/ano)
3,655,000

Gado bovino

222,500

Quantidade de Água
Potável por animal
(ℓ/dia)
45

Cabras

658,000

5

1,200,900

Ovelhas

15,000

8

43,800

Porcos

131,500

7

336,000

1,875,000

0.13

89,000

Galinhas

Total
5,324,000
(Fonte para população animal: Ministério da Agricultura, Irrigação e Desenvolvimento da Água,
2016b); Fonte de água potável por animal: Departamento de Desenvolvimento Rural e Agrícola
(2018).
Dados limitados de partes Moçambicanas do Chire sugerem aumentos rápidos no número de gado
Existe um potencial substancial para o desenvolvimento da pecuária devido à disponibilidade de áreas
de pastagem nas parte Moçambicana do Chire. Actualmente, o gado caprino é o mais usado para o
consumo das famílias, enquanto o gado bovino, suíno , ovino e também o caprino são utilizados
comercialmente . Em Mutarara, o número de bovinos aumentou de 3.000 cabeças em 2000 para cerca
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de 6.000 em 2004 e 19.000 em 2011 (Ministério da Administração Estatal, 2014b). Não há informação
sobre o número de gado nos distritos de Milange e Morrumbala.
Gerando uma estimativa aproximada da procura de água para o gado na parte Moçambicana do
Chire: Um método de área proporcional foi usado para calcular a demanda de água para gado e aves
na parte Moçambicana da Bacia do Chire, usando os números de 2012 respeitantes ao gado (gado
bovino 37.546) e aves (4.232 milhões) na Zambézia (Vernooij et al., 2016). Com áreas de 140,000km2
e 9.448 km2 para o Zambeze e para a parte Moçambicana da Bacia do Chire, respectivamente, a
demanda combinada estimada de água para o gado e aves foi de 0.55 milhões m3/ano. O lado
Moçambicano da Bacia do Shire tem um número de aves significativamente mais elevado em
comparação com o Malawi.
7.1.3 Pescas
Pesca, parte Malawiana do Chire: A pesca é a ocupação tradicional que permite melhorar os meios de
subsistência (em termos nutricionais e monetários) da maioria das comunidades rurais ao longo dos
lagos e rios no Malawi (MoAIWD, 2016b, 2016c). Um programa de co-gestão (governo e grupos de
utentes) foi introduzido no Lago Malombe em 1993, após o fracasso do sistema controlado pelo
governo. Trinta e uma organizações locais, representando a comunidade pesqueira, conhecidas como
os 31 Comités das Aldeias de Praia (BVC), compostas tanto por proprietários de equipamentos (por ex:,
armadilhas para peixes, anzol e linha, cestas e lanças) como por não-pescadores foram formadas ao
redor do Lago Malombe e do Rio Chire para gerir a actividade pesqueira.
Tipos de peixe: Os tipos de peixe capturados no Baixo Chire,onde ocorre a maior parte da pesca na
bacia - são o bagre e a tilápia. Os dados de captura de peixe indicam um decréscimo de tonelagem,
considerados os anos de 1987 (20.000 toneladas) e 2012 (3.000 toneladas), conforme reportado por
MoAIWD (2016b). De acordo com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura
(FAO), em 2005, 62.000 meios de subsistência derivaram directamente da actividade pesqueira na bacia
do Rio Chire, e 350.000 indirectamente no Malawi como um todo.
Valor do peixe: O valor estimado da indústria pesqueira na parte Malawiana da bacia do Rio Chire é de
cerca de US $ 7.5 milhões/ano (MoAIWD, 2016b). Um desafio da aquacultura comercial é o crescimento
lento das espécies cultivadas, devido à fraca conversão alimentar. Isto faz com que os produtos da
aquicultura sejam de produção cara, e por isso, esta actividade na Bacia do Chire não foi reportada.
Dados sobre a pesca da parte Moçambicana: Não há nenhum relatório sobre o valor estimado da
indústria pesqueira na Bacia do Rio Chire, em Moçambique. As actividades de pesca são realizadas no
Chire, mas não houve produção na aquicultura, piscicultura e pesca industrial e semi-industrial no
mesmo período.

7.2 Energia hidroeléctrica
A importância da produção hidroeléctrica no Chire: A produção de energia hidroeléctrica no Rio Chire
contribui com cerca de 99% das necessidades de energia da bacia na parte do Malawi (Ministério da
Agricultura, Irrigação e Desenvolvimento da Água, 2016c). A geografia limita o potencial de
desenvolvimento de energia hidroeléctrica na parte Moçambicana da bacia, já que o terreno é
relativamente plano. No Malawi, existem sete esquemas de produção de energia hidroeléctrica
activos e outros cinco planeados até 2028 (Figura 7.3 e Tabela 7.4). Todas as centrais existentes,
requerem uma reabilitação urgente e a capacidade disponível para a geração de energia é
normalmente muito menor do que a capacidade instalada, devido ao desgaste das instalações
existentes e à redução dos caudais do Rio Chire (MoNREM, 2017). Para controlar e proteger o caudal
de saída com vista à geração de energia nas centrais a jusante, a barragem Kamuzu em Liwonde foi
construída em 1965 para regular o caudal do Rio Chire, armazenando água durante períodos de caudal
mínimo e descarregandodo água em período de cheia. Esta barragem foi recentemente reabilitada no
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âmbito do SRBMP (Fase I), com a introdução de um novo modelo operacional chamado KABOM, com
a finalidade de melhorar a regulação da descarga de água na barragem para atender à demanda dos
utentes a jusante (MoAIWD, 2017).

Figura 7.3: Localização das centrais de energia existentes e planeadas no Sistema Chire
Produção total de electricidade a partir dos esquemas do Chire: A produção hidroeléctrica contribui
actualmente com um total de 357.4 MW (MoAIWD, 2016c) no Chire (Tabela 7.4). A actual necessidade
total de água para a produção de energia (25.450 milhões m3/ano) foi calculada na base da agregação
da descarga necessária em cada uma das centrais. Este uso de água é não-consumptivo e está
disponível para uso a jusante após passar pela central de energia hidroeléctrica.
Tabela 7.4: Capacidade de produção de energia a partir de 2015 (MONREM 2017)

Central

Data de
Instalação

Descarga total por
central
hidroeléctrica
(m3/s)

No. de
Unidades

Descarga
Necessidade
agregada da
agregada de água
central
hidroeléctrica
(m3/s)
(milhões m3/ano)

Nkula A

1966

23

3

69

2,176

Nkula B

1980 - 1992

39

5

195

6,150
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Capacidade
total de
geração de
energia
(MW)
35.
1
10
0

Tedzani I&II

1973 & 1977

30

4

120

3,784

40

Tedzani III

1996

77.5

2

155

4,888

52.
7

Kapichira I

2000

67.5

2

135

4,226

64.
8

Kapichira II

2014

67.5

2

135

4,226

64
.8

Requisito mínimo de água é a soma do volume de água necessária para Tedzani I, II,
III = 8672 milhões m3/ano

35
7.
4
Nota: A necessidade total de água hidroeléctrica (não-consumptiva) é de 25.450 milhões
de m3/ano. Fonte de dados: MoAIWD (2016c) e MoNREM (2017). Nota: MW é
megawatts.

Locais planeados para a geração de energia hidroeléctrica: Como acima observado, 8 (3 confirmadas e 5
candidatas) centrais hidroeléctricas adicionais estão planeadas para 2020 a 2028 com vista a aumentar a
geração de energia exigida pela demanda e pelo nível de desenvolvimento (Tabela 7.5; MoAIWD, 2016a,
2016c; MoNREM, 2017). As centrais confirmadas (‘com garantia de execução’) referem-se às centrais para
as quais foi tomada uma decisão e compromissos firmes assumidos em forma de um contrato de compra
de energia, assinado entre os contratantes ou pelo governo, enquanto centrais candidatas (‘em carteira’),
são as centrais eléctricas que não contam com um acordo entre empreiteiros ou governo (MoNREM, 2017).
Estima-se que o impacto do número de centrais eléctricas ‘em carteira’ sobre a capacidade de geração de
energia hidroeléctrica, durante o período de2018 a 2028, seja na ordem dos 752,2 MW (Tabela 7.5). Prevêse a geração de 300 MW adicionais, produzidos pela central térmica de carvão Kammwamba cujo início de
construção foi previsto para 2017.
Irrigação: Uma captação de água de irrigação de cerca de 40 m3/s a partir do reservatório de Kapichira
durante a estação seca, a qual pode afectar a capacidade de geração de energia, foi reportada pelo
MoNREM (2017). A central eléctrica de Kholombidzo terá armazenamento diário para permitir que
funcione em modo de pico diário de maneira a controlar alternativas térmicas e reforçar a fonte de
electricidade renovável de energia solar e eólica. Por outro lado, prevê-se que a central eléctrica de
Mpatamanga, melhore a disponibilidade de energia e capacidade, na medida em que esta central tem um
reservatório diário/semanal. Outras centrais térmicas que utilizam combustível leve importado e
combustível pesado também estão incluídas como candidatas (‘em carteira’) e incluem centrais de
electricidade específicas em Kanengo, Lilongwe, Mapanga e Mzuzu, embora nenhuma central eléctrica
específica esteja localizada na Bacia do Rio Chire (MoNREM, 2017).
Tabela 7.5: Centrais hidroeléctricas ‘em carteira’(candidatas), cuja construção está planeada para o período entre
2020 a 2028 (MoAIWD, 2016a, 2016c; MoNREM, 2017)
Local
Capacidade
Geração
Capacidade
CAPEX
Ano planeado Progresso do
de energia (GWh/ano)
de
(milhões
projecto
(MW)
Descarga
USD)
(m3/s)
Cataratas Zoa, Rio
23.0
110.8
115.0
não
Procura de
Ruo
documentado financiamento
para o estudo
de viabilidade
Mpatamanga, Rio
308.0
1,740.0
550
522.0
2022
Estudo de
Shire
viabilidade
concluído
2016
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Kapichira III
(extensão) Rio
Shire
Kholombidzo, Rio
Shire

112.0

647.0

-

139.0

2024

213.2

1,212.0

400

511.5

2023

Informação
limitada
disponível
Estudo de
viabilidade
concluído
2016
Nível
Conceptual

Cataratas
96.0
555.0
200.0
2022
Hamilton, Rio
Chire
Total
752.2
4,264.8
950
1, 487.5
2028
Nota: Capex (despesas de capital) representam valores descontados inerentes ao custo de construção
dos projectos de geração e dos inter-conectores incluídos no plano de geração. Estas, utilizam o
conceito de custos de construção anualizados, usados no processo de optimização do PLEXOS
(software baseado num modelo de energia integrado que visa minimizar os custos operacionais e de
investimento), que converte os custos de construção (de um dia para outro) em custos anuais
equivalentes ao longo de toda a vida económica do gerador ou transmissão.

Locais planeados para a geração de energia hidroeléctrica: Como acima mencionado, cinco outras
centrais de energia hidroeléctrica estão projectadas para o período de 2020 a 2028, com o intuito de
aumentar a produção de energia, em conformidade com os níveis de demanda e desenvolvimento
(Tabela 4; Ministério da Agricultura, Irrigação e Desenvolvimento da Água, 2016a, 2016c). O aumento
da capacidade de produção de energia hidroeléctrica ao longo do período de 2018 a 2028, é calculado
em 754 MW. Espera-se que a central térmica de carvão de Kammwamba possa vir a providenciar uns
300 MW adicionais.
Não existem centrais de energia hidroeléctrica ou não estão planeadas centrais de hidroeléctrica
para a parte Moçambicana do sistema: Não há produção de energia hidroeléctrica na parte
Moçambicana da bacia. Os consumidores da sede do Distrito de Mutarara, que se estimam em 1.088,
são abastecidos pela rede eléctrica produzida pela Central Hidroeléctrica de Cabora Bassa (Ministério
da Administração Estatal, 2014b). As administrações de Dôa e Inhangoma são fornecidas por grupos
de geradores, enquanto que o restante das comunidades recorre à madeira e carvão. Uma produção
de energia adicional de 210 MW, gerada pelo projecto hidroeléctrico de Lupata, nos distritos de
Tambara (província de Manica) e Mutarara (Tete) foi autorizada pelo Conselho de Ministros em 2014
(Ministério da Administração Estatal, 2014b). O distrito de Milange, é abastecido pela rede de
distribuição de energia eléctrica do Malawi . Outra fonte de energia é constituída pelo Grupo Gerador
de 47 KVA, que abastece a sede do Posto Administrativo de Molumbo, vila de Milange e empresas
existentes na referida vila (Ministério da Administração Estatal, 2014a). No Distrito de Morrumbala, a
energia eléctrica de um gerador de 165.3 KVA abastece 98 consumidores.
Variabilidade de escoamento/caudal e produção de energia hidroeléctrica no Chire: A produção de
energia hidroeléctrica na bacia enfrenta vários desafios que reduziram a produção de energia em 40%
(MoAIWD, 2016c). Estes desafios incluem o redução dos escoamentos devido à diminuição dos níveis
de água no Lago Malawi/Niassa/Nyasa, ausência de fluxos provenientes dos afluentes do Chire
durante a estação seca, degradação ambiental, e mudanças climáticas, que representam um grande
risco. Diversas intervenções para melhorar a disponibilidade de água e capacidade de produção de
energia estão actualmente a ser exploradas.
Infestação de plantas aquáticas e produção de energia hidroeléctrica na Bacia do Chire: Os desafios
com plantas aquáticas invasivas, foram abordados pela instalação da barreira em Kapichira e pela
colheita dessas plantas em Liwonde, usando novos equipamentos doados pelos governos dos EUA e
do Japão (ver secção 6.3). Mais barreiras de detritos estão planeadas para os sistemas de Nkula e
Tedzani. Outros esforços recentes foram realizados no âmbito do SRBMP.
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Assoreamento de reservatórios de água: O assoreamento dos reservatórios reduz a capacidade de
retenção de água (ver secção 6.3). Várias actividades de dragagem já tiveram início, apoiadas por
equipamentos doados pelo governo dos EUA - incluindo a dragagem de aprofundamento e o desvio
de rios no âmbito dos esquemas de Tedzani e Nkula. No âmbito do sistema de Kapichira, estão planeadas
mais actividades de dragagem.
Iniciativas de Gestão Ambiental: Estão em curso várias iniciativas de gestão ambiental na bacia, de
combate á infestação de plantas as aquáticas e redução de assoreamento. Estas incluem: Projectos de
Reflorestamento das Bacias Hidrográficas, uso eficiente de energia (fogões melhorados de biomassa)
para reduzir a procura de combustível lenhoso, projectos de energia mista, para incentivar o uso de
fontes de energia solar, eólica e térmica, e o envolvimento e sensibilização das partes interessadas
para garantir a sustentabilidade das iniciativas.

7.3 Abastecimento Doméstico de Água e Saneamento
Uso Doméstico de Água na parte Malawiana do Chire: Conforme mencionado na secção 3, o acesso
à água (36 ℓ/capita/dia numa distância máxima de 500 metros) no Sistema do Chire em 2015 foi
estimado em 58% ou 2.9 milhões de pessoas, enquanto que 42% ou 2.1 milhões de pessoas estavam
sem o abastecimento seguro, adequado/apropriado de água (Ministério da Agricultura, Irrigação e
Desenvolvimento da Água, 2016c). Em 2015, o volume de água total fornecido para fins domésticos,
institucionais e comerciais foi de aproximadamente 160 ML/dia (ou pouco mais de 58.5 milhões
m3/ano). Segundo informações prestadas (MoAIWD, 2016c), o rio Ruo tem a menor quantidade de
abastecimento de água, ou seja, de 11.7 litros per capita por dia, enquanto que o Lusingwi tem o mais
alto, que é de 151,3 litros per capita por dia.
Furos e Poços Rasos, na parte Malawiana do Chire: Conforme apresentado na secção 3, mais de 60%
da população rural usa água doméstica recolhida de furos e poços rasos. As águas subterrâneas dos
furos equipados com bombas manuais ou bombas motorizadas são a fonte de abastecimento de água
potável mais dominante nas áreas rurais da bacia. Apesar de não serem considerados como fontes seguras
estes poços e nascentes também são usados para fornecimento de água para o consumo humano e para outros
fins domésticos (Ministério da Agricultura, Irrigação e Desenvolvimento da Água, 2016c). A produção
média varia entre 1 - 2 litros por segundo na zona meteorizada do aquífero do basamento cristalino,
enquanto que os aquíferos aluvionares de alta produção, das planícies à beira do lago e Vale do Chire,
têm rendimentos superiores a 20 litros por segundo (Ministério do Desenvolvimento da Água e
Irrigação, 2013). Com base nos relatórios dos Centros de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e nas
estimativas populacionais, existem aproximadamente 13.000 furos no Sistema Chire. A avaliação de
campo prestada pelo Ministério da Agricultura, Irrigação e Desenvolvimento da Água, (2016c), aponta
para uma taxa de funcionalidade de 82% no caso dos furos, 76% no caso dos poços rasos e de 82% no
caso da água fornecida de nascentes (Figura 7.4).
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Figura 7.4: Pontos de água em 2015 no Sistema do Chire, Malawi (MoAIWD, 2016c)
Uso Doméstico da Água na parte Moçambicana da Bacia do Chire: Como discutido anteriormente na
secção 3, a maioria das populações (47-70.4%) em Milange, Mutarara e Morrumbala depende da água
subterrânea para uso doméstico, a partir de poços sem bombas (Figura 7.5), a que se seguem as águas
fluviais ou lacustres (20 a 31%) (Ministério da Administração Estatal, 2014a, 2014b, 2014c) . Apenas
uma população pequena (menos de 0.9%) tem acesso a água canalizada. A soma das captações anuais
(10.2 milhões m3/ano) para uso doméstico em Inhangoma e Mutarara é alta (Ministério da
Administração Estatal, 2014a, 2014b, 2014c). Estas duas áreas constituem uma oportunidade para
melhorar a gestão da água subterrânea e assim garantir uma abstracção sustentável em Moçambique.
A distribuição de furos destinados ao abastecimento doméstico de água em diferentes tipos de
aquíferos revelou que o maior número de furos (1.592) são do aquífero do basamento meteorizado ,
seguido do aquífero aluvionar, com 1.284 furos.
Figura 7.5. Proporção da população que usa diferentes fontes de água em Moçambique

