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NOTA INTRODUTÓRIA
 

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior através do Fundo Nacional de Investigação 

(FNI), no âmbito da implementação das suas atribuições, enquadradas na acção da alínea a) do ix 

objectivo estratégico, que consiste em fortalecer a capacidade das instituições para a realização 

da investigação científica e tecnológica do II Pilar que visa impulsionar o crescimento económico, 

a produtividade e a geração de emprego do Plano Quinquenal do Governo (PQG, 2020-2024), 

realizou nos dias 28 a 30 de Outubro do ano de 2020, na cidade de Maputo, as 12as Jornadas Cien-

tificas e Tecnologicas de Mocambique  e o 11.º Seminário Nacional de Divulgação dos Resultados 

dos Projectos Financiados pelo FNI, sob o lema “Conhecimento Científico e Inovação na Era Digital: 

Impulsionando o Bem-estar das Comunidades”.

A disseminação do conhecimento constitui uma premissa para o sucesso da investigação científica 

e inovação tecnológica, bem como para a sua validação. Importa realçar que, o desenvolvimento 

conjunto de pesquisas científicas permite a obtenção de resultados sólidos e soluções de prob-

lemas comuns entre vários actores maximizando os escassos recursos disponíveis.

Reconhecendo a importância da ciência, tecnologia e inovação como dinamizadores da economia, 

o Governo de Moçambique criou o Fundo Nacional de Investigação (FNI), através do Decreto nº 

12/2005, de 10 de Junho, revisto pelo Decreto no 50/2015 de 31 de Dezembro.

O FNI é um mecanismo de financiamento aos projectos de investigação científica e de desenvolvi-

mento tecnológico nacional, e é por essa via, um fundo competitivo que visa financiar projectos e/ 

ou acções no domínio das actividades científicas e inovadoras, promovendo desse modo a prática 

das mesmas, bem como a formação de investigadores e a capacitação institucional das instituições 

que tenham a investigação científica por missão. 

A presente revista tem como objectivo sistematizar e divulgar os resultados de trabalhos científicos 

dos projectos de investigação científica, de inovação e de transferência de tecnologia, realizados 

em todo o país nos últimos 5 anos e apresentados no seminário em referencia, contribuindo desse 

modo para disseminação do conhecimento produzido pelos referidos projectos, e possibilitando o 

fortalecimento da ligação entre os diversos actores fazedores da ciência.

O impacto dos trabalhos de investigação científica, de inovação e transferência de tecnologia po-

dem ser verificados pela melhoria da produção nos locais, melhoria da capacidade de investigação 

nas instituições implementadoras através da melhoria das infra-estruturas de investigação (dis-

ponibilidade de materiais necessários, treinamentos, equipamentos de laboratório, etc), na intro-

dução de novas técnicas para a melhoria da produção e produtividade, na publicação de livros e 

artigos científicos, na participação de investigadores nacionais em eventos nacionais e internacio-

nais, entre outros. 
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Nestas jornadas foram apresentados temas de resumos das seguintes áreas: Ciências Agrárias, 

Ciências Sociais e Humanas, Ciências de Saúde, Ciências Marinhas e Pescas, Águas, Etnobotâni-

ca, TIC’s e Educação, Recursos Minerais, Construção a Baixo Custo, Sustentabilidade Ambiental e 

Turismo. Os resumos submetidos foram provenientes de Maputo Província, Maputo Cidade, Gaza, 

Inhambane, Manica, Sofala, Zambézia, Nampula, Cabo Delgado e Niassa.



3REVISTA DAS 12AS JORNADAS CIENTÍFICAS E TECNOLOGICAS DE MOCAMBIQUE, ORGANIZADAS PELO FNI- 2020

DISCURSO DA SUA EXCIA. MINISTRO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
ENSINO SUPERIOR

Imagem 1: Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior Tecnico Superior Prof. Doutor Gabriel 

Salimo

No seu discurso de abertura a Sua Excia Ministro da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico 

Profissional, Prof. Doutor Gabriel Salimo destacou que os trabalhos preparados para o presente 

evento demonstram o apreço e dedicação à investigação científica manifestada pela comunidade 

moçambicana como meio para busca de soluções aos vários problemas que o nosso País enfrenta, 

apresentando, deste modo, o seu reconhecimento aos pesquisadores moçambicanos pelo trabalho 

que tem desenvolvido, mesmo com inúmeras adversidades, em prol da ciência. Por fim, apelou que 

os investigadores aproveitem todas as oportunidades propiciadas pelo Fundo Nacional de Investi-

gação, como forma de promover a investigação científica e o desenvolvimento tecnológico. 

