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IMPACTO DA SALINIDADE DA ÁGUA SUBTERRÂNEA NA RENDA DOS 

AGREGADOS FAMILIARES DO BAIRRO DE MULOTANA  

Resumo 

A informação que segue reflecte os resultados obtidos no estudo do impacto da salinidade das 

águas subterrâneas na renda dos agregados familiares do bairro de Mulotana, tendo em conta a 

análise do impacto social e económico assente no facto de os agregados familiares consumirem 

água dos poços, da chuva, comprada em camiões cisternas, comprada em bidões de 20 litros, o 

que de certa forma, afecta directamente a renda destes agregados familiares, sendo um bairro com 

aquíferos salinos e sem rede pública e privada de abastecimento de água. O mesmo foi 

desenvolvido no âmbito da certificação da qualidade de água, que é uma das temáticas de 

referência para o debate no XIII Encontro dos Recursos Hídricos em Sergipe (Brasil). 

Para o alcance dos objectivos preconizados para este trabalho, recorreu-se a consulta bibliográfica, 

recolha de dados primários através de um inquérito aplicado aos agregados familiares e de 

entrevistas semiestruturadas a pessoas ligadas a área de estudo. 

Os resultados do estudo mostram que devido a salinidade da água subterrânea no bairro de 

Mulotana, os residentes estão privados de explorar directamente a água do aquífero, sendo 

obrigados a comprar água para o uso diário a preços elevados, insuportáveis para o nível de renda, 

dado que, maior parte dos agregados inquiridos aufere em média mensal até 5000 meticais e, tem 

como fonte de renda o comércio informal, dai que percorrem longas distâncias em busca deste 

líquido precioso e consomem água imprópria para o consumo humano. 

O estudo constatou também que devido ao preço da compra da água ser insuportável para os 

agregados e a inexistência de uma cobertura espacial da rede abastecimento de água pública e 

privada, estes não têm muitas alternativas e recorrem muitas vezes a água da chuva, colocando 

grandes desafios a todos envolvidos na problemática de água ao longo dos próximos anos, em 

termos de medidas de mitigação e adaptabilidade à salinidade.  
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INTRODUÇÃO 

O homem tem necessidade de água de qualidade adequada e em quantidade suficiente para todas 

as necessidades, não só para a protecção de saúde, como também para o seu desenvolvimento 

económico. Assim, a água utilizada para o abastecimento público deve atender padrões onde se 

assegure a qualidade da mesma como forma de proteger a saúde da sociedade, além de promover 

a sua utilização sustentável (PERERIRA, et al, 1987, p: 4). 

Nesse contexto, o Aquífero do Grande de Maputo e o Rio Umbeluzi fornecem os recursos hídricos 

para o desenvolvimento de actividades sociais e económicas na província de Maputo, exploradas 

por instituições públicas e pelos pequenos operadores privadas (POP), contudo, as redes públicas 

de distribuição de água, assim como privadas não conectam todo o espaço habitacional. Desta 

forma, as áreas periurbanas dependentes na sua maioria das águas subterrâneas vêm registando um 

aumento da população, e que esta, ao mesmo tempo, está se expandindo geograficamente para 

áreas onde não há abastecimento formal ou informal de água e onde os níveis de salinização dos 

aquíferos são mais altos. 

Segundo Araújo (1999), o crescimento da “cidade de cimento” faz-se à custa de espaço que é 

alienado ao “caniço”, situação ainda presente e neste processo a população sempre procura novos 

espaços para reedificar residência. Esta situação fez com que os mais desfavorecidos que são os 

que possuem menor poder de escolha e decisão, fossem morar em locais desprovidos de serviços 

básicos como o abastecimento da água potável para o consumo humano como o bairro de 

Mulotana.    

 

É nesse âmbito que se insere a presente pesquisa que analisa o impacto social e económico da 

salinidade da água subterrânea na área do bairro de Mulotana. O estudo fundamenta-se na 

problemática do acesso a água potável por parte da comunidade de Mulotana, não conectada a rede 

pública e privada de abastecimento de água e com aquíferos com níveis elevados de salinidade. 

Uma considerável parte das famílias que reside neste bairro tem dificuldades na obtenção de renda. 

Este problema se agudiza mais devido por um lado a necessidade de usar os escassos recursos para 

suprir às necessidades básicas diárias e por outro lado ter que comprar água com fornecedores que 

abastecem o bairro, mas cobrando valores elevados se comparados aos valores pagos pelos 
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consumidores da rede pública. Assim, regista-se em Mulotana uma degradação das condições 

sociais, precariedade do acesso adequado á água em quantidade e qualidade. Esta situação, 

representa um risco a Saúde da comunidade e propicia o aumento de entraves ao desenvolvimento 

socioeconómico local.  