Abastecimento Urbano de Água, na parte Malawiana da Bacia do Rio Chire: Existem vários sistemas
por gravidade que captam águas superficiais de rios locais como Chire, Nkasi, Rivi Rivi, Lisungwi,
Wankulumadzi, Likhubula, Mwanza, Mwamphanzi, Thangadzi East e Thangadzi West. Nestas áreas, a
procura de água é só satisfeita em 67% do tempo (MoAIWD, 2016b). Estes esquemas são geridos por
companhias de abastecimento de água, nomeadamente: o Conselho de Água de Blantyre e os
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Conselhos de Água da Região Sul e Centro. O Conselho de Água de Blantyre gera dois sistemas
principais de abastecimento de água no escoamento de Balsa Walkers, no rio Chire e na barragem
Mudi, perto de Blantyre, para fornecer água à cidade de Blantyre e áreas adjacentes. No futuro, alguns
sistemas de abastecimento de água podem enfrentar alguns desafios devido ao aumento populacional
e a novos empreendimentos habitacionais.
Agregação da procura de água doméstica no Sistema do Chire: A estimativa da procura de água
doméstica na bacia, com base na população do Malawi e Moçambique, é apresentada na Tabela 7.6.
A necessidade de água per capita urbana era de 100 litros por dia, enquanto que a necessidade de
água a nível rural era de 36 litros per capita por dia, segundo informações fornecidas pelo MoAIWD
(2016c). A necessidade de água per capita, foi aplicada a ambos os países da bacia do Chire. O Malawi
tem uma demanda alta de água devido ao número elevado de população que vive na bacia.
Tabela 7.6: Estimativa da necessidade de água doméstica com base na população
País
Urbana
Rural
Total
(milhões
(milhões
(milhões
m3/ano)
m3/ano)
m3/ano)
Malawi
34
60
94
Moçambique
7
5
12

7.4 Saneamento
A melhoria do saneamento é fundamental para promover o desenvolvimento social em todo o mundo
pois fornece os meios higiénicos para as pessoas. A higiene é a intervenção sanitária disponível mais
económica para reduzir a taxa de mortalidade associada a doenças tais como a diarreia, que são
evitáveis, e para aumentar a esperança de vida.
Saneamento nas parte Malawiana do Chire: Nas áreas rurais da bacia, o tipo de saneamento mais
utilizado são as fossas sépticas, mas nalguns casos, não há nenhum saneamento. Como acima
apresentado na secção 3, mais de 30% das pessoas não tinham instalações formais de saneamento
em 2008 (MoAIWD 2016c). Para tentar melhorar esta situação, o Governo do Malawi está a realizar
uma campanha em todo o país para promover que as comunidades fiquem livres de defecação a céu
aberto (2011 - 2015) .
Cerca de 80% dos esgotos, produzidos pela indústria e dos poucos moradores cujas habitações estão
ligadas ao sistema de esgotos, fluem para os rios ao redor da cidade de Blantyre sem tratamento
(MoAIWD, 2016c). Os rios poluídos são uma fonte de água para lavagem de roupa e banho de muitos
moradores pobres a jusante da cidade de Blantyre. A gestão de resíduos sólidos, é também um desafio
nos centros urbanos. O Malawi enfrenta graves ameaças à saúde pública, devido ás instalações
sanitárias inadequadamente mantidas ou à ausência destas (MoAIWD, 2016c).
Saneamento na parte Moçambicana do Chire: Conforme descrito na secção 3, em 2014, a distribuição
do tipo de população e saneamento em três distritos, indicaram que uma grande parte (mais do que
63%) da população não usufrui de saneamento básico (Figura 7.6). Esta condição coloca sérios
problemas de poluição e risco de saúde do meio ambiente, incluindo aos recursos hídricos na área.
Além disso, as latrinas também representam uma ameaça para os recursos hídricos subterrâneos
devido à poluição por nitratos.
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Figura 7.6: Proporção da população que usa diferentes tipos de saneamento em Moçambique

7.5 Navegação
A navegação constitui um uso importante da água, particularmente para facilitar o comércio, que é um
condicionante essencial dos rendimentos e meios de subsistência rurais e do crescimento económico.
Investigação do Século XXI sobre uma antiga rota de navegação: O Rio Chire corre cerca de 400 km
entre o Lago Malawi/Niassa/Nyasa, e os assentamentos mais meridionais do Malawi, como Nsanje e
Chinde, e mesmo posteriormente, ao longo de outros 100 km, até ao rio Zambeze em Caia,
Moçambique (MoAIWD, 2016a). Em décadas passadas, o potencial de navegação no Chire havia sido
descrito, e existem relatos de barcaças que transportavam o melaço do Malawi para um local próximo
do Oceano Índico. No século XXI, foram reactivadas discussões sobre as hipóteses da navegação no
Chire (AWF 2011). O governo do Malawi, apoiado pela SADC, Zâmbia e outros países, iniciou uma
investigação sobre o potencial de reabrir esta via navegável. Em 2010, o Malawi investiu no
desenvolvimento de um porto interior - Nsanje - no extremo sul do país. A coordenação com o vizinho
a jusante poderia ter sido mais robusta. Seja como for, foi assinado um Memorando de Entendimento
(MoU) entre o Malawi, Moçambique e Zâmbia e foi realizado um estudo de viabilidade para avaliar o
potencial da navegação. Os resultados deste estudo não proporcionaram uma perspectiva promissora.
Produção crescente pode exigir expansão das rotas comerciais: No quadro institucional interno do
Baixo Zambeze, dominado pela ADVZ -Agencia de Desenvolvimento do Vale do Zambeze e, em menor
grau, pela ARA-Zambeze, as iniciativas em curso, que são pertinentes para o sector empresarial e para
o sector virado para as exportações, continuam a explorar as opções de navegabilidade do trecho do
Baixo Zambeze a jusante da confluência com o afluente do Sistema Chire. A exploração significativa e
crescente do carvão, pode exigir cada vez mais meios de transporte, para além da modernização da
linha ferroviária.
Externalidades da navegação um tema de debate: Uma avaliação de impacto ambiental do Baixo
Zambeze, encomendada pelas minas de Riversdale, não detectou praticamente nenhum problema
ambiental em consequência da proposta de dragagem e canalização e recomendou a utilização da via
navegável para o transporte de carvão (Riversdale 2011). Este estudo foi contestado pelos autores de
uma Avaliação Ambiental subsequente, implementada em colaboração com a ADVZ (MER 2014). Esta
última Avaliação de Impacto Ambiental, alertou para a incerteza considerável neste rio altamente
dinâmico, no que respeita às quantidades a serem dragadas e, consequentemente, aos impactos da
dragagem inicial e posterior, assim como aos impactos do depósito de sedimentos nos níveis de água,
escoamentos de água, ecossistemas aquáticos, margens de rios e zonas costeiras. Além do mais, a
poluição por localização específica em pontos de carregamento e transbordo ou em virtude de
acidentes, e a necessidade de interagir com a população ribeirinha local devem ser alvo de atenção. A
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importância do caudal de água para a agricultura de recessão e zonas húmidas no Baixo Zambeze (por
ex., no caso do arroz "em área naturalmente inundada" por milhões de pequenos agricultores) deve
ser acentuada (MER 2014).

7.6 Mineração e Indústria
Mineração: A actividade mineira constitui um sector empregador relativamente pequeno no Malawi
e no Sistema Chire. Além de fornecer emprego formal, o sector emprega alguns mineiros artesanais e
de pequena escala em áreas remotas, onde a regulamentação é ainda fraca. Os tipos de minerais
extraídos (Ministério da Agricultura, Irrigação e Desenvolvimento de Água, 2016c) incluem os
agregados de rocha destinados ao sector da construção, minerais raros, calcário, minerais pesados,
rubis de carvão, safira e minério de ferro (Tabela 7.7). No entanto, o uso de água para fins de
mineração não foi informado pelo MoAIWD.(MoAIWD, 2016c)
Tabela 7.7: Minas e minerais na bacia em Janeiro de 2015
Companhia
Mineral
Lynas Africa Limited
Minerais raros
Fluoride Cement Co Limited
Calcário
Kulimba Mineral Resources
Calcário
Lafarge Cement Co. Ltd
Calcário
Cement Products (MW)
Calcário
Crown Minerals Ltd
Minerais pesados
Mwabvi Coal Mine
Carvão
Rift Valley Minerals Ltd
Calcário
Nyala Mines Ltd
Rubi, safira
Africa Consolidated Mining
Minério de ferro
Fonte de Dados: MoAIWD (2016c)

Distrito
Balaka
Balaka
Balaka
Balaka
Mangochi
Nsanje
Nsanje
Nsanje
Ntcheu
Ntcheu

Indústria: A maior parte da actividade industrial na Bacia do Rio Chire está localizada em Blantyre, a
segunda maior cidade do Malawi, com uma população estimada em 1.069.000 habitantes em 2015
(MoAIWD, 2016c). Existem 8 áreas industriais designadas,nomeadamente: Makata, Ginnery Corner,
Maselema, Limbe, Chirimba, South Lunzu, Maone e Chitawira. Destas, Makata, Ginnery Corner,
Maselema, Limbe, Chirimba e Maone têm um sector industrial activo, enquanto que South Lunzu
ainda está por ser desenvolvido. O s sectores formais e informais, juntamente criam 50.000 e 55.000
empregos respectivamente, e absorvem 62% da força de trabalho (MoAIWD, 2016c). O emprego no
sector formal consta de sub-sectores da indústria primária, secundária e terciária, enquanto que o
sector informal abarca principalmente as operações empresariais de pequena escala.
Desafios para o Sector Industrial: Os desafios em termos de recursos humanos e técnicos para o
sector industrial incluem a falta de mão-de-obra qualificada e semi-especializada necessária para as
empresas de manufactura, fornecimento de energia e água não seguras e a poluição ambiental
proveniente de efluentes industriais, domésticos e comerciais (MoAIWD, 2016c). Não há informação
sobre o uso de água pelo sector industrial.

7.7 Meio ambiente e ecossistemas
Definição de Caudais Ambientais: Os caudais ambientais referem-se à qualidade, quantidade e
duração de caudal de água necessário para manter os componentes, funções, processos e resiliência
dos ecossistemas aquáticos que fornecem bens e serviços às pessoas (Hirji e Davis, 2009). Os caudais
ambientais são fundamentais para apoiar o desenvolvimento sustentável e aliviar a pobreza, embora
a alocação de água para usos ambientais continua a ser um desafio na bacia.
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Estimativa de Caudais Ambientais: Actualmente, o NWRMP (2017) alocou um caudal mínimo, que é
excedido em 90% do tempo no rio para o meio ambiente, enquanto que outros países Africanos,
como o Quénia e a África do Sul, alocam uma percentagem superior a 30% para os caudais ambientais.
O caudal excedido em 90% do tempo, foi usado para a parte malawiana da Bacia do Chire. Com base
num percentual de 90, a curva de duração do caudal no Batelão do Shire foi de cerca de 55,6 m3/s
(1.753 milhões de m3/ano). Apenas um local na parte Malawiana da bacia registou um caudal
ambiental anual médio de 58 m3/s a partir de uma barragem em Kholombidzo (MoNREM, 2017). No
caso de Moçambique, o método de ‘proporção de área’, foi utilizado para ajustar os caudais
ambientais na ordem de 15.900 milhões de m3/ano (Mutondo et al., 2015) alocados à bacia na área
de jurisdição da ARA-Zambeze (140.000 km2), na ordem de 1073 milhões m3/ano para a parte
Moçambicana ( 9.448 km2) da bacia do Chire.
Florestas
Florestas Existentes: Os recursos florestais são importantes como fontes de madeira, protecção das
bacias hidrográficas, sustento das fontes de água, como habitat para a flora e fauna e para turismo.
As florestas são categorizadas em reservas (reservas florestais e parques nacionais e reservas de caça),
florestas em áreas comunais e plantações, tanto do estado quanto privadas. As florestas foram
reduzidas a uma taxa estimada entre 1,6 e 2,8% por ano (MoAIWD, 2016a, 2016c). Assim, a gestão
florestal é essencial para proteger as florestas autóctones e comunitárias, ameaçadas pelo corte de
árvores, as quais se destinam à produção de carvão e lenha.
Potencial para Florestas: As árvores indígenas, oferecem grande potencial e principal fonte de energia
das comunidades de Ntsanha, Ngoue, Pracason e Mhingue,. Em Moçambique, as espécies arbóreas
como Umbila, Chanfuta, Nicuema, Grutondo, Pau-preto e Manguecia, fornecem madeira ao sector de
construção e são utilizadas no fabrico de peças de artesanato (Ministério da Administração Estatal,
2014a, 2014b, 2014c).
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7.8 Reservas e parques de caça
Vida Selvagem na parte Malawiana do Chire: A parte Malawiana do Sistema do Chire possui
importantes áreas de florestas e conservação da biodiversidade. As mesmas incluem parques
nacionais (parques nacionais de Liwonde e Lengwe), reservas naturais (Reservas naturais de Majete e
Mwabvi), reservas florestais, que incluem Mangochi Palm na parte Superior da bacia do rio Chire;
Zomba Mountain, Tsamba, Michiru e Thambani na parte média da bacia do rio Chire ; as reservas
florestais de Masenjere, Masambanjati e Matandwe e os pantanais (pântanos Elephant e Ndindi) na
Bacia do Baixo Chire (MoAIWD, 2016c).
Vida selvagem na parte Moçambicana do Chire: Não nos foram disponibilizados dados sobre a fauna
bravia na parte Moçambicana do Chire,. Não parece haver nenhum parque nacional ou reserva. No
entanto, presume-se que o Rio Chire abrigue um conjunto de animais selvagens em Moçambique.
Estimativa da necessidade de água por parte da fauna bravia: A estimativa da necessidade de água
por parte dos animais selvagens na bacia é apresentada na Tabela 7.8. As estimativas baseiam-se em
populações que remontam a 2009, por serem as mais recentes disponíveis, e na necessidade de água
por animal por dia, com base na massa corporal dos animais. Apesar dos desafios inerentes à
estimativa das necessidades diárias de água dos animais selvagens devido ás mudanças climáticas,
idade e massa corporal, a massa média de um animal adulto foi usada para calcular a necessidade
média diária de água. Para mamíferos, a Equação 1 (Douglas e Enviroscope, 2016) dá-nos a
necessidade diária de água:
Dágua = 0.099 × 0.9 (mm)
Dágua = 0.0891mm

Equação 1

Onde, Dágua é o volume de água para o consumo por dia (litros) e mm é a massa corporal do animal (kg)
A massa dos animais foi obtida conforme cálculo de Brent, 2018; Larramendi, 2015; Hannabuss, 2008;
Estes, 2004, 1999; Kingdon, 1997; Luigi, 1984. Outro método comparável para fazer uma estimativa
de água para o consumo, pressupõe que um animal requer um volume de água por dia equivalente a
4% da sua massa corporal (Estes, 2004). Para animais com fácil acesso à água, 2% da água provêm da
água bebida, enquanto que os outros 2% provêm da água metabólica (por ex:, humidade na comida e
através da oxidação de alimentos que libertam água internamente para permitir outras funções
metabólicas).
Número de animais selvagens/fauna bravia no Chire: A maioria da fauna bravia na parte norte do
Sistema do Chire, está concentrada no Parque Nacional de Liwonde. O Alto Chire e o Lago Malombe
também abrigam 1089 hipopótamos e cerca de 654 crocodilos, de acordo com estimativas da
população de hipopótamos e crocodilos feitas em 2008 por Bhima et al. (2008). Nas partes central e
meridional do rio Chire, no Malawi, há hipopótamos e crocodilos fora dos parques nacionais, bem
como dentro das áreas protegidas do Parque Nacional de Lengwe, Majete Wildlife e, em certa medida,
na Mwabvi Wildlife Reserve. Além disso, o pântano do rio Chire possui um grande número de
crocodilos do Nilo (Crocodylus nilotica) e hipopótamos (Hippopotamus amphibious). A população
estimada da fauna bravia nas diferentes partes do Chire está indicada abaixo (Tabela 7.8).
Espécies de pássaro: O Parque Nacional de Lengwe, é uma das Áreas Importantes de Aves (IBAs) no
Malawi, listada pela Birdlife International sob os critérios A2 e A3. Cerca de 361 espécies de pássaros
existem nos pântanos do parque (Ministério do Desenvolvimento da Água, 2013). A Majete Wildlife
Reserve tem um total de 312 espécies de pássaros.

93

Tabela 7.8: Demanda de água da fauna bravia no Malawi baseada nas populações de 2009
Animal

População
em 2009
(número)

Variação
em termos
de massa
animal (kg)

Elefante

1000

3000-6000

Massa
Água para
indicativa abeberamento por
(kg)
animal (litros/dia)
4500

Água para
abeberamento
por espécie
(m3/ano)

401.0
146347

Antílope de
água
Impala

3700

161-262

212

18.9

4500

40-92

66

5.9

25510
9659

Palanca

900

220-235

228

20.3

Javali

3300

45-150

98

8.7

Gazelas do
mato Antílope

800

45-80

125

11.1

Bufalo

1000

250-1000

625

55.7

Hipopótamo

1100

1300-1500

1400

124.7

Crocodilo
Do Nilo

3200

225-750

489

43.6

6673

Parque Nacional de Liwonde

10517
3252

20326

50083

50890
Kudu
Maior

450

120-270

195

17.4
2854

Kuider

350

15-25

20

1.8
228

Porco bravo

80

45-115

80

7.1
208

Gazela

90

48-68

58

5.2

Elande
Zebra

90

300-942

621

55.3

80

300-350

325

29.0

Harte
beest
Antílope

80

100-200

150

13.4

50

200-220

210

18.7

170
1818
846
390

Majete Wildlife
Reserve

341
Rinoceronte
preto
Agregado

10
2550

800-2870

1835

163.5
122.9

597
40583
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Pântanos e Rio Chire

Anim
al

População
em 2009
(número)

Hipopótamo

932

Variação
em termos
de massa
animal (kg)
1300-1500

Massa
Água para
indicativa abeberamento (kg)
por animal
(litros/dia)
1400
124.7

Água para
abeberamento
- por espécie
(m3/ano)

42434

Cro934
225-750
489
43.6
codi14853
lo do
Nilo
Estimativa Total de Demanda de Água
430 000
Nota: A demanda de água para a Reserva de Vida Selvagem de Majete e a área circundante, foi
estimada com base na população de animais no Parque Nacional de Liwonde e área circundante em
2009. Fonte de dados: Bhima et al. (2008) e Ministério do Desenvolvimento da Água e Irrigação
(2013).