Após a cerimonia de abertura oficial do evento, seguiram-se com três (3) momentos de apre-

sentações, nomeadamente: The Research Funding in South Africa during Covid-19 Pandemic – 

Mr. Michael Nxumalo da Africa de Sul; The contribution of science in Germany amid COVID-19 

– Dr. Marcus Wilms de Alemanha; O papel das TIC´s em situações de pandemia – Eng.º Lourino 

Chemane cujo a discussão dos temas foi concluído que os países como a África do Sul, Alemanha 

e Moçambique tem procurado dar resposta a Pandemia da Covid-19 através de instituições de 

pesquisas que apresentam pesquisas directas e particularmente multidisciplinares, tecnológicas 

e de inovação com vista a promover o desenvolvimento industrial e científico contribuindo para a 

melhoria da vida da população.

Como forma de colmatar o índice elevado de transmissão da Covid-19, algumas medidas preven-

tivas foram levadas a cabo, com destaque para o “lockdown” para o caso da África de Sul e Ale-

manha; e a paralisação de aulas presenciais optando pelo uso das plataformas eletrônicas, consid-
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eradas como ferramentas que apoiam na realização de actividades curriculares. Face ao Covid-19 

várias lições podem ser aprendidas, dentre as quais: (1) não devemos menosprezar a pandemia 

pois quando menos esperamos podemos ser severamente assolados; (2) a pandemia lembra—nos, 

a todos nós, que somos cidadãos de uma vila global, porque o que afecta uma pessoa afecta a to-

dos; (3) fomos todos lembrados que pensamos ser difícil de implementar, como a redução de gás 

de carbono, redução de viagens, são implementáveis se estivermos determinados. 

Apos a cerimónia de abertura fez se o lançamento do livro ``Desafios do acesso à água em Mbam-

bane: panorama histórico, socioeconómico e sustentabilidade`` da autoria do Doutor Gustavo 

Dgedge, resultante do projecto de investigação financiado pelo FNI, implementado pela Universi-

dade Pedagógica de Maputo. Na apresentação do livro subdividido em 4 capítulos, foi elucidado o 

valor da água no seio da comunidade, e salientado que a água deve ter qualidade para ser consid-

erada como um recurso para o seu uso pela população. 
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SESSÕES PARALELAS

As Sessões Paralelas decorreram em simultâneo nas 03 salas sendo de forma presencial e virtual, 

onde foram apresentados e debatidos vários trabalhos, e ainda vários resultados dos projectos 

financiados pelo FNI.



CIÊNCIAS AGRARIAS E ANIMAIS
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1. INFERÊNCIA BAYESIANA APLICADA EM 

MODELOS GGE BIPLOTS

Autores: Joel Jorge Nuvunga, Carlos Pereira da Silva, 

Luciano Antonio de Oliveira, Marcio Balestre

Eduardo Mondlane University, Chibuto College of 

Business and Entrepreneurship, Mozambique.

Federal University of Lavras, CP 3037, Minas Gerais, 

Brazil;

Faculty of Exact Sciences and Technology (FACET), 

Federal University of Grande Dourados, CP 364, Mato 

Grosso do Sul, Brasil;

RESUMO

O modelo de efeitos principais aditivos e in-

teração multiplicativa (AMMI) e o modelo de 

efeitos principais de genótipo mais efeito da 

interação (GGE) são os que mais se destacam 

dentre os modelos lineares-bilineares, pos-

suindo ampla aplicabilidade para a análise de 

conjuntos de dados multiambientais (MET). 

Apesar das vantagens oferecidas para descre-

ver a interação entre genótipos e ambientes 

(AMMI) ou genótipo mais interação (GGE), es-

ses procedimentos possuem as reconhecidas 

limitações inerentes aos modelos com efeitos 

fixos, tais como dificuldade em lidar com het-

erogeneidade de variância e dados faltantes. 