 METODOLOGIA  

O trabalho foi realizado seguindo três etapas: A primeira foi a preparação do trabalho de campo 

que consistiu na revisão da literatura; elaboração do questionário e cálculo da amostra. A segunda 

foi a realização do trabalho do campo que permitiu a submissão dos questionários a população e 

aos informantes chaves bem como a observação directa do fenómeno. Por último fez-se o 

processamento e análise dos resultados. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O bairro de Mulotana constitui uma área habitacional onde as águas de superfície são escassas e, 

as águas subterrâneas se tornam essenciais para a realização da produção, para além de garantir as 

necessidades dessa comunidade. Contudo, é uma área com níveis elevados de salinidade que 

dificultam o seu uso, o que obriga a população a recorrer a outras fontes de água. 

O nível de salinidade teve efeito negativo sobre a renda dos agregados familiares deste bairro. 

Apos as análises microbiológicas da amostra da água, verificou-se que há variação do custo na 

compra da água de acordo com a unidade usada, sendo a dos poços adquirida em unidades 

pequenas (bidões de 20 litros) a valores que variam dos 3MZM a 10 MZM e a adquirida em 

camiões com valores elevados, variando dos 400 a 500 MZM por cada m3. E que cerca de 56.2% 

dos agregados inquiridos adquirem água em camiões por 500 MZM o m3. 

Face a estas dificuldades, aliadas ao crescimento da demanda de água potável e das dificuldades 

para o seu acesso surge a necessidade de utilização de fontes alternativas de captação, uma vez 

que os mananciais de água superficial e subterrânea apresentam uma elevada concentração de sais, 

para suprir as necessidades da população. Assim, o bairro de Mulotana constitui uma região 

carente e excluída da rede básica de serviços públicos, onde a falta de acesso a fontes seguras de 

água é factor agravante das condições precárias de vida.  
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A água constitui, também, um factor limitante para a implementação de alternativas de 

sobrevivência, como a agricultura irrigada de pequena escala no bairro. Desta forma maior parte 

dos agregados familiares (97.6%) não desenvolve agricultura irrigada de pequena escala, optando 

pela agricultura de sequeiro, dependente das condições climatéricas e apenas 2.3% da população 

desenvolve pequenas hortas para o consumo imediato, fazendo a rega, uns com a água comprada 

em camiões e outros com a água dos poços. A disponibilidade de água potável é essencial para 

reduzir a probabilidade de doenças provenientes do consumo de água imprópria e de condições 

precárias de saneamento. Mas, a agregados familiares de Mulotana encontram-se numa situação 

de vulnerabilidade hidrosanitaria, dado com derivado das dificuldades de aquisição da água 

recorrem como alternativa a poços comunitários. Estes, e de acordo com os resultados das análises 

das amostras retiradas nos poços da área de estudo feitas no Laboratório Nacional de Higiene e 

Águas e Alimentos, verificou-se que estas não correspondem aos requisitos de potabilidade de 

acordo com o Regulamento de Água para o Consumo Humano, Diploma ministerial n˚ 180/2014 

de 15 de Setembro. 

CONCLUSÃO  

Na presente investigação foram diagnosticadas potenciais diferenças no acesso a água potável no 

bairro de Mulotana e é tão significativa do ponto de vista variação do poder aquisitivo da população 

aliado a salinidade da água do aquífero, que restringe o acesso a água de qualidade, derivando 

assim impactos sociais e económicos. 

Deste modo verificou-se que os impactos sociais e económicos derivados da salinidade da água do 

aquífero são complexos e apresentam riscos à população local. Assim, mesmo com o 

monitoramento da qualidade da água nestes locais e manutenção de infraestrutura mínima, os 

problemas podem continuar a ocorrer por falta do acompanhamento do crescimento populacional 

e da expansão urbana. 

Os resultados apresentados no presente relatório permitiram constatar também, a inexistência de 

uma cobertura espacial da rede de abastecimento e distribuição da água pública e privada no bairro, 

que associado a salinidade do aquífero, coloca os agregados familiares repartidos em sem acesso 

e com acesso básico, em que uma parte o consumo de agua não está assegurado e compromete a 

higiene básica e dos alimentos e a outra, com consumo assegurado com possibilidade de higiene 
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básica e dos alimentos, mas há dificuldade de se garantir a lavagem da roupa e banho, actividades 

que podem ocorrer fora das residências, contribuindo para a precariedade hidrosanitária do bairro.  

Da análise dos dados observou-se que devido elevada salinidade do aquífero, o preço da compra 

da água no bairro de Mulotana é insuportável para maior parte dos agregados familiares e estes 

não tem muitas alternativas. Esta situação desfavorável coloca grandes desafios a todos envolvidos 

na problemática de água ao longo dos próximos anos, em termos de medidas de mitigação e 

adaptabilidade à salinização. 

Em todo bairro, a água subterrânea utilizada oferece algum tipo de risco à saúde pública. Assim, 

o investimento em campanhas de conscientização e sensibilização através de educação sanitária e 

ambiental é fundamental para assegurar a qualidade de vida da população. E, dado não se 

vislumbrar uma solução a curto prazo, seria importante dispor de responsável pelos cuidados com 

o sistema de distribuição da água de abastecimento pelos camiões, com a rede de poços 

comunitários e pela distribuição dos produtos de purificação da água e instrução do uso dos 

mesmos, nos bairros de elevada salinidade. 
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