7.9 Resumo
A energia hidroeléctrica é o maior utente de água do Sistema do Chire: Uma agregação da
necessidade de água, encontra-se apresentada na Tabela 7.8. A energia hidroeléctrica excede em
muito á necessidade agregada de todos os outros sectores; todo esse uso origina do Malawi. No
entanto, é importante notar que a energia hidroeléctrica é um uso não-consumptivo de água,
portanto, o uso de energia hidroeléctrica não impede o uso por outros sectores. O meio-ambiente é
o segundo maior uso de água no Chire. A irrigação e a oferta doméstica também são grandes utentes
no Sistema do Chire. A pecuária e a vida selvagem, provavelmente ainda não são consideradas grandes
utentes de água no Chire neste momento.

Tabela 7.8: Necessidade de água da fauna bravia no Malawi (baseada nas populações de 2009)
Animal

População
em 2009
(número)

Variação
em termos
de massa
animal (kg)

Elefante

1000

3000-6000

Massa
Água para
indicativa abeberamentopor
(kg)
animal (litros/dia)
4500

Água para
abeberamento
por espécie
(m3/ano)

401.0
146347

Antílope de
água
Impala

3700
4500

40-92

66

5.9

Palanca

900

220-235

228

20.3

161-262

212

18.9
25510
9659

6673
Javali

3300

45-150

98

8.7

Gazelas do
mato Antílope

800

45-80

125

11.1

Bufalo

1000

10517
3252

250-1000

625

55.7
20326
95

Hipopó
tamo

1100

1300-1500

1400

124.7

Crocodilo
Do Nilo

3200

225-750

489

43.6

Kudu
Maior

450

120-270

195

17.4

50083

50890

2854
Kuider

350

15-25

20

1.8

Porco bravo

80

45-115

80

7.1

90

48-68

58

5.2

228
208
Gazela Reed
Antílope
Elande
Zebra

170
90

300-942

621

55.3

80

300-350

325

29.0

1818
846

Harte
beest
Antílope

80

100-200

150

13.4
390

50

200-220

210

18.7

Majete Wildlife
Reserve

341
Rinoceronte
preto
Agregado

10
2550

800-2870

1835

163.5
122.9

597
40583
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Pântanos e Rio Chire

Anim
al

População
em 2009
(número)

Hipopótamo

932

Variação
em termos
de massa
animal (kg)
1300-1500

Massa
Água para
indicativa abeberamento
(kg)
por animal
(litros/dia)
1400
124.7

Água para
abeberamento
por espécie
(m3/ano)

42434

Cro934
225-750
489
43.6
codi14853
lo do
Nilo
Estimativa Total de Demanda de Água
430 000
Nota: A procura de água para a Reserva de Vida Selvagem de Majete e a área circundante foi estimada
com base na população de animais no Parque Nacional de Liwonde e área circundante em 2009.
Fonte de dados: Bhima et al. (2008) e Ministério do Desenvolvimento da Água e Irrigação (2013).

7.10 Mensagens Principais
Os utentes de água do Sistema Aquífero- Rio Chire revelam importantes considerações sobre a
gestão partilhada da água. As mensagens principais são as seguintes:
• Abundância de latrinas apresenta riscos: As latrinas são a forma mais comum de saneamento
no Sistema do Chire. Uma proporção significativa da população não tem meios de saneamento
no Malawi (30% e Moçambique (superior a 63%). Existe a necessidade de avaliar o risco de
contaminação das águas subterrâneas e superficiais pela agricultura e pelas latrinas sem
revestimento.
• Potencial para expansão da irrigação: O potencial de expansão da irrigação pode existir,
particularmente na parte Moçambicana do Sistema do Chire. A exploração do vale do Chire, no
Malawi, tem vindo a ser progressivamente ampliada nas últimas décadas. Existe potencial para
uma expansão adicional na parte do Malawi; também existe potencial para expansão na parte
Moçambicana. Estas expansões de irrigação exigem que as questões de posse segura da terra
sejam abordadas e que resultará no aumento da demanda de água para irrigação, em
concorrência com outros usos, tais como água para a produção de energia hidroeléctrica, uso
doméstico, industrial e para o ambiente. As restrições dos sistemas de irrigação existentes,
incluem a falta de Associações de Utentes de Água (WUA) e a recuperação insuficiente de custos
para financiar os custos operacionais e de manutenção, resultando assim na deterioração da
funcionalidade do sistema ao longo do tempo. Os agricultores cultivam culturas alimentares de
baixo valor que limitam o desempenho económico, porque geralmente não são obrigados a pagar
pelo uso da água de irrigação.
• Lacunas de dados na parte Moçambicana: Estão em falta dados de um conjunto de questões
em ambos os lados - embora de uma forma particular na parte Moçambicana do Chire -.
Informações que permitiriam uma tomada de decisão mais informada incluem dados sobre a
irrigação, requisitos ambientais da água, pesca, fauna bravia e pecuária.
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8 Posse de Água e Terra
A posse da terra e acesso a recursos hídricos desempenham um papel importante na produtividade económica
da área. Na Bacia do Rio Shire, onde a população na maioria é rural, questões da posse de terra e acesso
à água são especialmente significativas na compreensão da dinâmica da gestão dos recursos hídricos. Esta
secção faz uma revisão aos quadros de governação em vigor relacionados à terra e água, tanto para o
Malawi como para Moçambique.

8.1 Uso da Terra no Sistema do Chire
Determinação dos usos da terra no Sistema do Chire: Há uma pressão crescente sobre o uso da terra
e dos recursos hídricos do Sistema do Chire. Diversas fontes de dados foram utilizadas para avaliar os
efeitos desta pressão, tal como se manifesta nos usos da terra. O mapa da cobertura global respeitante
ao ano de 2009, baseado nos dados da modalidade Envisat Fine Resolution (300 m) (Olivier et al.,
2012), constitui a fonte dos dados sobre o uso e cobertura da terra . A cobertura da terra global é
compatível com o Sistema de Classificação de Cobertura de Terra da ONU (LCCS) e foi validada por um
grupo internacional de especialistas em cobertura da terra.
Pastagens e Terras Agrícolas: A resolução espacial da cobertura global da terra parece ser pouco
expressiva para distinguir a área agrícola da área de pastagem no sistema. A área agrícola no sistema
é apresentada a partir de uma fonte de dados diferente no relatório da secção dedicada ao uso de
água (i.e., Secção 7).
Usos evolutivos da terra e da água no Sistema do Chire: A cobertura natural da terra é importante
para mostrar os possíveis usos da água no Sistema (Figura 8.1). A maior proporção de cobertura da
terra é constituída por pastagem simples, que presumivelmente engloba pradarias, como acima
observado. Segue-se à pastagem, uma vegetação perene da folha-agulha, que constitui o uso mais
difundido da terra. As áreas urbanas e de edificação cobrem cerca de 2% do Sistema do Chire. A
conversão da terra em áreas para a agricultura, mineração ou desenvolvimento urbano, assim como
as áreas estéreis ou escassamente vegetadas, podem resultar na diminuição ou aumento da recarga
da águas subterrânea e aumento de inundações na área desenvolvida, afectando assim a prestação
de serviços ecossistémicos nessas áreas, conforme indicado na Secção 6 deste relatório. Comparando
a Figura 8.1 com a Figura 7.1, fica claro que uma parte significativa da cobertura natural do solo foi
convertida em áreas agrícolas.

98

Figura 8.1: Cobertura natural da terra e áreas urbanas na Bacia do Chire (Fonte de dados: Olivier et al., 2012)

8.2 Posse tradicional da terra no Sistema Chire
Pressão sobre a terra: Devido à população e desenvolvimento da terra agrícola, a pressão para a
procura de terras aráveis na parte Malawiana do Sistema do Chire é alta (Peters e Kambewa 2007).
Esta pressão é consideravelmente menor na parte Moçambicana do Sistema do Chire, onde a
agricultura e a pastagem são extensas. Nas 4 províncias da bacia média e inferior do Zambeze (Tete,
Manica, Sofala e Zambézia), quase metade da terra, ou seja, 48%, é coberta por florestas. Estas
fornecem recursos importantes às comunidades rurais, incluindo plantas medicinais (pois as clínicas
em grande parte não estão disponíveis) e carvão (como a fonte de energia mais importante). A
agricultura consta basicamente de exploração agrícola itinerante do tipo ‘corte e queimadas’. As
culturas dos pequenos agricultores são principalmente milho e mandioca. Tanto no Malawi como em
Moçambique, a agricultura familiar é de baixo insumo. Apesar de Moçambique isentar os inputs
agrícolas como fertilizantes e agroquímicos de tarifas comerciais, apenas cerca de 4 % dos pequenos
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produtores usam fertilizantes, e 5 % usam pesticidas, a maioria deles produtores comerciais. Apenas
12 % usam tracção animal (CDI 2012).
Expansão da irrigação no Malawi e em Moçambique: Mapedza et al, (2017) documentou o
estabelecimento de sistemas de irrigação por gravidade no distrito de Ntcheu, no Malawi. Isto
começou com 6 mulheres e 6 homens, e cresceu para 75 pessoas. As mulheres constituíam dois terços
e os homens um terço desses irrigadores. Veldwisch et al. (2013) citam uma missão do Projecto de
Desenvolvimento de Irrigação Sustentável em 2010 que identificou 9500 ha de irrigação de pequenos
agricultores existentes no centro de Moçambique, espalhados por apenas 7 distritos, enquanto que
no último censo de 2003 apenas 986 ha sob irrigação feita por pequenos agricultores foram
identificados nas duas províncias centrais Moçambicanas de Sofala e Manica. No entanto, a área de
comando irrigada identificada em 2010 pode ter representado uma subestimativa significativa.
Pesquisas detalhadas levadas a cabo em duas comunidades na área de Messica identificaram 1000 ha
sob irrigação feita por pequenos agricultores, em comparação com os estimados 340 ha em 2010 (e
0 ha em 2003) (Veldwisch et al., 2013).
Impulsionadores da expansão da irrigação de pequena escala: Existem 3 razões principais que
justificam o crescimento da agricultura informal de pequena escala com base na irrigação no Malawi
e Moçambique. Em primeiro lugar, o crescimento populacional exacerbou a pressão fundiária dos
pequenos agricultores existentes e esta pressão intensifica-se particularmente durante a época seca
(Peters 2013; Woodhouse et al., 2017). Em segundo lugar, e certamente no Malawi, o crescimento dos
centros urbanos cria uma procura crescente de colheitas de alto valor ao longo do ano e os agricultores
encontram novas formas de resposta a essa procura. Em Moçambique, os mercados continuam menos
desenvolvidos. Infraestruturas, tais como estradas, electricidade, técnicas de armazenamento e
instalações são fracas. Faltam meios de transporte para o principal centro de consumo do Sul, que é a
capital, Maputo. Além disso, as importações de alimentos Sul-Africanos que atendem aos
consumidores urbanos são relativamente baratos (CDI 2012). A falta de comerciantes de insumos e de
agentes de extensão agrícola, assim como a falta de acesso ao crédito, reforçam o ciclo vicioso. No
entanto, em áreas mais densamente povoadas, onde os mercados emergem, a irrigação é aceite. Em
terceiro lugar, secas recorrentes, inundações e o declínio da fertilidade do solo em todo o Sistema do
Chire forçam os pequenos agricultores a usar métodos não tradicionais de agricultura. A
disponibilidade de novas tecnologias de baixo custo, como tubos de PVC, armazenamento, bombas de
pedal ou bombas mecanizadas, permitem ter colheitas para além da época de cultivo convencional
(Kambewa 2005; Woodhouse et al. , 2017).
Sociedades Matrilineares: O Sistema do Chire faz parte de um cinturão matrilinear em África (Figura
8.2). Nas sociedades matrilineares, a descendência e a herança seguem a linha materna, ou seja, de
mães para as filhas do clã da mãe. Como a linhagem da progenitura é estabelecida pelo lado materno,
as crianças, que são vitais para a velhice, pertencem à mãe e à sua linhagem. As mulheres também
têm algum direito ao trabalho masculino, por ex:, na construção de casas e na agricultura. Isto difere
das sociedades patrilineares, nas quais os noivos e as suas famílias pagam um preço pela noiva, que
reflecte o valor atribuído à força de trabalho das mulheres e das suas descendentes (Lowes, 2018).
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Figura 8.2: Faixas Matrilineares em África. Fonte: Lowes (2018)
Implicações das Sociedades Matrilineares A residência conjugal nas sociedades matrilineares do Chire
é principalmente matrilocal, de modo a que o jovem marido muda-se para o local da sua mulher. No
entanto, de uma sociedade para outra e dentro das próprias sociedades existe uma certa variação
que vai de matrilocal a avunculocal (um homem e sua mulher residem com o irmão da sua mãe) para
patrilocal. O casamento matrilinear pode ser poligínico (Braga 2000; Peronius 2005; Lidström 2014;
Aradóttir 2016; Tvedten 2012; Berge et al., 2014). A descendência matrilinear não significa
matriarcado (Djurfeldt et al., 2018). As tarefas domésticas não remuneradas continuam a ser
desproporcionalmente suportadas pelas mulheres e a sua mobilidade é mais restrita. As taxas de
alfabetização também são menores. Como reflexo da importância das relações de parentesco nas
comunidades rurais, o pai da mãe ou o irmão mais velho mantêm certas responsabilidades e tomadas
de decisão conjuntas sobre vários assuntos relacionados com as suas irmãs, como por ex:, o divórcio
e principalmente os filhos de suas irmãs (Tvedten 2012; Wardlaw 2012; Aradóttir 2016; Lidström 2014;
Arnaldo 2018; UN-Habitat 2005; WFP 2011). No entanto, o trabalho de investigação sobre a gama de
decisões domésticas proporciona alguma evidência de que a terra controlada por um cônjuge está
positivamente associada com poder de negociação intracomunitário desse cônjuge, por ex:, no que
toca ao uso dos benefícios da produção (Aalerud 2005).
Dinâmica do Género: É sem dúvida uma simplificação excessiva conceber o agregado familiar como
sendo constituído por pai, mãe e filhos, e em que o homem é o chefe do agregado familiar e o ganhapão da família (Aalerud 2005; Braga 2000). No entanto, esse conceito persiste especialmente ao nível
da formalização estatal. Mesmo em Moçambique, onde as mulheres sofriam de horrível violência
sexual durante as atrocidades da guerra e onde homens e mulheres lutaram em igualdade de
condições durante a guerra de libertação em consonância com as ideias socialistas sobre igualdade do
género, isso mudou aquando da construção da nova nação. As mulheres tiveram que continuar a luta
pela igualdade. Isto levou, entre outras coisas, a uma Lei da Família em 2004, que claramente elimina
o conceito de “chefe da família masculina” e reconhece o direito das mulheres de reivindicar
propriedades e possuir terras individualmente ou conjuntamente registadas, seja em casamento
formal ou tradicional ou em uniões não formais (Lidström 2014).

8.3 Posse consuetudinária da água no Sistema do Chire
Três Princípios: A posse tradicional da água pode ser conceptualizada como uma mistura negociada
de três princípios ou fundamentos que as comunidades rurais do Sistema do Chire (ou de outros
lugares) invocam para reivindicar os seus direitos à água (Ramazotti 1996; Boelens 2008; Van Koppen
et al., 2018). Estes são:
•
•
•

A noção de que a água é um recurso partilhado;
Direitos socio-territoriais à água que "pertence" à terra; e
Reclamações por parte de investidores que investem em infraestruturas para o armazenamento
e transporte da água por essas infraestruturas.

Para fins de execução, cada princípio tem uma fonte correspondente de legitimidade e estrutura de
autoridade. Os princípios coexistem, sobrepõem-se e cruzam-se e podem-se contradizer, exigindo
negociações em cada contexto local diferente. Como qualquer lei consuetudinária, os princípios estão
embutidos, a nível multidimensional, na vida social, institucional, legal, política e técnica da
comunidade. Concentrando-se nos três primeiros princípios, estes também são encontrados no
Sistema do Chire ou nas províncias mais amplas incorporadas no Sistema do Chire, como a seguir se
segue.
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8.3.1 Água: um recurso partilhado
Partilha Consuetudinária da Água A água é vista como um recurso partilhado, dado por Deus, e
portanto, na posse consuetudinária da água, não há a noção de qualquer "propriedade". Quanto à
água, não há propriedade privada ou mesmo propriedade de grupo, que possa categoricamente
excluir outros tipos de propriedade. A água é um recurso natural, que deve ser partilhado. Por
exemplo, na província de Manica, adjacente ao Sistema do Chire, em Moçambique, a irrigação por
sulcos está a expandir-se rapidamente e também atrai migrantes ou refugiados de outros locais, que
alugam a terra, e por isso possuem direitos socio-territoriais frágeis. No entanto, Veldwisch et al.,
(2013) concluíram que nenhum investidor reivindicaria direitos exclusivos de água. Em vez disso,
"alguém daria aos outros uma oportunidade". Esta noção tradicional alinha-se com as considerações
contemporâneas sobre os direitos humanos.
A Caixa 2, fornece um exemplo vindo Malawi, e mostra como a partilha e a boa vizinhança podem
ser mais fortes do que os outros dois princípios, e podem ser expressos na linguagem moderna dos
direitos humanos.