Além disso, críticas têm sido feitas com relação 

à análise biplot, sistematicamente utilizada 

para subsidiar conclusões e tomadas de de-

cisões a partir de conjuntos de dados. O fato 

é que a representação biplot convencional não 

comporta qualquer medida da incerteza com 

relação aos escores plotados e os métodos 

frequentistas paramétricos e não paramétri-

cos são suscetíveis a críticas devido às re-

strições assumidas ou aos procedimentos de 

reamostragem adotados. Mais recentemente, 

esses modelos começaram a ser trabalhados 

dentro do enfoque bayesiano, possibilitando a 

obtenção de estimativas mais realistas para os 

parâmetros e maior flexibilidade para a incor-

poração de inferência ao biplot. Este artigo tem 

como principal objetivo expandir abordagem 

bayesiana para o modelo GGE, considerando os 

diversos aspectos relacionados à análise, como 

amostragem de Gibbs, a construção de regiões 

de credibilidade para os escores genotípicos e 

ambientais e as possíveis interpretações para 

estas regiões. Para exemplificar o método aqui 

proposto, foi utilizado um conjunto de dados 

referentes ao ensaio de 55 híbridos de milho 

em nove ambientes distintos. Foram atribuí-

das prioris não informativas para todos os 

parâmetros do modelo. Os resultados mostr-

aram que nossa abordagem foi consistente, 

pois se verificou que o padrão da análise fre-

quentista convencional se manteve para as mé-

dias a posteriori dos escores no biplot. Regiões 

de credibilidade a 95% de probabilidade foram 

incorporadas ao biplot e permitiram identificar 

grupos de genótipos e ambientes com efeitos 

semelhantes no que se refere à adaptabilidade 

e estabilidade. Neste sentido, o método que é 

apresentado aqui parece bastante promissor e 

certamente será de grande utilidade aos mel-

horistas.

Palavras Chave: Ensaios Multi Ambiente, In-

teração Genótipo x ambiente, estabilidade e 

adaptabilidade

2. INTEGRAÇÃO DO USO AGRÍCOLA NO PLAN-

EAMENTO E GESTÃO URBANA EM LICHINGA 

(MOÇAMBIQUE): REALIDADE, PERCEÇÕES E 

OPORTUNIDADES.

Autor (es): JÚLIO AMBRÓSIO MASQUETE

RESUMO

A agricultura urbana é valorizada como uma 

das estratégias com potencialidades para a re-

dução da pobreza, auxílio ao ordenamento do 

território e aumento da justiça social na cidade. 

As cidades moçambicanas são caracterizadas 

por um forte crescimento populacional, diante 
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da prevalência de enormes problemas, den-

