
A COLLINS Sistemas De Água, Lda., em parceria com 
o Centro de Biotecnologia da Universidade Eduardo 
Mondlane, o Instituto de Educação Sobre Água - IHE Delft 
e Instituto Holandês de Saúde Pública e Meio-ambiente 
RIVM desenvolve desde 2017 o Projecto SMALL - focado 
no abastecimento de água e saneamento em pequenas 
cidades. SMALL é um projecto de pesquisa inovador e 
interdisciplinar, que se concentra na gestão de infra-
estruturas de abastecimento da água e saneamento em 
pequenas cidades da África-Subsaariana, implementado 
em Moçambique e Uganda.

A pesquisa visa avaliar as opções existentes de 
gestão de infra-estruturas de abastecimento de água 
e saneamento, avaliar até que ponto reflectem as 
especificidades das pequenas cidades. O estudo feito 
destaca a influência da alteração dos modelos de 
gestão pré-estabelecidos nos regulamentos nacionais 

assim como nos contractos de gestão dos sistemas de 
abastecimento de água. 

Esta pesquisa colocou os usuários na vanguarda, 
integrando a protecção da saúde pública aos modelos de 
gestão, criando impacto positivo na saúde dos usuários 
da água em pequenas cidades do pais, a longo prazo. 
O projeto testou o efeito de estratégias alternativas 
de dosagem de cloro e do aumento das horas de 
abastecimento de água na qualidade da água ao longo 
da cadeia de distribuição. Outros aspectos que se 
verificam durante a realização do projecto SMALL foram: 
• proliferação de microrganismos patogenos e a re-

contaminação na adutora de água tratada e rede de 
distribuição; 

• decaimento abrupto de cloro residual entre a estação 
de tratamento e rede de distribuição e 

• aumento da turvação na rede de distribuição.
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Os aprendizados deste projecto inovador 
permitiram estudar as várias soluções 
para se mitigar os riscos de atentado à 
saúde púbica e outras recomendações 
para os diferentes intervenientes do 
sector de água em Moçambique.   
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sistemas. A interpretação correta e a comunicação 
oportuna dos resultados laboratoriais da análise da 
qualidade da água podem permitir o ajuste bem-
sucedido dos principais parâmetros operacionais, 
como a dosagem de cloro.

• O limite de cloro residual na água tratada 
actualmente regulamentado (0.20 – 0.50 mg/l) não 
só não é critério suficiente para aferir a potabilidade 
de água com alguma margem de segurança – 
como foi observado durante o projecto que há 
crescimento de microrganismos patogenos mesmo 
com concentrações de cloro em conformidade, 
assim como também, são limites difíceis de serem 
atingidos nos sistemas secundários do pais, se 
calhar nos sistemas das grandes cidades também. 
Esta dificuldade está no facto de o intervalo ser 
bastante apertado. Conjugados os dois desafios 
anteriores, observa-se a necessidade de aumentar 
a quantidade dos limites de cloro na água, 
especialmente quando patógenos como Víbio 
cholera estão presentes. 

• A implementação de estratégias de gestão 
de risco deve ser sustentada para gerar maior 
eficiência de custos, qualidade da água, 
conservação da água, conformidade regulatória, 
desempenho operacional e redução de doenças. 
Especificamente, a avaliação de riscos e a 
implementação da gestão de riscos podem ser 
melhoradas e sustentadas por meio da melhoria 
do treinamento da equipe, provisão orçamentária, 
compromisso da gestão e conscientização sobre os 
riscos associados à má qualidade da água. Durante 
a implementação de estratégias de gestão de risco, 
é crucial para os operadores de água "percorrer 
o sistema" e não depender apenas do projeto da 
infraestrutura. Freqüentemente, a materialidade 
e o funcionamento da infraestrutura mudam 
consideravelmente ao longo do tempo e isso pode 
ou não ser documentado. AIAS e AURA também 
devem estar envolvidos neste processo, treinando 
operadores de água e supervisionando sua 
implementação periódica de estratégias de gestão 
de risco.

• Em relação à intermitência do abastecimento de 
água, a alteração do número e da duração dos 
ciclos de abastecimento de água apresentou 
resultados mistos (ou seja, impacto positivo 
na qualidade da água microbiana no ponto 
de amostragem mais próximo da estação de 
tratamento de água e impacto negativo no 
ponto de amostragem mais distante) . Modificar 

• A revisão dos modelos de gestão de infra-estruturas 
de abastecimento de água é necessária para 
salvaguardar a saúde pública. Esta revisão deverá 
englobar a revisão dos parâmetros de qualidade 
de água que constituem obrigatoriedade de 
serem analisados – o número, que se limita 
apenas na turvação, cloro residual e pH não 
permitem a tomada de decisão ou avaliação de 
possíveis correcções nos padrões de operação. 
Uma amostragem trimestral ou semestral onde se 
vai analisar parâmetros microbiológicos e outros 
químicos mais extensos mostra-se necessária. 
Embora não seja aconselhável monitorar patógenos 
como prática de rotina (não é viável), os operadores 
privados podem terceirizar a amostragem e análise 
de patógenos prioritários anualmente para obter 
um melhor conhecimento das ameaças associadas 
aos sistemas que operam.