Caixa 2: Associações dos utentes de água e obrigações de partilha
As associações dos utentes de água (WUA), reúnem pessoas com um problema comum de água,
para maximizar o conhecimento, a capacidade e o tempo sobre possíveis maneiras de melhorar o
acesso à água. Além de pagar pela água (mensalmente), a manutenção e operação da infraestrutura
é vista como forma crucial de participar na WUA. As redes sociais entre as aldeias são activadas ao
adquirir uma instalação ou quando uma instalação é interrompida. Esta reciprocidade depende do
nível de confiança - mas essa confiança é quebrada quando a partilha não é recíproca.
Uma aldeia da Associação de Utentes de Água, de Zumba East no Malawi, recusou-se a apoiar
esforços na aldeia vizinha que estava prestes a adquirir a sua própria instalação de água sob a égide
das WUA. Quando a fonte de água da aldeia "rival", um poço ficou contaminado, a população dessa
aldeia não se aproximou da aldeia vizinha para procurar ajuda. Numa cerimónia fúnebre, os
membros da aldeia vizinha descobriram o problema enfrentado pelos seus vizinhos e ofereceramlhes acesso à água. Segundo um dos líderes, os direitos humanos à água exigiam que ajudassem os
‘próximos’ em tal situação:
“Pedimos aos outros utentes de água que permitissem que eles (aldeões rivais) viessem e usassem
as nossas instalações, pois a WUA nos ensinou que a água é vida e que todos têm direito à água, e
portanto devemos ajudar os outros a terem acesso a esse bem precioso”.
Fonte: Mweso (2016)

8.3.2 Direitos socio-territoriais à água
Legitimidade das reivindicações socio-territoriais: As reivindicações socio-territoriais à água baseiamse no sentido de que a água "pertence" à terra, a qual está fisicamente ligada como lençol freático,
nascente, zona húmida ou temporariamente inundada, reservatório natural ou como riacho que flui
ao longo da terra. Os acessos por terra e pontos de acesso à água também são negociados. A
legitimidade dessas reivindicações está incorporada na comunidade estabelecida; as estruturas de
autoridade são muitas vezes constituídas por chefes tribais.
Aspectos práticos das reivindicações: O Sistema do Chire é caracterizado por muitas planícies,
planícies aluviais e pântanos, que são cada vez mais utilizados para fins do cultivo de arroz. No Malawi,
os pântanos são conhecidos localmente como dambos. Estes espaços abertos e planos, situados ao
longo dos cursos de rios ou perto de lagos, são propensos a inundações durante as estações chuvosas
e retêm a humidade residual durante as estações secas. Esta característica permite aos agricultores
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abrirem pequenas parcelas para praticar a agricultura de recessão. No Malawi, estas pequenas
parcelas são designadas por dimbas (Malunga 2009). Tradicionalmente, os dambos eram considerados
terras marginais de pouco valor e usados principalmente para o pastoreio de gado (Woodhouse 2017),
mas agora estão sendo cada vez mais utilizados por pequenos agricultores que reivindicam direitos
socio-territoriais a essas terras húmidas para produzirem culturas de subsistência.
Reivindicações de Pontos de Acesso à Água: Os direitos socio-territoriais de acesso a pontos de água,
como faixas ribeirinhas ou riachos, podem ser particularmente negociados, por exemplo, para a pesca.
O peixe fornece uma importante fonte de nutrição, e constitui uma actividade económica significativa.
Pequenas e grandes pescarias ocorrem nos riachos, lagos e albufeiras. A regulação dos fluxos fluviais
para a produção de energia hidroeléctrica afecta a pesca. Pontos de acesso a rios também podem ser
evitados, onde os crocodilos, hipopótamos e elefantes ameaçam a vida humana.
8.3.3 Reivindicações dos investidores de infraestruturas
Reivindicações após a instalação das infraestruturas: Aqueles que investem na instalação ou
construção e manutenção contínua de infraestruturas podem reivindicar a água armazenada e
transportada, como resultado dos seus investimentos. Dependendo das infraestruturas, isto pode
pressupor algum nível de direitos socio-territoriais ao local de uso da água. Os investimentos em
infraestruturas, por sua vez, tendem a fortalecer os direitos ao melhoramento das terras em questão.
Os investidores de infraestruturas também podem explorar fontes ainda disponíveis noutros lugares por ordem de chegada. A autoridade para a execução das infraestruturas pertence aos investidores,
mas no caso de conflitos eles podem reverter aos procedimentos de resolução de conflitos entre
comunidades, o que, muitas vezes, envolve os chefes tribais.
Reivindicações associadas à Infraestrutura de Irrigação: Em todo o Sistema do Chire, há um aumento
na irrigação em pequena escala, tradicional ou informal, que visa o auto-abastecimento, sem o apoio
do governo e das ONGs. Os pequenos agricultores optam cada vez mais por adquirir terras irrigáveis
ao longo de riachos e áreas sazonalmente húmidas para complementarem a sua produção alimentar.
O valor das áreas irrigadas está aumentando e um número crescente de pessoas busca acesso às
mesmas, especialmente durante os anos de seca. Em Moçambique, os dados do Trabalho de Inquérito
Agrícola (TIA) registaram que, durante o período de 2002-08, cerca de 15% dos pequenos e médios
produtores da província de Tete utilizavam a irrigação; o número correspondente em Manica foi de
12%; em Sofala, de 11%, e na Zambézia, a proporção foi inferior a 5% (citado no CDI 2012). Os sistemas
de irrigação de pequena escala são geralmente tecnologias de baixo custo, alguns dos quais que têm
como base os conhecimentos indígenas, mas que foram modernizados através de modificações
(Malunga 2009). Estes sistemas de irrigação são principalmente construídos em planícies de inundação
ou zonas húmidas, onde a água é abundante durante as estações secas (Malunga 2009). A elevação de
água com bombas de gasolina é, muitas vezes, ainda muito cara e o grau de electrificação rural, que
tornaria o bombeamento mais económico, ainda é muito baixo.

8.4 Formalização da posse da terra
Tabela 8.1: Resumo das considerações formais sobre a posse da terra no Malawi e em Moçambique
Tema
Constituição

Considerações seleccionadas sobre a lei da
terra

Malawi
A Secção 207 da Constituição e a Lei da Terra
(2016) afirmam que todas as terras/territórios
no Malawi pertencem ao Estado

Providencia a formalização da terra tradicional.
A gestão da terra é descentralizada através de
Comités das Terras, compostos por um chefe
de aldeia e seis representantes eleitos,
incluindo três mulheres.

Moçambique
A Constituição (1995), a Lei da Terra (1995), e os
Regulamentos afins afirmam que a propriedade da terra,
incluindo a vida selvagem e as florestas, pertencem ao
estado
A terra não pode ser vendida ou hipotecada
O Direito de Uso e Aproveitamento da Terra (DUAT),
como um direito formal à terra; transferência de
terras somente através de compra / venda /
arrendamento de activos físicos situados nessa terra
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Direitos de posse de
terra

Política Nacional da Terra (2002), Lei da Terra
(2016), Lei de Terras Tradicionais (2016),
garantem os direitos de posse da terra,
providenciando que a terra tradicional seja
registada por indivíduos e grupos em
propriedades tradicionais privadas
Considerações de género Existem tensões entre a lei da terra
progressista, as sociedades matrilineares e as
funções tradicionais do género

Terrenos tradicionais formalizados através do DUAT,
obtidos de boa-fé por indivíduos/comunidades locais,
desde que tenham utilizado a terra durante pelo
menos 10 anos e desde que tal situação não
contradiga a constituição
A obtenção de um DUAT pode ser desafiador, dando
preferência às minas e outros grandes utentes, em
detrimento das mulheres e de outros grupos.

8.4.1 Malawi
A Constituição: Embora a posse da água e da terra tradicional cubra a maior área e inclua a maioria
da população, a legislação agrária em ambos os países procura converter gradualmente estes sistemas
de posse em legislação formal. No Malawi, a Secção 207 da Constituição estabelece que todas as terras
e territórios no Malawi pertencem ao Estado. Isto é repetido na nova Lei de Terras de 2016 (secção
8). Na revogada Lei de Terras de 1965, a terra pertencia ao presidente do país.
Três Categorias de Terra: Existem três categorias de terras reconhecidas nesta Lei: Terra Pública, a
terra Privada e a terra Consuetudinária. As terras públicas é toda a terra fiduciária mantida em nome
do povo do Malawi e incluem as terras mantidas como tal pelo governo ou pelo governo local, parques
nacionais com terra arrendada e terras semelhantes e não alocadas (consuetudinárias), sob a
administração de uma Autoridade Tradicional. As terras privadas são aquelas detidas em regime de
propriedade plena, sob regime de propriedade consuetudinária que se encontram registado como
terra privada no âmbito da Lei do Registo Predial. A terra consuetudinária é toda a terra usada para o
benefício da comunidade no seu todo, e inclui terras não alocadas dentro dos limites de uma Área
Tradicional de Gestão de Terras. No âmbito do decreto-lei de 1951 e da Lei de Terras de 1965, a terra
consuetudinária era efectivamente um tipo de terra pública, e o governo reservava o direito de se
apropriar da mesma, pois não era legalmente controlada ou propriedade de cidadãos do Malawi (Saidi
1999). A Política Nacional de Terras de 2002, a Lei de Terras de 2016 e a Lei de Terras Consuetudinárias
de 2016 garantiram a segurança da posse das terras, garantindo que todas as terras tradicionais sejam
registadas por indivíduos e grupos na forma de propriedades tradicionais privadas (Governo do
Malawi 2002, 1, secção 19 da Lei de Terras de 2016). Isto significa que os pequenos agricultores nas
Zonas de Gestão de Terras Tradicionais podem obter o título legal das suas terras, registando-as ao
abrigo da Lei de Registo de Terra (Emendada) de 2016, onde antes não o podiam fazer.
Política e Leis da Terra: A lei da terra no Malawi melhorou significativamente em 2016, através da
promulgação de 10 novas leis que reforçam a Política Nacional de Terras de 2002. Além de dispor que
as propriedades consuetudinárias sejam tratadas como terras privadas, a reforma da lei assegurou a
descentralização da gestão de terras. Por exemplo, a Lei de Terras Consuetudinárias de 2016 prevê a
criação de comités da terra em áreas com a função de gestão de terras tradicionais, incluindo a
alocação de propriedades, poderes de limitação das autoridades tradicionais e de outros poderes
sobre esta terra. (secção 4 e 20). Os Comités das Terras devem ser compostos por um líder de aldeia
e seis outros membros eleitos pela, e da, comunidade, sendo que três devem ser mulheres. A Lei prevê
ainda que o Comité da Terra deva ter em conta a igualdade de todas as pessoas na atribuição de
propriedades tradicionais (secção 22). A Política Nacional de Terras de 2002 reconheceu
especificamente o acesso limitado à terra por parte das mulheres, devido a costumes e tradições e à
voz ou representação desiguais nos processos de tomada de decisão (Governo do Malawi 2002).
Apoiando a posse da terra matrilinear Djurfeldt et al (2018) e outros aplaudem a lei progressista que
defende os direitos da mulher à terra, através de disposições que garantem os direitos à herança em
pé de igualdade; no entanto, argumentam que isso não é suficiente para garantir a capacitação das
mulheres devido às deficientes estruturas sociais e económicas mais amplas dentro das quais estes
direitos são exercidos. As mulheres têm influência limitada na tomada de decisões dentro da
agricultura, enquanto que os homens dominam e subvertem a natureza matrilinear dos sistemas de
posse de terra matrilineares. As mulheres em comunidades matrilocais matrilineares acedem à terra
através da linhagem feminina, e portanto, a terra é herdada principalmente por mulheres. Nas
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comunidades patrilocais patrilineares, os homens são os principais herdeiros da terra (Tschirhart et al
2018, Peters 1997; 2010; 2013). Berge et al (2013) afirmam que “o poder das mulheres sobre a terra
é forte nas sociedades matrilocais matrilineares, contrariando o que geralmente se acredita sobre as
sociedades matrilineares’. Nas sociedades matrilineares, as mulheres têm considerável autoridade
dentro da família e da comunidade, mas não há capacitação feminina devido a percepções e práticas
dominantes baseadas em género na sociedade. (Djurfeldtd et al., 2018).
8.4.2 Moçambique
A Constituição: Em Moçambique, a Constituição de 1990 estipula que a propriedade da terra,
incluindo a vida selvagem e as florestas, são controladas pelo estado. Isto está vincado na Política
Nacional de Terras (PNL) de 1995 e na subsequente Lei de Terras de 1997 e seus Regulamentos. A
terra não pode ser vendida ou hipotecada. A lei reconhece os direitos das mulheres e dos homens de
usar e beneficiar da terra como indivíduos ou grupos, como comunidades locais, e
independentemente do seu estado civil.
Direitos do Uso e Aproveitamento da Terra: A principal via de formalização dos direitos à terra, é
através dos direitos de usufruto concedidos pelo Estado: o Direito de Uso e Aproveitamento da Terra
(DUAT) (em inglês: Rights to Use and Benefit from Land). Estes direitos podem ser transferidos entre
terceiros, mas somente quando vinculados à venda ou transferência de activos físicos existentes na
terra. A Constituição, reconhece o direito à propriedade privada e reconhece que quaisquer melhorias
e construções feitas na terra sobre a qual uma pessoa privada ou empresa tenha um DUAT, são activos
privados dessa pessoa ou empresa. Tais activos podem ser comprados e vendidos, enquanto o DUAT
subjacente é transferido administrativamente para o novo proprietário do activo, sujeito à autorização
do governo (USAID sem data).
Aquisição dos Direito do Uso e Aproveitamento da Terra: Os DUATs podem ser adquiridos com base
na ocupação por indivíduos/comunidades locais, de acordo com as normas tradicionais (desde que
não contradigam a Constituição) ou a ocupação de boa-fé por cidadãos nacionais, desde que tenham
utilizado a terra pelo menos por 10 anos. Assim, a terra tradicional rural é reconhecida com base na
ocupação tradicional (costumeira) feita por indivíduos e por comunidades locais. Comunidade inclui:
áreas de habitação, áreas agrícolas, cultivadas ou em pousio, florestas, locais de importância sociocultural, pastagens, fontes de água e áreas para expansão (Lei 19/97, Artigo 1/1; em Tanner, 2002:
27). O Artigo 12 da Lei de Terras, estabelece que o uso e o aproveitamento dos direitos à terra podem
ser adquiridos por ocupação, de acordo com normas e prácticas tradicionais, desde que estas não
contradigam a Constituição. O Artigo 16: 1, estabelece que o direito de uso e aproveitamento da terra
pode ser transferido por herança sem distinção de género. Outra maneira é a "ocupação de boa-fé",
ou seja a ocupação da terra por indivíduos nacionais que tenham usado a terra de boa-fé pelo menos
por dez anos (Wardlaw 2012; Lidström 2014; Aradóttir 2016). Os direitos baseados na ocupação não
precisam de ser registados, a menos que as circunstâncias o exijam. Uma terceira autorização formal
tipo DUAT, é conseguida através de solicitação, apresentada por indivíduos ou grupos/organizações.
Esta autorização constitui uma licença estadual renovável de 50 anos, em regime de concessão,
concedida com base na autorização de uma solicitação apresentada por uma pessoa individual ou
jurídica.
Salvaguarda do Regime de Posse da Terra: A lei da terra salvaguarda a posse da terra, no sentido de
que o direito de aceder aos direitos à terra e explorá-la é reconhecido e aplicável; tais direitos são
apoiados pela lei, costumes ou tradições e, portanto, são legais e socialmente protegidos quando
desafiados. Estes direitos não podem ser vendidos ou hipotecados. Tão-pouco servem como garantia
de empréstimos. Entretanto, por forma a se obter um DUAT, exige-se que as terras do solicitante
estejam devidamente demarcadas da comunidade (Wardlaw 2012; Lidström 2014; Aradóttir 2016).
Este processo de delimitação limita essencialmente a forma como as comunidades podem reivindicar
a terra. No seio destas comunidades, a alocação de terras compete aos elementos dessas mesmas
comunidades.
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Desafios Práticos com a obtenção de direitos à terra: Este processo de demarcação pode ser difícil e
muito demorado. Consequentemente, muitas pessoas não conseguem obter um DUAT. Além disso,
as mulheres, sobretudo, têm dificuldade em cumprir com os requisitos inerentes à obtenção do DUAT.
Os requisitos referentes à sua obtenção incluem um documento de identidade válido e muitas
mulheres não possuem esses documentos de identidade. Além do mais, as estruturas estatais que
orientam o processo de demarcação de terras tende a adoptar o conceito de chefe de família
masculino, e de liderança masculina, ignorando assim as mulheres (Aradóttir 2016; Wardlaw 2012;
Lidström 2014). Tal como no Malawi, isso enfraquece ainda mais o poder das mulheres nas sociedades
matrilineares.
Investimento estrangeiro e direitos à terra: Se as pessoas estrangeiras quiserem obter um DUAT
referente a terras consuetudinárias, exige-se um processo completo, participativo e moroso, com o
intuito de garantir que a terra está disponível ou para determinar as condições segundo quais os
direitos dos locais são protelados em favor de um recém-chegado. Os direitos concedidos devem ser
registados. O número de empresas privadas que procuram obter um DUAT está a aumentar. Tais
incluem grandes produtores de cana-de-açúcar ou de arroz e as empresas mineiras a que estão a
prospeccionar rapidamente as reservas de carvão de Tete. As concessões de exploração mineira
recebem prioridade e os utentes da terra afectados devem ser formalmente compensados com uma
“indemnização justa e razoável”. Quase três quartos da área já receberam licenças de exploração. A
exploração de recursos naturais pode levar a deslocamentos efectuados a partir das terras originais,
para lugares menos férteis e remotos. Para a extracção de madeira dura, o departamento de
silvicultura emite concessões de longo prazo e licenças individuais. No entanto, a extracção ilegal de
madeira é um negócio lucrativo, no que é descrito como o "Chinese Takeway” (CDI 2012). A caça e as
reservas de animais selvagens destinadas ao turismo, também concorrem pelas terras tradicionais.
Por um lado, as empresas comerciais queixam-se que: a obtenção de um DUAT constitui um processo
complicado com critérios pouco claros;não está claro que tipo de compromisso com os representantes
comunitários é necessário; e que há reclamações de posse de terras sobrepostas e inadequadamente
documentadas.