tre os quais sublinhamos a pobreza urbana e 

insegurança alimentar. Diante desta realidade, 

observa-se uma expansão urbana de carácter 

predominantemente horizontal, através da 

autoconstrução, e a cujo crescimento urbano 

em área se junta a utilização indiscriminada 

de compartimentos de relevo, ocupando áreas 

que consideramos ambientalmente inadequa-

das para o uso habitacional, nomeadamente 

planícies aluviais, áreas de drenagem natural 

e áreas de declive acentuado, no entanto po-

tenciais para o desenvolvimento da agricultura 

urbana. Neste trabalho, pretendemos avaliar o 

enquadramento da agricultura urbana no plan-

eamento e gestão urbana, sua conceção como 

estratégia para o desenvolvimento urbano 

sustentável e inclusivo na cidade de Lichinga 

(Moçambique). A metodologia usada no estu-

do fundamenta-se por uma abordagem qua-

li-quantitativa e consistiu na análise bibliográ-

fica e documental, na realização de entrevistas 

e aplicação de questionários, complementados 

com o uso de geotecnologias para a produção 

cartográfica e avaliação da dinâmica do uso e 

ocupação do solo na Cidade de Lichinga. Os 

resultados da pesquisa indicam que, tanto no 

quadro de políticas de nível nacional e local, 

como na perceção de parte significativa dos 

entrevistados (autoridades comunitárias, mem-

bros da Assembleia Municipal e académicos), o 

uso agrícola é associado linearmente ao cam-

po. A associação que se faz do uso agrícola ao 

campo, e não à cidade, influi fortemente nas 

práticas, na definição de políticas e na gestão 

urbana. Com efeito, e como resultado dessas 

perceções, as áreas atualmente agrícolas são 

consideradas pelos principais intervenientes 

no acesso à terra – autoridades comunitárias 

e municipais – como áreas de expectável futu-

ra edificação. Apesar dos preconceitos, o es-

tudo afere que a atividade agrícola na cidade 

de Lichinga é praticada por todos segmentos 

sociais, predominantemente por mulheres de 

baixa renda e baixo nível de escolaridade, com 

a finalidade principal de suprir as necessidades 

alimentares da família e, através da venda de 

parte da produção no mercado local, suportar 

as despesas domésticas. O desenvolvimento 

da atividade agrícola na cidade de Lichinga é 

uma realidade, que possibilita benefícios assi-

naláveis, fundamentalmente como estratégia 

sustentável de (sobre) vivência, de fortaleci-

mento da mulher, do associativismo e, sobretu-

do, de inclusão social, ou mesmo de fortaleci-

mento de vínculos democráticos e redes locais 

de cooperação, e, mais ainda, como forma de 

promoção do aproveitamento adequado da 

terra.

Palavras-chave: Agricultura urbana; planea-

mento e gestão urbana.

3. HORTAS CASEIRAS. DAS PERCEPÇÕES DO 

AUTOR NO ÂMBITO DE SEGURANÇA ALI-

MENTAR NO COVID-19: ESTUDO DE CASO NO 

BAIRRO DA MATOLA-GARE

Autor: Abel Aljanate

Escola Secundária da Matola

RESUMO

A modificação dos sistemas naturais pela activ-

idade humana origina as “áreas alteradas”, que 

podem ter sua capacidade de produção mel-

horada. Assim sendo, a alteração de uma área 

não significa necessariamente sua degradação 

(Salimon, 2003). Porém, muitas famílias gastam 

a maior parte da sua renda comalimentação 

(Contreras; Gracia, 2011). Em paralelo, em es-

tado de emergência no Covid-19, na minha 

família não foi uma excepção.Face a situação, 

houve necessidade de estabelecer a Horta Ca-

seira na residênciado autor na Matola-Gare,com 

objectivo de garantir  a segurança alimentar.

Método usado foi qualitativo e pela perspectiva 

da hermenêutica filosófica, para compreender 
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expe¬riências e vivências – subjectivas e inter-

subjectivas – de pessoas envolvidas nas Hor-

tas Caseiras (Liam¬puttong; Ezzy, 2005).Assim, 

compreenderfaz parte do estar lançado no 

mundo e a verdade é experiência, experiência 

que ganha sentido ao ser compartilhado (Gron-

din, 2003). Neste contexto,Hortas Caseiras na 

residência do autor no âmbito de Segurança al-

imentar no Covid-19.Conclui-seque: (i) Hortas 

Caseiras garantem hortaliças sem  agrotóxicos 

ediminui gastos emdinheiroquase em50% de 

hortaliças;(ii) Cuidar da Horta permite ensinar 

às crianças da responsabilidade e  do contacto 

com a natureza.(iii) Há um encantamento em 

casa por parte de crianças, ao ver o desenvolvi-

mento de uma planta que torna o consumo de-

stas com  mais prazer.

Palavras chaves: Hortas Caseiras, Covid-19, 

Segurança alimentar.

4. AVALIAÇÃO DO CRESCIMENTO E PRODUÇÃO 

DE PINUS ELLIOTTII ENGELM. NA IFLOMA – 

MANICA

Autores: Silva Rassul Moreira, Severino José Macôo

Instituto Superior Politécnico de Gaza

RESUMO

A demanda crescente de madeira para o su-

primento de matéria-prima tem suscitado a 

necessidade de realização de estudos mais 

detalhados sobre o crescimento de espécies 

florestais principalmente as do género Pinus. 

No sector florestal Moçambicano a estimativa 

do crescimento e do rendimento das principais 

espécies plantadas (Pinus spp e Eucalypto spp) 

tem sido motivo de grandes preocupações. 