• Com base na ocorrência de patógenos, estratégias 
para minimizar os riscos devem ser projetadas, 
implementadas e validadas. Por exemplo, na 
presença de Vibrio cholera, o cloro residual livre 
na torneira deve ser > 0,5 mg/L, e campanhas 
de conscientização para práticas seguras de 
armazenamento devem ser implementadas. O 
Ministério da Saúde (ou a agência com jurisdição 
sobre o abastecimento de água potável) deve 
praticar a vigilância anual de patógenos e produtos 
químicos de interesse para a saúde em pequenos 
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nas condutas de adução e rede de distribuição, são 
agentes de contaminação fecal. Observa-se que há 
um controlo em termos quantitativos e qualitativos 
da água potável que entra nos vários pontos de 
utilização e pouco controlo há da água há depois 
da utilização. A água descartada pelas formas que 
melhor convêm aos utentes, particularmente aos 
clientes domésticos dos sistemas públicos de água, 
constituem fonte de contaminação de fontes de água. 

• Sistemas de tratamento de águas residuais 
descentralizados, que revertem a água para 
reutilização como irrigação, podem ser uma 
opção para a sucesso no combate de doenças de 
vinculação hídrica no país, preservação de fontes de 
água e do meio ambiente no geral. O Ministério da 
Saúde, o Ministério das Obras Publicas, Habitação 
e Recursos Hídricos e a Autoridade Reguladora de 
Água, deverão desenvolver uma lei que torne como 
obrigatória a inclusão de estações de tratamento 
de águas residuais descentralizadas nos vários 
pontos de utilização, desde domésticos, comerciais 
e industriais.  

• No estabelecimento dos modelos de prestação 
de serviços de água e saneamento, é de extrema 
importância estudar opções localmente 
adequadas que facilitem o modelo de negócios 
dos operadores privados (por exemplo, clustering, 
duração dos contratos que garantem a recuperação 
dos investimentos).

a duração dos ciclos de abastecimento e avançar 
para o abastecimento contínuo pode não ser 
a prioridade em áreas afetadas pela escassez e 
perdas consideráveis de água. Ao contrário da 
literatura publicada, o efeito da primeira lavagem 
na qualidade microbiológica da água não foi 
estatisticamente significativo neste estudo. Além 
disso, a primeira lavagem pode não ser viável em 
áreas afetadas pela escassez de água.

• Destaca-se também a importância da concepção 
assertiva dos sistemas de abastecimento de 
água, onde foi comprovada a influência das 
infra-estruturas na qualidade de água, como a 
especificação das tubagens, que quando não feita 
em conformidade estas rompem e propiciam a re-
contaminação e proliferação de microrganismos no 
sistema de abastecimento. E uma regulamentação 
que coloque directrizes na concepção assertiva de 
sistemas de abastecimento de água e estações de 
tratamento de água em particular, precisa ser uma 
opção urgente por parte do Ministério da Saúde, 
Ministério das Obras Publicas, Habitação e Recursos 
Hídricos e Autoridade Reguladora de Água.  

• Outra solução tecnológica que pode contribuir 
para a preservação da qualidade de água tratada, 
é o uso de variadores de frequência para o 
comando das electrobombas de adução que 
contribuem para a redução de sobrepressões e 
consequentemente redução de ropturas. O uso de 
variadores de frequência constitui uma vantagem 
na medida em que não expõe o sistema de adução 
à grandes pressões nos arranques e nas paragens. 
A pressão nominal de operação torna-se a pressão 
máxima do sistema, inclusive nas paragens. 
Embora as tubagens possam ser dimensionadas 
com alguma margem de segurança quanto a 
sua pressão de ruptura e a pressão instalada no 
sistema, elas perdem a resistência por fadiga 
por tanto experimentarem picos de pressões na 
operação. Estes picos de pressões reduzem a vida 
útil do material e propiciam a rupturas. Na rede de 
distribuição, pode se usar válvulas redutoras de 
pressão para o mesmo efeito. 

• Na tentativa de preservar as fontes de água 
potável que estão cada vez escassas em muitas 
partes do pais, urge a concepção integrada entre os 
sistemas de abastecimento de água e os sistemas 
de drenagem e saneamento. Visto que parte dos 
contaminantes das fontes de água identificados 
durante o projecto SMALL – que dificultam o 
tratamento – e a recontaminação da água tratada 
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RELATÓRIOS E PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS DA PESQUISA 
DO PROJECTO

Os resultados obtidos referentes as pesquisas feitas nos 
sistemas de Moamba, Homoine e Inharrime, todos sob 
Gestão da COLLINS, podem ser vistos e analisados nos 
documentos a seguir listados, que são parte integrante 
do Projecto:

•  (de)Constructing the conditions for private sector 
involvement in small towns’ water supply systems  
in Mozambique: policy implications. Water Policy,  
M. Tutusaus, P. Cardoso, J. Vonk, 2018,  
https://doi.org/10.2166/wp.2018.003. 

•  Van den Berg, H., Quaye, M.N., Nguluve, E., Schijven, 
J., Ferrero, G. Effect of operational strategies on 
microbial water quality in small scale intermittent 
water supply systems. The case of Moamba, 
Mozambique. Submitted to the International Journal 
of Hygiene and Environmental Health. 

•  Ampomah, A.G.K. (2020). Occurrence of pathogens in 
water supply systems in small towns in Mozambique, 
case of Homoine, MSc Thesis, IHE Delft.  

•  Taviani, E., Nhassengo, F., Nguluve, E., Jussa, P.,  
van den Berg, H., Ferrero, G. Occurrence of 
waterborne pathogens and antibiotic resistance in 
water supply systems in a small town in Mozambique. 
In preparation.

LINKES DE ACESSO DA INFORMAÇÃO DO PROJECTO 

Informação, do projecto pode ser consultado nos 
seguintes links de internet:

• https://small.un-ihe.org/home 
• https://collins.co.mz/noticia/projecto-small

Photo Mireia Tutusaus