8.5 Mensagens Principais
A posse da terra e da água do Sistema Aquífero do Rio Chire, revela considerações importantes
sobre a gestão partilhada da água. As mensagens principais são as seguintes:
•

•

•

A posse da terra matrilinear predomina: Enquanto é bem conhecido que as mulheres
fornecem a maior parte da mão-de-obra agrícola, o que é menos conhecido, é que a
descendência matrilinear e a herança de terras prevalecem, entre de grupos patrilineares.
Esta variação local não se coaduna com as suposições convencionais, segundo as quais o
agregado familiar é chefiado por um homem, que providencia todos os meios de subsistência.
Alinhamento considerável dos sistemas de posse tradicionais e das leis e políticas formais:
Entre o Sistema do Shire no Malawi e em Moçambique, os sistemas consuetudinários de posse
da terra são bastante semelhantes, em grande parte devido às semelhanças entre os grupos
étnicos aí radicados. As leis e políticas formais evidenciam, igualmente, um bom grau de
consistência. Estes dois pontos são bom presságio para quaisquer esforços futuros, no sentido
de se conseguir uma maior colaboração na melhoria da gestão da terra e da água.
A formalização da posse da terra e da água pode ser responsável pelos direitos
consuetudinários: Um dos riscos associados à formalização da terra tradicional é que essa
variação local não é suficientemente ponderada nas novas leis de terras. As mulheres não têm
voz igual nos processos de formalização e comités locais. Levanta-se então o risco dos que
recém-chegados poderosos à busca de títulos de propriedade, fiquem com terras, pontos de
acesso à água e recursos hídricos, em detrimento das comunidades. Ao cooptar alguns líderes
masculinos, os homens e mulheres pobres ficam a perder. Embora os pedidos de DUAT por
parte de não residente na área em questão, possam vir a afectar seriamente a terra
consuetidinária e a posse de terra, o facto de ambos os países terem estabelecido um processo
regulatório formal para as negociações é considerado um passo importante.
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9 Instituições e Governação
9. 1 Contexto de Governação
Quadros de Governação mais alargados nos dois países: A lei suprema em ambos os países é a
Constituição, fornecendo um quadro amplo para a legislação sobre a gestão hídrica. No Malawi, a
Constituição (1994), reconhece a água ou o acesso à água como um direito humano, implicitamente
na Declaração de Direitos que prevê os direitos à vida, à dignidade e ao desenvolvimento económico
social, entre outros direitos. A Constituição, também promove a prevenção da degradação ambiental,
a conservação da diversidade biológica e a garantia da equidade inter-geracional, em termos de acesso
a benefícios provenientes do meio ambiente (Mulwafu e Mwamsamali, 2017). Em Moçambique, a
Constituição de 1991, enquadra a governação da água como um recurso que é controlado pelo
estado. A Constituição é operacionalizada através do Plano Quinquenal 2015 - 2019 (Governo de
Moçambique 2015a) e do Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável (PNDS) para o Crescimento
Rural, Sustentável e Inclusivo, com um horizonte temporal que vai até 2030 (Governo de Moçambique
2015b).
Objectivos partilhados do planeamento do país: Os planos de ambos os países enfatizam o
crescimento verde inclusivo voltado para a agricultura, equitativo em termos de género e a
necessidade de serviços de saúde e água potável, tal como apontado no Programa Nacional de Água
Rural, o desenvolvimento agrícola e o acesso a crédito e micro-seguro. As cinco áreas prioritárias do
Plano Quinquenal são: a) Consolidação da Unidade Nacional, Paz e Soberania; b) Desenvolvimento do
Capital Humano e Social, incluindo serviços de saúde para reduzir a mortalidade materna causada por
desnutrição crónica, malária, tuberculose, VIH e outras doenças; c) Promoção do Emprego,
Produtividade e Competitividade com ênfase na agricultura, produção animal e pesca, promovendo a
industrialização e a exportação; d) Desenvolvimento de Infraestrutura Económica e Social; e) Garantia
de uma gestão sustentável e transparente dos Recursos Naturais e Ambiente, incluindo a gestão do
risco associado com as catástrofes, e a adaptação às alterações climáticas. O Plano de
Desenvolvimento Sustentável Nacional (PNDS) faz referência explícita ao acesso à água potável para
15 milhões de pessoas e às actividades produtivas, à energia rural, através das energias renováveis,
incluindo a construção de pequenas centrais hidroeléctricas com componentes de irrigação.
Governação da água no Malawi e em Moçambique: A governação do sector hídrico, é definida como
"a gama de sistemas políticos, sociais, económicos e administrativos que existem para desenvolver e
gerir os recursos hídricos e a prestação de serviços de abastecimento de água a diferentes níveis da
sociedade’ (Rogers e Hall 2003). Os quadros formais de governação do sector da água dos dois países
seguem uma estrutura semelhante. Guiado pela Constituição e pelas metas e planeamento nacionais,
o sector hídrico no Malawi e em Moçambique, é governado por três principais instrumentos políticos
e legais nacionais, a saber:
•
•
•

Políticas no domínio da água com estratégias correspondentes;
Leis no domínio da água com regulamentos correspondentes, proporcionando assim a
gestão, conservação, uso e planeamento dos recursos hídricos, assim como a gestão
transfronteiriça de água; e
Legislação para fornecer o abastecimento doméstico urbano e rural de água e saneamento.

9.2 Política e Lei da Águas
9.2.1 Malawi
Política Nacional Hídrica (2005) e Lei dos Recursos Hídricos (2013): No Malawi, a Política Nacional
Hídrica de 2005, prevê a gestão hídrica integrada e participativa, em prol do desenvolvimento
sustentável da água, serviços e utilização hídricos. Alinhada com esta política, a Lei dos Recursos
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Hídricos de 2013 (WRA), foi promulgada como a principal lei dedicada à gestão, conservação, uso e
controlo dos recursos hídricos. A definição de recursos hídricos na WRA inclui as águas superficiais e
subterrâneas. A Lei reconhece a importância da água para o sustento humano e as múltiplas funções
fornecidas por este recurso. Um dos objectivos da WRA é permitir o desenvolvimento ordenado e o
uso dos recursos hídricos para fins que incluam o uso doméstico, a irrigação e agricultura, industrial,
comercial, assim como a exploração mineira, produção de energia hidroeléctrica ou geotérmica,
navegação, pesca, preservação da flora e fauna e recreação - de maneiras que minimizem os efeitos
nocivos ao meio-ambiente. Entre estes usos, a Lei prioriza especificamente os recursos hídricos
destinados ao uso doméstico e à protecção razoável e manutenção dos ecossistemas aquáticos e das
zonas húmidas e suas funções. Tais disposições confirmam o compromisso do Malawi e o seu
reconhecimento do direito humano à água e o direito a um ambiente saudável. Os dois outros
objectivos da Lei são a promoção da gestão e uso racional dos recursos hídricos e o controlo da
poluição e a promoção da boa gestão de resíduos, em benefício da saúde humana e do meio ambiente.
Licenciamento da captação de água: As captações e usos das água superficiais e subterrâneas, assim
como a descarga de águas residuais tratadas, requerem autorização ou licenciamento. Os critérios de
autorização ou licenciamento para uso ou captação de águas incluem, entre outros factores: garantia
da coerência com os objectivos acima mencionados, consideração de outros utentes licenciados,
incluindo as comunidades tradicionais e água reservada aos direitos humanos e ambientais,
sustentabilidade e eficiência, e impacto na qualidade da água, no ecossistema aquático e nas
obrigações inerentes aos recursos hídricos partilhados. A lei também promove a participação pública
e a transparência nos processos de tomada de decisão concernentes à gestão e utilização da água.
Esta, fornece, ainda, um mandato para criação de órgãos com vista a implementar os acordos
internacionais dedicados à gestão e desenvolvimento de recursos hídricos, incluindo aqueles
partilhados com outros países. O WRA 2013, entrou em vigor recentemente, tendo substituído a Lei dos
Recursos Hídricos de 1969, que foi revogada.
Taxas de água no Malawi: o Malawi enfrenta várias tarifas associadas ao acesso à água (Tabela 9.1).
O Malawi aplica os custos associados ao fornecimento de licenças referentes a águas subterrâneas ou
superficiais, incluindo a renovação, transferência e variação de licenças existentes. O país também
possui taxas associadas à produção de efluentes, manifestadas na venda de licenças; a renovação,
transferência ou variação de tais licenças também implicam um custo.
Tabela 9.1: Taxas de água no Malawi
Descrição da Actividade
Pedido de registo de direito existente
Pedido de Licença para Captação de Águas Subterrâneas
Pedido de Licença para Captação de Água Superficial
Cancelamento de Licença para Captação de Águas Superficiais
Cancelamento de Licença para Captação de Águas Subterrâneas
Renovação da Licença para Captação de Águas Subterrâneas
Renovação da Licença para Captação de Água Superficial
Variação da Licença para Captação de Água Superficial
Variação da Licença para Captação de Água Subterrânea
Transferência de Licença para Captação de Água Superficial
Transferência de Licença para Captação de Água Subterrânea
Busca de Licença
Pedido de Licença para Descarga de Efluentes
Licença para Descarga de Efluentes
Renovação da Licença para Descarga de Efluentes
Variação da Permissão para Descarga de Efluentes
Transferência de Licença para Descarga de Efluentes
Busca por Licença para Descarga de Efluentes

Taxas Anuais (MK)
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
200,000
200,000
80,000
80,000
80,000
80,000
40,000
80,000
400,000
200,000
80,000
80,000
40,000
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9.2.2 Moçambique
Lei de Água no. 16/91: A Lei de Água de Moçambique, No. 16/91, que regula os recursos hídricos
pertencentes ao domínio público, foi promulgada em 1991 como uma das primeiras leis relativas à água
em África, que foi alvo de revisão (Alba e Bolding 2016). Ancorada na Constituição, esta Lei foi
formalmente aprovada pelo Conselho de Ministros em 1991, através do Decreto nº 26/91.
A Lei de Água No. 16/91 distingue três categorias merecedoras de regulamentação:
•
•
•

Usos gratuitos, ou 'usos comuns', destinado ao uso doméstico, rega de animais e usos da água sem
sifões ou outros trabalhos até 1 ha;
Usos simples requerendo uma licença simples (que têm actualmente uma validade de 5 anos e são
renováveis) e;
Desvios em larga escala, que estão sujeitos a concessão (actualmente com uma validade para 50 anos).

Por forma a obter uma licença ou concessões de água, é necessário um DUAT (direito formal de uso
da terra, ver capítulo 8). O Regulamento de Licença e Concessão de Água (Artigo 12.3) obriga os
titulares de licenças com um DUAT, a permitir ainda ao público o direito de manter o acesso a
nascentes, lagos, lagoas e pântanos.
Resolução nº 60/98: Em 1998, a Resolução nº 60/98 sobre a “Decisão Ministerial Nº 70/97
estabelecendo taxas a serem pagas pelos usos da água”, assumiu as experiências anteriores da
cobrança da água da barragem numa Política de Tarifas de Água. O Decreto nº 43/2007, detalhou e
aprovou o Regulamento da Licença e Concessão de Água, que impôs tarifas sobre licenças e
concessões. Em 2016, tais tarifas foram ainda mais regulamentadas. As tarifas respeitantes ao uso
regulado de água (Tabela 9.2) e a licenças e concessões são abaixo apresentadas (Tabela 9.3).
Tabela 9.2: Tarifas para o uso de água, Moçambique
Taxas Brutas de Água
Tipo de Uso
Regularizada (MT/m3)
Tipo de Actividade
Tf1 (Concessão)
Sector Familiar ≤ 1 ha
0
(I) Agricultura de
Sector Comercial ≤ 50 ha
Rendimento
Sector Comercial 50 < ha ≤
5 000.00
1000
Sector Comercial > 1000
7 500.00
há
(II) Industrial
Processamento/Transformador
Indústria Extractiva
(III) Abastecimento de
Água

25.000.00
Pequenos Sistemas (≤ 5000
ligações)

Taxa Fixa

0
1
500.00
1 000.00

UGB –
Regularizada
(MT/m3)
Tf2 (MT/mês)
0
300.00
0.14
0.19

2 500.00
7
500.00
5.000
1
000.00

0.21
2
500.00
5.000
750.00

0.31

0.10
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Grandes Sistemas (> 5000
ligações)
(IV) Termoeléctricas

5 000.00

2 000.00

0.24
0.10

8 500.00

5
1
000.00 500.00
3 000.00

25 000.00

6 000.00

0.24

1 500.00

300.00

0.24

Central Termoeléctrica ≤ 2 MW

Central termoeléctrica 2
≤10 MW
Central termoeléctrica >10
MW
(V) Outros Usos

0.17

Tabela 9.3: Tarifas referentes a licenças e concessões
Tipo de actividade

Tipo de Uso

Renda de concessão (Tf1)
(VI) Agricultura de
Alimentos Básicos
Associados 1 < ha ≤ 25
Associados 25 < ha ≤ 350
Associados > 350 ha
Privados 1 < ha ≤ 25
Privados 25 < ha ≤ 350
Privados > 350 ha

Sector
Familiar ≤ 1
ha
Associados de Subsistência
Associados Emergentes
Associados Comerciais
Privados

SubCategoria

Taxa
fixa

Tv1: Taxa
de uso
(MT/m3)

Posse de Licença
(Tf2: Mt/mês)
0
0

0

196.00
652.00
2 609.00
782.00
913.00
3 478.00

0.04
0.09
0.12
0.12
0.15
0.17

0
435. 00
1304.00
157.00
609.00
1 739.00

Aspectos Práticos da Cobrança de Impostos: Na prática, a cobrança de impostos tem como alvo os
poucos utentes de grande impacto (funcionários da ARA-Zambeze,pessoal de comunicação ). Como os
custos de informação, processamento de solicitações, facturação e cumprimento de pagamento de
um grande número de irrigadores em pequena escala física e institucionalmente remotos e
desconhecidos, seriam mais altos do que qualquer receita recolhida, e foi considerada a cobrança de
receita colectiva. Experimentalmente, os “pontos focais” foram nomeados para fins de cobrança de
receita entre os agricultores, conforme reportado pela ARA-Sul. (Alba e Bolding, 2017b).
Políticas e Estratégias da Água: A legislação e os respectivos regulamentos, reflectem as políticas e
estratégias em desenvolvimento da água. A primeira Política Nacional da Água foi aprovada por
Resolução Governamental em Agosto de 1995. Em 2007, mediante o Decreto nº 46/2007, foi aprovada
uma Política de Água revista. No mesmo ano, foi aprovada a Estratégia Nacional de Recursos Hídricos,
(ENRH) ; esta fornece as estratégias para atingir as metas definidas na Política da Água. A mesma inclui
o estabelecimento de um Conselho Nacional de Águas (CNA). O Decreto 47/2009, especifica o
Regulamento de Pequenas Barragens . O Decreto n.º 18/2012, define o Regulamento sobre Pesquisa
e Exploração de Águas Subterrâneas (RPEAS).

9.3 Organizações de Gestão de Recursos Hídricos
9.3.1 Gestão dos Recursos Hídricos do Malawi
Ministério da Agricultura, Irrigação e Desenvolvimento da Água: Os recursos hídricos do Malawi são
geridos pelo Ministério da Agricultura, Irrigação e Desenvolvimento da Água (MoAIWD). O MoAIWD
está no topo da hierarquia no sector hídrico, responsável pelo desenvolvimento de políticas, gestão
de recursos hídricos superficiais e subterrâneos, bem como pelo abastecimento de água e
saneamento. O MoAIWD está dividido em diferentes departamentos que incluem os Departamentos
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de Recursos Hídricos (DWR), Departamento de Abastecimento de Água e Saneamento, Departamento
de Serviços de Irrigação e outros departamentos técnicos relacionados à agricultura.
Departamento de Recursos Hídricos: O Departamento de Recursos Hídricos (DWR), possui várias
divisões e secções que incluem serviços de água superficial, água subterrânea e qualidade da água
(Fig. 9.1). A Unidade de Gestão de Recursos Hídricos Transfronteiriços (TWRMU), pertence à divisão
de águas superficiais, embora o seu mandato inclua tanto águas subterrâneas como superficiais em
termos de quantidade e qualidade. No entanto, estão a ser feitos esforços para que a TWRU
comunique directamente com o Director, devido à natureza do mandato a ser cumprido, que é
transversal a todas as Divisões do Departamento. A TWRU, entre outras funções, é responsável por
representar o Malawi em questões de águas transfronteiriças em fóruns nacionais, regionais e globais
como a SADC, ZAMCOM, UN Water, AMCOW e AU. Sob a divisão de recursos hídricos superficiais, há
duas secções responsáveis pelo desenvolvimento e gestão das águas superficiais, bem como pela
hidrologia. A divisão de águas subterrâneas, consiste na secção de desenvolvimento e perfuração de
águas subterrâneas. e é responsável pelo desenvolvimento de águas subterrâneas, bem como pela
secção hidrogeológica e de pesquisa de bombas, que tem a seu cargo pesquisa e monitorização de
águas subterrâneas. A divisão de serviços de qualidade da água, abriga as secções de química e
microbiologia e são responsáveis pela monitorização da qualidade da água e das águas residuais no
país.
Autoridade Nacional de Recursos Hídricos: A criação da Autoridade Nacional de Recursos Hídricos
(NWRA), como uma entidade estatal (paraestatal), de acordo com a Lei de Recursos Hídricos de 2013,
visa a criação de uma instituição independente e sustentável que possa garantir uma melhor gestão
dos recursos hídricos no Malawi. Isto será alcançado através do desenvolvimento de vários
instrumentos que fornecerão normas e directrizes actualizadas, e prácticas sobre procedimentos,
mecanismos, estruturas institucionais e financeiras relevantes para a operação e transacções dos
NWRA.
Em resumo, as funções do NWRA, conforme definido na Lei de Recursos Hídricos de 2013, podem ser
agrupadas em três categorias, como segue:
i. Serviços de desenvolvimento de políticas;
ii. Serviços regulatórios; e
iii. Serviços de gestão de recursos hídricos.
O NWRA, não está totalmente operacional mas, tem um Conselho de Administração em vigor desde
Novembro de 2018. Neste caso, o DWR continua a facilitar e coordenar a gestão e a utilização
adequadas dos recursos hídricos. O NWRA, está estruturado em 4 escritórios principais: a Sede e 3
Conselhos de Administração de Bacias Hidrográficas (CMBs), nas cidades de Blantyre, Lilongwe e
Mzuzu, cada um deles servindo uma série de bacias principais do país. Além disso, haverá 8 escritórios
hidrológicos distritais pertencentes aos CMBs.
Conselhos de Gestão de Bacia Hidrográfica: Os Conselhos de Gestão de Bacia (CMBs), foram
estabelecidos para actuar em questões operacionais, de modo a garantir que, com respeito aos
utentes de água, o NWRA está totalmente representado a nível local . Os escritórios do distrito
hidrológico, aproximarão ainda mais os CMB ao público, por meio de Comités de Gestão de Bacia
(CMCs) e Associações de Utentes de Água (WU), e simultaneamente, facilitarão as actividades de
monitorização dos recursos hídricos a nível dos CMBs. No âmbito do Programa de Gestão da Bacia do
Rio Chire, financiado pelo Banco Mundial, foi fornecido apoio financeiro e técnico paraa formação de
um secretariado provisório de um dos três CMBs, o Conselho de Gestão da Bacia do Rio Chire. Foi
previsto no Plano da Bacia do Rio Chire (MoAIWD 2017) que, até 2019, o Conselho de Captação do Rio
Chire, estaria totalmente operacional e seria responsável pela coordenação, planeamento e gestão da
Bacia. A abordagem do programa, concentra-se no nexo agricultura-água-energia, mas
especificamente na água, para garantir a produtividade da água e a eficiência do uso da água, com o
propósito de aumentar a economia e alimentar uma população crescente que enfrenta um risco
climático crescente.
111

Comités de Gestão de Bacias Hidrográficas: A Lei de Recursos Hídricos de 2013, também reconhece
instituições locais ou comunitárias, a saber: Comités de Gestão de Bacia Hidrográfica (CMCs) e
Associações de Utentes de Água (AWU). Estes órgãos, facilitam a tomada de decisão e a
responsabilidade pela água ao nível mais baixo. Os CMCs, são órgãos consultivos dos CMBs e das
Autoridade Nacional de Recursos hídricos (NWRA). Os CMC são compostos por representantes de
entidades públicas, autoridades de desenvolvimento regional responsáveis pelos recursos hídricos
numa área de influência, representantes de agricultores, comunidade empresarial, organizações nãogovernamentais na área de captação e indivíduos com competência para a gestão de recursos hídricos.
O papel dos CMCs, é de fornecer conhecimentos locais sobre os recursos hídricos locais que, por sua
vez, alimentam a informação de sistemas e instituições maiores na gestão da água (Goldin, 2010).
Associação de Utentes de Água (AWU): Abaixo dos CMC, estão as AWU (Figura 9.1). Uma AWU, pode
ser criada por um grupo de utentes de água ou pelo governo, através do NWRA. O objectivo de uma
Associação de Utentes de Água (UTA) é de gerir, distribuir e conservar a água, operar serviços relativos
à água, incluindo a cobrança de tarifas para o uso da água, e representar os interesses e valores
especiais decorrentes da água utilizada para fins públicos.

Figura 9.1: Instituições de gestão de água no Malawi
9.3.2 Moçambique
Direcção Nacional de Águas (DNA). Os recursos hídricos são geridos pelo Ministério das Obras
Públicas, Habitação e Recursos Hídricos através da Direcção Nacional de Águas (DNA). O Diploma
Ministerial nº 172/92, elabora o Regulamento Interno da Direcção Nacional de Águas. Em 2015, a
antiga Direcção foi dividida em Direcção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos (DNGRH) e Direcção
Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento (DNAAS) no âmbito do Ministério das Obras
Públicas, Habitação e Recursos Hídricos.
Conselho Nacional de Águas (CNA). Em 1991, o Decreto nº 25/91 também autorizou o funcionamento
do Conselho Nacional de Águas (CNA), um órgão consultivo do Conselho de Ministros que coordena
entre os Ministérios.
Administrações Regionais de Águas (ARAs). A Lei de 1991, estipula a descentralização da gestão
operacional dos recursos hídricos para as Administrações Regionais de Águas (ARAs). A Lei definia a
ARA-Sul, a ARA-Centro, a ARA-Zambeze, a ARA-Centro Norte e a ARA-Norte. Nestas bacias, são
indicadas as Unidades de Gestão de Bacias Hidrográficas e os Comités de Gestão de Bacias
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Hidrográficas (Comité de Bacia). Para cada ARA, a Lei menciona um Conselho de Gestão composto por
um mínimo de 11 membros, nomeadamente os representantes dos Ministérios da Energia, Indústria
e Comércio, Cultura e Turismo, Agricultura e Segurança Alimentar, Ambiente Territorial e
Desenvolvimento Rural e Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos.

Figura 9.2: Principais bacias hidrográficas e Administrações Regionais de Águas (ARAs) de Moçambique

ARA-Zambeze : Após a criação da ARA-Sul e da ARA-Centro, foi criada a ARA-Zambeze através do
Decreto Ministerial nº 16/06/2000. A ARA-Zambeze iniciou as suas actividades em 2002, com o
Projecto ZAMWATER e a sua criação como da Administração Regional de Águas, responsável pela
gestão da Bacia do Rio Zambeze em Moçambique, foi aprovada em 2005 através da Portaria nº
70/2005. A ARA-Zambeze, tem autonomia administrativa e financeira e está sob tutela do Ministério
das Obras Públicas e Recursos Hídricos (MOPHRH), através da Direcção Nacional de Gestão de
Recursos Hídricos (DNGRH) (Figura 9.3). Temporariamente, é apoiado pela União Europeia, realiza
estudos, interage com a gestão da Hidroeléctrica de Cabora Bassa e informalmente com os colegas do
Malawi.
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Figura 9.3: Disposições institucionais em Moçambique (Fonte: DNGRH, 2019)
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9.4 Instituições Transfronteiriças do Sector da Água
Malawi: A governação internacional da água do Malawi, foi institucionalizada através de vários
acordos e protocolos internacionais sobre a gestão sustentável de recursos hídricos, meio ambiente,
terra e outros recursos naturais. É de particular interesse o seu compromisso para com a cooperação
na gestão sustentável e utilização comum dos recursos hídricos, através de acordos tais como o
Protocolo Revisto sobre Cursos de Água Partilhados na Comunidade para o Desenvolvimento da África
Austral de (2000) e a Convenção Africana sobre a Conservação da Natureza e Recursos Naturais.
(2003).
Moçambique: Moçambique assinou a Resolução nº 67/2004 para se tornar membro da Comissão do
Limpopo (LIMCOM); a Resolução nº 53/2004 sobre a Comissão Incomaputo; e a Resolução nº 64/2004
da ZAMCOM, que entrou em vigor em 19 de Junho de 2011, depois de seis dos oito países ribeirinhos
terem concluído os seus processos de ratificação e depositado os seus instrumentos de ratificação
junto do Secretariado da SADC. Moçambique nunca ratificou a Convenção das Nações Unidas sobre a
Lei dos Usos Não Navegáveis dos Cursos de Água Internacionais de 1997.
Acordo entre o Malawi e Moçambique de 2003: Malawi e Moçambique, assinaram um tratado em
2003 sobre o Sistema do Chire, designado por "O acordo sobre o estabelecimento de uma Comissão
Conjunta da Água" (República do Malawi e República de Moçambique 2003). Embora este acordo
tenha sido assinado após as devastadoras inundações de 2001 (IWMI 2015), o seu conteúdo é
genérico, tratando das fontes de água que são de interesse comum. A Comissão desempenha as
funções de um órgão consultivo para ambos os governos. O acordo refere-se aos princípios gerais de
troca de informação em tempo real, durante os períodos de seca e de previsão de cheias; à
identificação de áreas de cooperação, a resolução amigável de conflitos e a prevenção e controlo de
infestação de plantas aquáticas. Foi também divulgado que houve uma partilha informal de
informação entre o pessoal da ARA-Zambeze e os seus homólogos Malawianos sobre as situação em
que os níveis de água apontavam para possíveis inundações iminentes.
Memorando de Entendimento de 2007 sobre a Navegação: Em 2007, um Memorando de
Entendimento (MoU) foi assinado por Malawi, Moçambique e Zâmbia para desenvolver e
implementar a navegação transfronteiriça. O Mercado Comum da África Oriental e Austral (COMESA),
em nome dos governos do Malawi, Moçambique e Zâmbia, e posteriormente apoiado pela SADC,
submeteu em 2009 o pedido referente ao estudo de viabilidade ao Banco Africano de
Desenvolvimento, o qual deveria ser implementado através deste Memorando de Entendimento.
Como discutido na secção 7, a navegação havia sido feita no passado entre o Malawi e o Oceano
Índico. Em 2006, foi realizado um estudo de pré-viabilidade, apoiado pela UE. Este estudo concluiu
que os rios pareciam ser navegáveis, caso fossem adequadamente desenvolvidos. No entanto, para
que o potencial canal de 238 km pudesse ligar Nsanje a Chinde, na costa do Oceano Índico, seria
necessário realizar um Estudo mais detalhado sobre a Viabilidade das Zonas Hidrográficas do Rio
Zambeze, em termos de viabilidade técnica, económica, social e ambiental e, caso o projecto fosse
considerado viável, seria preciso também, elaborar um plano de negócios (AWF 2011). Os resultados
deste estudo de viabilidade e uma série de outros estudos e testes experimentais, revelaram um
parecer pouco optimista sobre esta viabilidade. Descobriu-se que a quantidade máxima estimada de
mercadorias que poderiam ser movimentadas ao longo dos dois rios seria de 273.200 toneladas por
ano. A dragagem custaria 30 milhões de dólares por ano e a remoção de plantas aquáticas invasivas
custaria 50 milhões de dólares por ano.
A Comissão do Zambeze (ZAMCOM): A um nível mais amplo, ambos os países participam na Comissão
do Zambeze (ZAMCOM). Embora o Sistema do Chire constitua uma parcela relativamente pequena da
Bacia do Zambeze, a ZAMCOM ainda pode desempenhar um papel mediador ou facilitador em
questões específicas do Chire. Os estados ribeirinhos do Zambeze, assinaram o Acordo sobre o
Estabelecimento da Comissão do Zambeze (ZAMCOM) em 2004. O objectivo da ZAMCOM é de
promover a utilização equitativa e razoável dos recursos hídricos do Rio Zambeze, bem como a gestão
eficiente e desenvolvimento sustentável dos mesmos (624ENG, TFDD). O Acordo da ZAMCOM, prevê
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a existência de vários órgãos institucionais, cujo objetivo é de facilitar o processo de cooperação. O
Conselho de Ministros, tem a responsabilidade geral de tomada de decisão, apoiado por um Comité
Técnico de funcionários séniores dos estados ribeirinhos e de um Secretariado que é responsável pela
implementação do Plano Estratégico da ZAMCOM e actividades associadas. A ZAMCOM tem nove
funções principais, nomeadamente:
•
•
•

•

•

•
•
•
•

Recolher, avaliar e disseminar todos os dados e informações sobre o Curso de Água do
Zambeze, conforme necessário para a implementação deste Acordo.
Promover, apoiar, coordenar e harmonizar a gestão e desenvolvimento dos recursos hídricos
da Bacia do Zambeze.
Aconselhar os Estados-Membros no planeamento, gestão, utilização, desenvolvimento,
protecção e conservação da Bacia do Zambeze, bem como sobre o papel e posição do público
em relação a tais actividades e o seu possível impacto nas questões de património social e
cultural.
Aconselhar os Estados-Membros sobre as medidas necessárias para evitar disputas e prestar
assistência na resolução de conflitos entre estados membros, com relação ao planeamento e
gestão, utilização, desenvolvimento, protecção e conservação do curso de água do Zambeze.
Promover uma maior sensibilização entre os habitantes da Bacia do Zambeze, sobre a
utilização equitativa e razoável e da gestão eficiente e desenvolvimento sustentável dos
recursos do curso de água do Zambeze.
Cooperar com as instituições da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC),
bem como com outras organizações internacionais e nacionais quando necessário.
Promover e ajudar na harmonização das políticas nacionais hídricas e medidas legislativas.
Desempenhar outras funções e responsabilidades que os Estados-Membros possam atribuir
de tempos em tempos.
Promover a aplicação e desenvolvimento deste Acordo em conformidade com o seu objectivo
e os princípios referidos no Artigo 12 [que contém 8 princípios].

Na prática, a implementação do acordo da ZAMCOM levou algum tempo. A finalização do acordo
exigiu a ratificação por 6 dos 8 Estados ribeirinhos do Zambeze, um processo que foi finalmente
concluído em 2011 (Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da África Austral, SARDC 2013). Foi criado
um secretariado provisório, e nomeado um secretário executivo interino, naquela altura em
Gaborone. Posteriormente em 2014, foi estabelecido um secretariado permanente e nomeado o
respectivo secretário executivo em Harare. Desde então foram sendo integrados membros da equipa,
e a instituição começou a tomar forma, com projectos iniciais focados no emergente Sistema de Apoio
à Decisão e Planeamento Estratégico.

9.5 Políticas, leis e instituições referentes à prestação de serviços no domínio da água doméstica
9.5.1 Malawi
A Lei de Sistemas de Distribuição de Água: O MoAIWD também lidera a implementação do
abastecimento de água (Baumann e Danert 2008; Matamula 2008; USAID n.d.). A prestação de
serviços no domínio da água são regulamentados no Malawi no âmbito da Lei de Sistemas de
Distribuição de Água de 1995, que fornece serviços de água em áreas urbanas. A Lei de Sistemas de
Distribuição Água é a principal legislação que autoriza as Empresas de Serviços Públicos ou Conselhos
de Água, a desempenhar as funções de únicas prestadoras de serviços de água em áreas urbanas
designadas e Centros de Mercado, cujos limites podem ser declarados, alterados, reduzidos ou
ampliados pelo ministro de tutela.
Empresas de Serviços Públicos: A nível regional e distrital no Malawi, existem três empresas públicas
de serviços públicos de abastecimento de água regionais e duas distritais, que são as únicas
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prestadoras de serviços de abastecimento de água em áreas urbanas designadas sob a Lei de
Distribuição de Água. As cinco empresas de serviços públicos são os Conselhos de Água do Norte,
Centro e do Sul a nível regional e, em seguida, os Conselhos de Águas de Lilongwe e Blantyre. A maioria
das instalações de abastecimento de água nas quatro cidades principais do país são antigas. As
instalações de água podem causar vários problemas, como o risco de acidentes e falhas com a
interrupção do fornecimento de água por um longo tempo devido à deterioração das componentes
estruturais.
Através da Lei das Autoridades Locais, a autoridade administrativa e política e as responsabilidades de
gestão foram delegadas aos conselhos distritais e municipais, para administrarem determinados
serviços e funções, incluindo recursos hídricos, serviços de abastecimento e saneamento e
desenvolvimento comunitário. O MoAIWD trabalha em estreita colaboração com as autoridades
locais, através de funcionários distritais afectos ao sector hí, que informam ambas as agências.
9.5.2 Moçambique
Fundo de Investimento e Património do Abastecimento de Água (FIPAG): A Lei de Águas de 1991,
também regula o abastecimento doméstico de água. A primeira Política Nacional da Águas de 1995,
enfatizou a meta de reconstrução e expansão do fornecimento básico de água às áreas urbanas, periurbanas e rurais. Foram estabelecidos quadros institucionais e financeiros específicos para conseguir
alcançar com sucesso a fase de implementação todos eles abrangidos pela Direcção Nacional de
Abastecimento de Água e Saneamento, no Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos
Hídricos. Em 1998, o Decreto nº 73/98, estabeleceu o Fundo Público de Investimento e Património do
Abastecimento de Água (FIPAG). O Decreto nº 74/98 estabeleceu o Conselho de Regulação do
Abastecimento de Águas (CRA)4. Em 2004, foi aprovado o Decreto Ministerial Nº 180/2004 para
regulamentar a qualidade da água destinada ao consumo humano (Manjate 2010).
Programa Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento Rural (PRONASAR): O FIPAG destinase às principais cidades, incluindo a Região de Maputo (Águas da Região de Maputo). O quadro
permitiu aos operadores privados orientarem a gestão de cinco sistemas, enquanto que os activos e
os investimentos estavam sob a responsabilidadedo FIPAG, entidade que conta com um supervisor
independente, CRA. Nas pequenas e grandes cidades, funciona a Administração de Infraestruturas de
Abastecimento de Água e Saneamento (AIAS). A partir de 2010, nas áreas rurais, o abastecimento de
água e saneamento, tem sido coordenado pelo Programa Nacional de Abastecimento de Água e
Saneamento Rural (PRONASAR). O PRONASAR está empenhado em gerir a apoiar o sector rural de
uma forma mais eficaz e implementar reformas sectoriais e institucionais que facilitem a
harmonização e o alinhamento. A participação da comunidade é promovida, com pontos rurais de
água (por ex:, furos com bombas manuais), geridos por comités voluntários. Em 2006, foi estimado
que 85% dos seus fundos provinham de créditos e empréstimos concessionais.
Conselhos da Água: Por conseguinte, na parte Moçambicana do Sistema do Chire, o abastecimento
doméstico de água é implementado por Conselhos de Água, que funcionam nas áreas urbanas. Nas
áreas rurais, as autoridades locais colaboram com as ONGs, tais como a WaterAid e a World Vision.
Por exemplo, em Mutarara, com uma população de 208.864 habitantes, 46.2% da população tem
acesso a uma fonte melhorada de água, correspondendo a 155 furos e a 135 poços operacionais, e 8
fontes ligadas através de pequenos sistemas de abastecimento de água. No entanto, foi apurado que
a água subterrânea é salobre. Morrumbala, tem 683 fontes de água operacionais na área e a taxa de
abastecimento de água rural é de cerca de 64.2% (autoridades do sector da água, pessoal de
comunicação).

4

O CRA foi recentemente substituído pela Autoridade Reguladora da Água (AURA)
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9.6 Outras políticas, leis e instituições relevantes
9.6.1 Malawi
Irrigação: Entre as várias outras políticas, legislação e instituições que afectam a gestão dos recursos
hídricos, um importante sector é o da irrigação. A Lei de Irrigação de 2001, juntamente com a Política
Nacional de Irrigação de 2016, fornece a implementação e fornecimento de bens, obras e serviços
relacionados com a irrigação. A Lei fornece princípios orientadores e a criação de organismos
relevantes para o desenvolvimento sustentável e gestão da irrigação. A Política Nacional oferece
orientação no campo da prestação de bens, obras e serviços de irrigação, tendo em conta três
questões críticas que afectam o sector da irrigação, nomeadamente: escassez espacial e temporal de
água, disputas sobre a posse tradicional da terra, e o funcionamento e manutenção deficiente das
infraestruturas. A política visa garantir a segurança alimentar, nutrição e crescimento económico
sustentável. Especificamente, em relação à água, o resultado pretendido é o uso racional de água,
através da gestão da bacia gidrográfica e armazenamento da água.
Tipos de Agricultura baseadas em sistemas de Irrigação no Malawi: Historicamente, a agricultura
irrigada no país começou no final da década de 1940, com o desenvolvimento de programas de
irrigação pelos governos coloniais. Por fim, a agricultura através de sistemas de irrigação era
geralmente impulsionada pelo governo pós-colonial como forma de garantir a produção sustentável
de alimentos no país (Nkhoma 2011). A agricultura por sistemas de irrigação no Malawi, pode ser
classificada em quatro grupos principais. Em primeiro lugar, existem os grandes esquemas comerciais
de irrigação, geridos principalmente pelas empresas produtoras de açúcar em Chikwawa (é assim no
Sistema do Chire) e Dwangwa. Em segundo lugar, o governo estabeleceu esquemas de irrigação de
pequenos proprietários para dar oportunidades a pequenos agricultores locais, sendo que esses
esquemas foram estabelecidos pelo governo e posteriormente geridos pelas comunidades. Em
terceiro lugar, foram estabelecidos esquemas, destinados a agricultores que partilham a gestão numa
base de auto-ajuda ou, em certos casos, por organizações não-governamentais. Finalmente, existem
pequenos esquemas comerciais privados, pertencentes a pequenos agricultores individuais (Nkhoma
2011). O Capítulo 8, apresenta as regras de posse da terra respeitante às duas últimas categorias acima
referidas.
Lei de Regulamentação de Energia do Malawi, 2004: Cerca de 98 % da electricidade da rede do
Malawi é gerada por três centrais hidroeléctricas situadas no Rio Chire (Nkula, Tedzani e Kapichira).
De acordo com os relatórios inerentes à Estratégia Nacional de Energia Renovável (GoM 2017), apenas
10% da população está ligada à rede que não é fiável, devido a interrupções constantes no
fornecimento de energia. Existem várias leis sobre a energia hidroeléctrica no Malawi. A lei principal
é a Lei de Regulamentação de Energia do Malawi, de 2004, que estabelece a Autoridade Reguladora
de Energia do Malawi (MERA) como entidade reguladora das actividades da indústria da energia.
Existe ainda, a Lei de Electrificação Rural, que visa aumentar o acesso à electricidade em áreas rurais.
A Lei de Electricidade de 2004, trata do licenciamento, tarifas, produção, transmissão, distribuição e
vendas, entre outras questões. Por meio de uma emenda em 2016, a Lei criou duas entidades, a
Companhia Geradora de Electricidade do Malawi Limitada (EGENCO) e a Corporação de Fornecimento
de Energia Eléctrica do Malawi Limitada (ESCOM), responsáveis pela produção e transmissão de
energia, respectivamente. O seu objectivo é de melhorar a infraestrutura destinada à produção e
distribuição de energia no país (Kachanje et al., 2017).
Lei de Gestão Ambiental (2017): Existem várias outras legislações e políticas sectoriais nacionais que
afectam o sector de recursos hídricos. Existe a Lei de Gestão Ambiental revista, que data de 2017, e
um quadro legal integrado e abrangente, dedicado à conservação de recursos naturais e ambientais,
a utilização sustentável e a protecção e gestão no Malawi.
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Outras áreas : Transporte, Descentralização, Silvicultura, Mineração: O Ministério dos Transportes e
Desenvolvimento de Infraestruturas, representa o Malawi nos diálogos transfronteiriços sobre a
navegabilidade da parte Moçambicana do Sistema do Chire e do Baixo Zambeze. A Lei das Autoridades
Locais e a Política Nacional de Descentralização - ambas promulgadas em 1998, estabelecem que as
decisões devem ser tomadas ao nível mais baixo, através da transferência de poderes na tomada de
decisão, financiamento e gestão pelos representantes e autoridades locais. Embora o processo de
devolução tenha sido lento, o mandato das autoridades locais abrange a gestão de recursos naturais,
incluindo a água. A Lei Florestal de 1997, a Lei de Minas e Minerais de 1981 e as políticas sectoriais
respectivas, contribuem para a regulamentação dos recursos hídricos.

9.6.2 Moçambique
Irrigação e Pescas: A nível nacional, o Plano Estratégico Decenal para o Desenvolvimento Agrícola
2010- 2019 (PEDSA), visa desenvolver programas de irrigação e impulsionar a exploração agrícola, a
fim de melhorar a segurança alimentar e os rendimentos rurais de uma maneira sustentável e
competitiva. O PEDSA, prevê duplicar a produtividade das culturas e aumentar em 25% a área
cultivada com produtos de alimentação básica. Por forma a atingir este objetivo, far-se-ão
investimentos em infraestruturas de irrigação, tecnologias agrícolas e infraestruturas físicas. O
Ministério de Agricultura (MINAG)) é responsável pelos vários aspectos de implementação.
Energia Hidroeléctrica: O Ministério da Energia, é responsável pela produção e distribuição de energia
hidroeléctrica, incluindo a barragem Hidroeléctrica de Cabora Bassa. A gestão desta última, está sob
a responsabilidade da empresa Hidroeléctrica de Cabora Bassa (HCB). A planeada central
hidroeléctrica de Mphande Nkuwa, a 60 Km á jusante da barragem de Cabora Bassa, e outra expansão
da produção de energia hidroeléctrica, atenderão às crescentes necessidades energéticas de
Moçambique, Malawi, Zâmbia e África do Sul.
Recursos naturais: O Ministério dos Recursos Minerais (MIREM), supervisiona a exploração mineira,
incluindo a exploração crescente exponencial na Província de Tete, do carvão e minerais de alta
qualidade, os quais são exportados para a Índia para produção aço e para a China. Desde 2009, mais
três minas de carvão foram abertas nesta província. Por exemplo, a Vale Mining Company, já investiu
mais de US$ 5 bilhões desde 2011 e aumentou a extração inicial de cerca de 4 milhões de toneladas
de carvão por ano, para 20 milhões de toneladas por ano.
Transporte e Navegação: O Ministério Nacional dos Transportes e Comunicações (MTC), desempenha
um papel importante no Sistema do Chire e na Bacia do Baixo Zambeze. As crescentes exportações de
carvão, colocam novas exigências de transporte para o Oceano Índico. Actualmente, existem dois
corredores do oeste-leste: o corredor Tete–Nampula-Nacala, através do Malawi (que parece ser do
interesse da mina Vale) e o corredor Tete-Beira, através da linha férrea de Sena de 600 km,
actualmente reabilitada. No entanto, como a capacidade de transporte ferroviário pode ainda ser
insuficiente, o potencial de dragagem de barcaças para transportar carvão ao longo do rio Zambeze,
como um "Sistema do Mar do Zambeze", também está a ser explorado. Isto pode coincidir com as
aspirações do Malawi no que respeita à navegação no Sistema do Chire.
Meio ambiente: O Ministério para a Coordenação da Acção Ambiental (MICOA), é responsável pela
protecção ambiental. Este mandato é também altamente relevante no Baixo Zambeze. A operação da
barragem de Cabora Bassa a montante, já afectou os meios de subsistência e os ecossistemas do delta,
que também foi declarado como local RAMSAR (De Bruyne et al., 2017). Em especial, a avaliação do
impacto ambiental é da competência da Direcção Nacional de Avaliação de Impacto Ambiental.
Descentralização: A nível nacional, a legislação sobre as autoridades locais busca a descentralização
de poderes. No entanto, os municípios em geral têm recursos humanos e financeiros limitados (USD3
a USD20 per capita por ano no total da receita municipal). Em 2003, a Lei dos Órgãos Locais do Estado,
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definiu unidades administrativas locais de estado e atribuiu aos distritos poderes para planear,
orçamentar e implementar iniciativas locais, definindo o distrito como uma “unidade orçamentária”.
No orçamento de 2006, cada distrito começou a receber um orçamento anual de aproximadamente
300.000 USD (“sete milhões”). Através de um processo de planeamento participativo e aprovação
pelos Conselhos Consultivos Distritais, compostos por representantes da comunidade, são
identificadas prioridades. Inicialmente, isto aplicava-se aos projectos infraestruturais, mas foi
ampliado posteriormente.
Na Bacia do Zambeze, existe a Agência de Desenvolvimento do Vale do Zambeze (ADVZ), que presta
contas ao Ministério da Economia e Finanças.

9.7 Mensagens Principais
As instituições e a governação do Sistema Aquífero do Rio Chire revelam importantes
considerações para a gestão partilhado da água. As mensagens principais são as seguintes:
•

•

•

Instituições são teoricamente extensas; o seu alcance práctico pode no entanto ser variável
Existe um quadro institucional elaborado em ambos os países sobre a gestão da água e dos
seus usos. Uma questão primária, portanto, pode não ser a presença de instituições, mas sim
permitir e incentivar as instituições a realizarem os seus potenciais.
Questões com o alinhamento e a harmonização não são um grande obstáculo para a
cooperação Os desafios relacionados com a harmonização institucional entre os países, para
permitir a gestão efectiva dos seus recursos partilhados, não são motivos de grande
preocupação. A identificação de parceiros certos nas instituições pode, no entanto, requerer
alguma reflexão, dada a localização da sede das instituições nos países bem como a
necessidade de estas instituições permanecerem localizadas próximas da área em foco: o Rio
Chire e o Aquífero.
Vários quadros cooperativos fornecem um contexto forte para cooperação A nível
transfronteiriço, existe uma extensa cascata de estruturas visando a cooperação a nível
internacional (Convenção das Nações Unidas 1997), a nível regional (Protocolo Revisto da
SADC 2000), a nível da bacia (Acordo 2004 da ZAMCOM) e a nível local (Acordo de 2003
criando uma Comissão). Isso proporciona um contexto forte para os países ampliarem a
cooperação no domínio dos seus recursos partilhados.

10 Questões Principais
Esta avaliação trata dos desafios e oportunidades no Sistema partilhado do Chire: As secções
anteriores da TDA, reflectem um esforço no sentido de compilar e sintetizar informações sobre um
conjunto de áreas essenciais no Sistema Aquífero transfronteiriço do Rio Chire. Acredita-se que esta
seja a primeira avaliação deste tipo a aplicar firmemente os limites hidrológicos - resultando na
inclusão de partes do sistema tanto do Malawi como de Moçambique - e a considerar abordagem
detalhada sobreas águas superficiais e subterrâneas. O que fica claro a partir deste trabalho é que,
embora os desafios sejam substanciais, ferramentas adicionais para melhor responder aos desafios
podem ser desenvolvidas e aplicadas.
Os desafios requerem um sistema de raciocínio: Os desafios no Chire, são sem dúvida muitos. A
população do Chire enfrenta altos níveis de pobreza e vulnerabilidade a inundações. As mudanças
climáticas, podem aumentar a temperatura e intensificar a variabilidade da precipitação. A qualidade
da água, pode vir a reduzir devido ao aumento da actividade económica e da população. A
profundidade dos dados que podem ser usados para tomar decisões informadas, é muitas vezes
variável. Esta gama de desafios, torna urgente identificar e implementar respostas para mitigar o
perigo de deterioração das condições. Dito isto, as ambições devem ir além de evitar a deterioração,
chegando a alcançar realmente uma melhoria das condições. Para alcançar tal objectivo, poderá ser
necessário a introdução de abordagens inovadoras. Em particular, devem ser considerados os ganhos
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que podem ser obtidos pensando-se mais amplamente sobre a natureza transfronteiriça do sistema e
todas as fontes de água no sistema, incluindo águas superficiais e subterrâneas.
Pensamento sistematizado: Questões transversais em todas as secções da TDA. A introdução deste
relatório, reconheceu que a divisão em secções a TDA do Shire, foi um esforço feito com objectivo de
estruturar e organizar o documento, tendo em conta a complexidade do assunto . Estas divisões,
embora necessárias, são de certa forma artificiais, como todas as secções fundamentais deste
relatório - Demografia e aspectos socioeconómicos, Clima, Geologia e Hidrogeologia, Águas de
Superfície, Usos Sectoriais da Água, Posse da Terra e da Água e Instituições e Governação – que estão
de certa forma interligadas. Para compensar as desvinculações artificiais impostas pelas divisões de
secção, algumas das principais sinergias entre as secções são aqui destacadas:

• Aumento da população no contexto dos países em desenvolvimento tem impactos transversais A
pressão populacional ligada aos contextos de escassez der recursos pode contribuir para uma série de
impactos negativos. A um nível mais amplo, isto pode levar a prácticas insustentáveis, como paisagens
degradadas, desmatamento e má gestão da captação. Da mesma maneira, dada a maior densidade
populacional no Malawi, é provável que haja maior pressão no lado do Malawi com respeito ao
desenvolvimento e uso da água. Além disso, à medida que a população se espalha para novas áreas,
pode haver um aumento do risco de exposição a doenças relacionadas com a água, debilitando ainda
mais os sistemas de saúde pública.
• Aumento da população e o impulso para fomentar o desenvolvimento económico, podem afectar
a qualidade da água A maior densidade populacional e o impulso para fomentar o desenvolvimento
económico numa situação de recursos limitados, podem afectar adversamente a qualidade da água
devido ao aumento da poluição. Em particular, a pressão populacional num contexto de prácticas
inadequadas de saneamento, pode comprometer a qualidade da água e pode pôr em risco a saúde
humana. O crescimento da indústria, aumenta igualmente o risco de poluição provocada por
poluentes químicos que podem a longo prazo afectar a saúde das comunidades a jusante.
• Padrões de assentamentos populacionais e inundações Embora os impactos das inundações
pareçam ter aumentado com o passar dos anos, as evidências indicam que esses impactos podem ser
parcialmente atribuíveis ao crescimento populacional e à mudança nos padrões de assentamento. É
claro, contudo, que as inundações são uma questão importante e persistente no Sistema do Chire,
com impactos que têm vindo a aumentar. Embora parte deste aumento possa ser devido ao aumento
da severidade das inundações, outros dois factores são relevantes. Primeiro, mais pessoas podem ser
impactadas devido ao aumento populacional e segundo, os assentamentos humanos podem invadir
as planícies de inundação e tornar tais assentamentos vulneráveis a inundações.
• A variabilidade e as mudanças climáticas contribuem para o baixo desenvolvimento A variabilidade
e as mudanças climáticas, já estão a restringir o desenvolvimento e provavelmente afectarão o
desenvolvimento no futuro. Uma mudança na frequência e gravidade dos eventos extremos, aumenta
a vulnerabilidade das pessoas e dos seus meios de subsistência, uma vez que os eventos extremos
interrompem o desenvolvimento de infraestruturas, a actividade económica e põem em risco a vida
humana. As mudanças climáticas, também podem exacerbar a variabilidade climática existente,
alterando a distribuição espacial e temporal da precipitação. Isto pode ter um efeito significativo na
geração de energia hidroeléctrica e na produtividade agrícola, dois sectores que estão intimamente
ligados ao Sistema do Chire. Foram feitas correlações mais amplas a nível global entre as variabilidade
climática e o desenvolvimento económico (Brown e Lall, 2006). Tais realidades provavelmente estejam
a ocorrer no Chire.
• Contexto de desenvolvimento limitado agrava os impactos climáticos Infelizmente, existe uma
dupla relação entre variabilidade climática e o desenvolvimento económico. Por um lado, os impactos
das mudanças climáticas restringem o desenvolvimento sustentável. Por outro lado, o baixo
desenvolvimento humano, aumenta a vulnerabilidade das pessoas e ecossistemas aos impactos da
variabilidade e das mudanças climáticas. Por exemplo, o baixo desenvolvimento no Chire, deixa a
região mais vulnerável às mudanças climáticas, pois os agricultores não têm recursos ou
conhecimento para adaptar as suas prácticas agrícolas (por exemplo, irrigação); as infraestruturas não
são construídas para suportar eventos extremos de chuva; os ecossistemas ficam degradados e não
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fornecem a capacidade de amortecimento natural para diminuir o escoamento e aumentar a recarga
das águas subterrâneas, e por fim, as comunidades não têm recursos para planear futuros mais
resilientes. Além disso, o contexto de baixo desenvolvimento, provavelmente intensifica os impactos
de um clima em mudança, pois a capacidade de lidar é menor (por ex:, as unidades de saúde, ficam
limitadas na sua capacidade de lidar com as doenças e com outros impactos pós-inundações, e as
redes de electricidade ficam cortadaspor longo tempo, na medida em que as equipas de manutenção
estão mal preparadas).
• Ameaças e soluções aos desafios impostos pela água superficial podem vir do solo A água residual
doméstica, introduz matéria orgânica adicional, que pode causar a depleção de oxigénio, excesso de
nutrientes resultando em eutrofização, substâncias químicas tóxicas para o ecossistema e ainda
bactérias patogénicas, vírus e parasitas perigosos para as pessoas. No sistema do Chire, o esgoto rural
vem de fontes difusas, incluindo latrinas e fossas sépticas. Estes impactos podem ser sentidos nas
águas subterrâneas, mas também podem afectar negativamente as águas superficiais, tal como a
Demanda Bioquímica de Oxigénio (DBO). Por outro lado, as inundações são principalmente um desafio
em termos de água superficial, mas o uso direccionado de aquíferos e lençóis freáticos, pode ajudar a
mitigar os seus impactos.
• O papel das mulheres na provisão da água é transversal O Capítulo 8.0, indica que as mulheres
têm um papel importante a desempenhar na posse da terra e da água; o Malawi e Moçambique estão
situados na faixa matrilinear, o que significa que a herança tradicional segue a linha feminina. À
medida que a posse da terra é formalizada e novas tecnologias (por ex:, agricultura irrigada, expansão
da electricidade), são introduzidas nestas comunidades, os direitos tradicionais das mulheres à posse
da terra podem ser ameaçados. Esta dinâmica de género quanto á posse da terra, tem uma relação
complexa com a posse da água, já que as mulheres são frequentemente responsáveis pelo
fornecimento de água às suas famílias e são vistas como tendo o dever de contribuir para a agricultura
de subsistência.
Oportunidades existem: o conhecimento é um facilitador essencial Este relatório ajudou a
estabelecer uma base para a identificação de oportunidades para melhorar a gestão da água - actual
e do futuro - no Sistema do Aquífero partilhado do Rio Chire. Embora a elaboração de acções ou
soluções específicas sejam o foco central do Plano de Acção Estratégico que se baseia nesta TDA, o
conjunto de informações neste relatório já fornece bases claras sobre as áreas essenciais que podem
facilitar melhorias na gestão da água e maximizar os benefícios derivados do sistema partilhado. O
ponto central da elaboração de oportunidades é melhorar a base de conhecimentos, tanto em termos
de consistência dos dados, quanto integração dos dados dos dois países no sistema, a fim de permitir
um entendimento mais claro das tendências actuais e do potencial futuro do Chire. As tendências que
requerem investigação mais profunda, incluem pontos como os níveis de água subterrânea e os
caudais transfronteiriços. As áreas potenciais que merecem trabalho de investigação adicional,
incluem o potencial de armazenamento nos aquíferos partilhados do Chire e o potencial de
desenvolvimento de irrigação na parte Moçambicana do Chire.
Questões principais: Em última análise, a consideração das secções anteriores deste relatório, levou
à identificação preliminar de cinco questões essenciais, que podem servir de base da discussão. O
resultados contidos na TDA, podem servir de base importante para comentar a adequação destas
cinco questões principais preliminares identificadas, bem como a sua ordem de importância. As cinco
questões são as seguintes:
1. Impactos da variabilidade e mudanças climáticas requerem respostas urgentes Como já foi
observado nesta secção, há um alto grau de variabilidade inter-anual nas chuvas registadas
no Sistema do Chire. Além de mais, observa-se um aumento da temperatura e provável
mudança nos padrões de chuva. Os impactos da variabilidade climática existentes bem como
as inundações, já são desastrosos. Embora as abordagens actuais de aviso prévio e resposta a
emergências tenham sem dúvida reduzido os níveis dos impactos adversos ocorridos, a
magnitude do desafio crescente pode requerer a aplicação de ferramentas adicionais. Dada a
quantidade relativamente limitada de infraestruturas de regulação de caudal no Sistema do
Chire, pode ser considerado o potencial da infraestrutura natural – incluindo os aquíferos 122

2.

3.

4.

5.

para contribuirem na atenuação de inundações. Além disso, dada a realidade que as
inundações são sentidas em ambos os países, justifica-se a coordenação dos mesmos nos
esforços de planeamento e resposta às inundações .
Os desafios na qualidade da água podem beneficiar de uma acção combinada Foram
identificados vários problemas, tanto sobre águas superficiais como subterrâneas. As
preocupações sobre as águas superficiais, incluem as seguintes: baixa concentração de
oxigénio dissolvido, sedimentação e ocorrência de plantas aquáticas invasivas, causadas pela
degradação da bacia, prácticas agrícolas insustentáveis e a poluição causada por nutrientes.
Embora os dados sobre águas subterrâneas sejam escassos , as preocupações incluem:
presença de coliformes fecais, elevada concentração de Total de Sólidos Dissolvidos, iodo e
salinidade. A análise temporal das tendências sugere que os desafios associados com a
qualidade da água irão aumentar. Dada a natureza interligada do Sistema do Chire, é provável
que os desafios inerentes à qualidade da água - na superfície ou no solo - num dos países
possam ser fazer sentir no outro, particularmente devido das interacções entre as duas fontes
de água. A conclusão é que é necessária uma acção conjunta para garantir uma fonte de água
segura para o consumo humano e para outros fins no Sistema do Chire, assim como para o
ambiente. Esta acção conjunta, pode ser reforçada pela efectivação de abordagens comuns. É
provável que a avaliação conjunta permita uma compreensão mais holística dos desafios, e
que prácticas conjuntas de monitorização e planeamento entre os dois países possam ajudar
a identificar áreas de vulnerabilidade.
Devem ser preenchidas as lacunas de dados A abordagem sobre a a disponibilidade de dados,
limitam uma melhor compreensão das condições do Sistema do Chire pode contribuir para
uma gestão melhorada da água. Podem ser identificadas pelo menos seis lacunas de dados
prioritários: i) tendências dos níveis das águas subterrâneas, particularmente nos aquíferos
partilhados, ii) taxas relacionadas com caudais de água subterrânea entre os dois países, iii)
mapeamento de zonas de recarga e compreensão sobre a dinâmica de recarga, i.e., infiltração
directa da chuva ou infiltração do caudal superficial, iv) recursos ambientais e serviços
ecossistémicos desconhecidos mas, críticos, particularmente no lado Moçambicano do Shire,
v) parâmetros de qualidade da água de águas superficiais e subterrâneas, por forma a
compreender as implicações para a saúde humana e do ecossistema, e vi) o potencial de
expansão da irrigação na parte Moçambicana do sistema. Existem várias outras lacunas em
matéria de dados, as quais foram descritas anteriormente nesta TDA. Em última análise, o
preenchimento destas lacunas de forma a permitir a incorporação de informações na tomada
de decisão, poderá contribuir para melhorar a gestão no Sistema do Chire.
Existe potencial para colher benefícios adicionais no Sistema do Chire Existem
oportunidades prácticas que concorrem para melhorar aa gestão dos recursos hídricos do
Chire. Algumas destas oportunidades foram claramente identificadas e reflectidas nos planos
do Malawi, dedicados à expansão da energia hidroeléctrica. Outras, no entanto, não foram
tão bem elaboradas. O papel e o potencial das águas subterrâneas - como fonte segura de
água potável, e como tampão de seca ou mitigador de inundações - não foram totalmente
investigados, como constatado nas inúmeras lacunas de dados especificadas anteriormente.
A expansão da irrigação em Moçambique, ignorada talvez devido á situação remota da região,
também se apresenta como uma oportunidade. Para além dos pontos anteriormente
tratados, a gestão coordenada de águas subterrâneas e superficiais transfronteiriças, para
garantir água para todos os usos e permitir que a água da fonte ideal seja utilizada onde e
quando estiver disponível, constitui outra oportunidade que pode aumentar os benefícios
produzidos pelo sistema partilhado.
A boa coordenação institucional pode contribuir para dar respostas adequadas aos desafios
e ajudar a aproveitar todo o potencial do Chire: Respondendo à variabilidade climática,
abordando os desafios da qualidade da água e aproveitando os benefícios potenciais – tudo
isto requer um quadro institucional efectivo que esteja alinhado para o alcance de tais
objectivos principais. As limitações podem no entanto afectar a capacidade das instituições
nacionais actuais em responder plenamente aos desafios. Além disso, apesar de um conjunto
em cascata de estruturas institucionais transfronteiriças, o único acordo internacional
bastante alinhado com a geografia local do Chire ainda não foi implementado. Em última
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análise, provavelmente seja este o momento apropriado de considerar o melhor
envolvimento transfronteiriço no Chire, de modo a aproveitar o potencial deste sistema
partilhado e melhor mitigar os seus principais riscos, que incluem as inundações e a qualidade
da água.
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Anexo 1: Dados solicitados para a TDA
Dados climáticos e fontes
Fonte de
dados

Dados exigidos

Malawi
Moçambique
Departamento de Meteorologia e Mudanças ARA-Zambeze e
Serviços
Climáticas
Meteorológicos
Departamento de Meteorologia e Mudanças Não há dados sobre a
Climáticas
evaporação na área

Séries temporais de precipitação e
temperatura
Séries temporais de evaporação
Outros parâmetros meteológicos
tais como Humidade relativa,
Duração da luz solar (do dia)sol,
Radiação solar
Dados de caudal
Eventos de inundações e secas no
passado

Departamento de Recursos hídricos
Departamento de Gestão de Desastres
Naturais e Departamento de Recursos
Hídricos, Departamento de Clima

ARA-Zambeze
Instituto Nacional de
Gestão de
Calamidades

Localização geográfica do clima e
estações de medição de caudal
Projecção climática e cenários

Demografia e Aspectos Socioeconómicos
Fonte de Dados

Dados requeridos
População
Composição do Género
Estrutura Etária da População
Educação e Literacia
Saúde Humana
Estado de Pobreza
Emprego
Meios de Subsistência

Malawi
Estatísticas Nacionais
Estatísticas Nacionais
Estatísticas Nacionais
Ministério da Educação
Ministério da Saúde
Estatísticas Nacionais
Departamento do Trabalho
SRBMP

Moçambique
Instituto Nacional de Estatística
Instituto Nacional de Estatística
Instituto Nacional de Estatística
Instituto Nacional de Estatística
Ministério da Saúde
Instituto Nacional de Estatística

Geologia, Hidrogeologia e Águas Superficiais
Dados requeridos
Mapas geológicos (escala 1:250,000)
Mapas do solo cobrindo a SARS

Mapas hidrogeológicos
Concelho de Geociências:
relatórios e dados de perfuração de
furos
Concelho de Geociências: dados de
qualidade da água
Concelho de Geociências: mapas da
Bacia do Rio Chire (formato GIS se
possível)
Concelho de Geociências: relatório
final da Bacia do Rio Chire (versão
preliminar)

Fonte de
Dados
Malawi
Departamento de Recursos Hídricos
Departamento de Pesquisas
(Zona a confirmar)

Departamento de Recursos Hídricos
Departamento de Recursos Hídricos

Moçambique
Direcção Nacional
Instituto Investigação
Agronómica de Moçambique/
Direcção Nacional de
Geografia e Cadastro
ARA-Zambeze
n/a

Departamento de Recursos Hídricos

n/a

Departamento de Recursos Hídricos

n/a

Departamento de Recursos Hídricos

n/a

113

Banco de dados de furos e dados
associados (ex., perfis
geológicos)

Departamento de Recursos Hídricos

Uso de água subterrânea e dados
de captação

Departamento de Abastecimento de
Água, Concelhos de Águas, NRA,
Departamento de Irrigação
Departamento de Abastecimento de
Água, Conselhos da Água, NRA,
Departamento de Irrigação
Departamento de Recursos Hídricos

Dados sobre o uso e captação de
águas superficiais
Dados sobre o caudal do rio (estação
de medição)
Dados espaciais ou pluviométricos
Dados de descarga
Relatórios e dados da ocorrência de
plantas aquáticas invasivas

Departamento de Recursos Hídricos
Departamento de Recursos Hídricos
Departamento de Pescas

Qualidade da água subterrânea
(geoquímica)

Departamento de Recursos Hídricos

Qualidade da água de superfície
(geoquímica)

Departamento de Recursos Hídricos

Dados sobre os isótopos das águas
subterrâneas

Departamento de Recursos Hídricos

Dados sobre os isótopos das águas
superficiais

Departamento de Recursos Hídricos

Relatórios sobre inundações (historial) Divisão de Água Superficial,
Departamento de Gestão de
Desastres, MAZDAP, SRBP
Dados sobre inundações ocorridas a
Divisão de Água Superficial,
nível local (mapas)
Departamento de Gestão de
Desastre, MAZDAP, SRBP
Investimento estratégico/planos
Departamento de Recursos Hídricos
mestres para a SARS

Autoridades locais de:
Mutarara
Norrumbala
Derre
Milange
ARA-Zambeze

ARA-Zambeze
ARA-Zambeze
ARA-Zambeze
ARA-Zambeze
Ministério das Pescas,
Universidades,
Departamento do Ambiente
Autoridades locais de:
Mutarara
Norrumbala
Derre
Milange
Autoridades locais de:
Mutarara
Norrumbala
Derre
Milange
Autoridades locais de:
Mutarara
Norrumbala
Derre
Milange
Autoridades locais de:
Mutarara
Norrumbala
Derre
Milange
Direcção Nacional e ARAZambeze
Direcção Nacional e ARAZambeze
Direcção Nacional
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Usos e fontes das águas por sector
Fontes de
dados

Dados exigidos

Malawi
Ministério da Agricultura
Irrigação e Desenvolvimento da
Água
Ministério de Energia

Colheita e pecuária

Energia hidroeléctrica
Abastecimento Doméstico de Água e
Saneamento
Navegação
Mineração
Indústria
Ambiente e ecossistemas
Reservas e parques

Departamento de abastecimento de
Água
Ministério dos Transportes
Ministério da Energia
Ministério do Comércio e Indústria
Assuntos ambientais e
Departamento de Pescas
Departamento de Parques e Fauna
Bravia

Moçambique
Autoridade local, Ministério
da Agricultura e Segurança
Alimentar
Nenhuma energia
hidroeléctrica, mas pode
existir um plano
Director de Água e Saneamento
Ministério do Transportes
Nenhuma mineração
Nenhuma indústria
Ministério de Pescas

Uso e Posse da Terra e Instituições e Governação
Fontes de
dados

Dados requeridos
Informações sobre o
Departamento de rios
internacionais
Informações sobre a adesão da
ZAMCOM
Informações sobre navegação no Chire e
EIA
Projectos de demonstração da SADC
Lista de licenças e concessões alocadas
na Bacia do Chire, divididas em
grandes utentes, utentes médios e
pequenos utentes. Incluindo: fontes de
água (água subterrânea/ superfícial),
tipo de infraestrutura, uso principal,
volume de água, localização.
Base de dados dos utentes de água e
registos de rendimentos
Plano para a reabilitação e construção
de estações de medição

Malawi
Departamento de Recursos
Hídricos

Moçambique
Direcção Nacional de Gestão de
Recursos Hídricos

Departamento de Recursos
Hídricos
Departamento de Recursos
Hídricos
Departamento de Recursos
Hídricos
Programa de Gestão da
Bacia do Chire/
Departamento de Recursos
Hídricos

Direcção Nacional de Gestão de
Recursos Hídricos
ARA-Zambeze

Departamento de Recursos
Hídricos, Conselho de Água
da Região Sul
Departamento de Recursos
Hídricos

ARA-Zambeze

Plano de negócios

Programa de Gestão da
Bacia do Chire
Acordos Internacionais, especificamente Departamento de Recursos
o Acordo de 2003 entre MalawiHídricos
Moçambique
Lei de Água
Regulamentos de Licenças
Política de Águas
Estratégia da Recursos Hídricos
Regulamentos de
Abastecimento de Água e
Saneamento

Departamento de Recursos
Hídricos
Departamento de Recursos
Hídricos
Departamento de Recursos
Hídricos
Departamento de Recursos
Hídricos
Departamento de Recursos
Hídricos

Direcção Nacional de Gestão de
Recursos Hídricos
ARA-Zambeze e Governos Locais
Distritais

ARA-Zambeze
ARA-Zambeze
Direcção Nacional de Gestão de
Recursos Hídricos
Direcção Nacional de Gestão de
Recursos Hídricos
Direcção Nacional de Gestão de
Recursos Hídricos
Direcção Nacional de Gestão de
Recursos Hídricos
Direcção Nacional de Gestão de
Recursos Hídricos
Direcção Nacional de Gestão de
Recursos Hídricos
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Regulamentos de águas subterrâneas
Política de irrigação
Regulamentos de barragem

Departamento de Recursos
Hídricos

Direcção Nacional de Gestão de
Recursos Hídricos

Departamento de Recursos
Hídricos

Políticas sobre mineração nacional,
transporte, navegação e sobre ambiente
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Anexo 2: Registos de Participantes ás Consultas referentes à TDA

117

Anexo 3: Dados de Qualidade da Água Superficial
Tabela A-1: Dados de qualidade da água superficial de Janeiro de 2018, para as estações SW01 a SW14
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Fonte: (MoAIWD et al., 2018)

Figura A-1: Mapa da Estação de monitorização da água superficial - Janeiro de 2018
(SW01 a SW14) Fonte: (MoAIWD et al., 2018)
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