Portanto, o presente trabalho visa estimar o 

crescimento e produção de Pinus elliottii En-

gelm. O conhecimento da dinâmica florestal 

é uma ferramenta importante para a melhor 

decisão quanto ao uso dos recursos florestais 

para diferentes fins, bem como para a elabo-

ração de planos de maneio nas plantações flo-

restais são necessárias informação referente à 

floresta sobre o estoque actual e a produtivi-

dade do estoque em crescimento, assim como 

sua produção esperada. O estudo foi realizado 

nas plantações da IFLOMA em Bandula, distrito 

de Manica. Para este estudo foram utilizados 

dados do inventário florestal contínuo (IFC) ori-

undos de 4 parcelas permanentes de 0,125ha 

(50 x 25 m) em povoamentos de idades difer-

entes, com idades variando entre 11, 11.2, 12 e 

32.3 anos de idade. Para o monitoramento das 

parcelas usou-se uma amostragem em ocasião 

sucessiva com repetição total. As avaliações 

foram realizadas em duas ocasiões, 2013 e 

2020. Em cada parcela, mediu-se o DAP, altura 

total e características qualitativas das árvores, 

nomeadamente forma de fuste (FT), estado 

sanitário (ES), e ramificação e bifurcação (RB) 

e também foram avaliados o incremento mé-

dio anual (IMA) e o incremento periódico anual 

(IPA), em termo de DAP, altura, área basal e vol-

ume. foi observado um incremento médio an-

ual (IMA) para DAP, altura, área basal e volume 

de 2.84 cm/ano, 2.28 m/ano, 2.85m^2/ha/ano 

e 28.77 m^3/ha/ano, respectivamente. Quanto 

ao incremento periódico anual (IPA), o P. elliottii 

obteve uma média de 1.16 cm/ ano para DAP, 

1.11 m/ano para altura, 2.18 m^2/ha/ano para 

área basal e 22.73 m^3/ha/ano para volume 

respectivamente. Em ambas as parcelas se ob-

servou uma tendência de crescimento em to-

dos os parâmetros dendrométricos (DAP, altura 

total, área basal e volume) das parcelas perma-

nentes. Em relação as características qualitati-

vas, os povoamentos estudados apresentaram 

árvores com fuste recto, sãs e com ramificação 

regular. Com base nos resultados observados 

no presente trabalho, todas as parcelas estuda-

das apresentam bom crescimento e adaptação 

às condições daquele local.

Palavras- chaves: Inventário Florestal Contin-

uo, Parcelas permanentes, Incrementos, Pro-
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dução.

5. DIVERSIDADE DE ANFÍBIOS E RÉPTEIS NA 

LOCALIDADE DE CHIREMERA, PROVÍNCIA DE 

MANICA

Autores: António Carlos Manhice ,  Crizalda Eufánia 

Simões, Moreno Lucas Zondane2

RRESUMO 

A diversidade de anfíbios e répteis foi estu-

dada na localidade Chiremera na província de 

Manica. O objetivo deste estudo foi de avaliar a 

diversidade de anfíbios e répteis na localidade 

Chiremera na Província de Manica. Para colec-

ta de dados foram aplicadas duas técnicas, a 

procura visual e armadilhas de interceptação e 

queda (pitfall traps) que consistiram em esta-

belecer três  transectos e posterior instalação 

de armadilhas (baldes de 20L) em dois habitats 

(perturbado e não perturbado). No habitat não 

perturbado foram registados 91 indivíduos de 

anfíbios (10 gêneros, 9 famílias e 18 espécies) 

enquanto que no habitat perturbado regis-

taram-se  27 indivíduos (4 gêneros, 4 famílias 

e 4 espécies).  A espécie Hemisus marmoratus 

foi a mais abundante nos dois habitats com 

26,3% de todos os indivíduos identificados. Um 

total de 24 indivíduos de répteis foram regis-

trados no habitat não perturbado (7 gêneros e 

5 famílias, 7 espécies). Enquanto que o habitat 

perturbado apresentou (3 gêneros e 3 famílias, 

5 espécies). A Bitis arietans foi a espécie mais 

abundante, representando 26% de todos os in-

divíduos identificados. A diversidade de anfíbi-

os foi maior nas áreas não perturbadas (Shan-

non, H’=2,1) e menor nas áreas perturbadas 

(Shannon, H’=1,2). Para os répteis a diversidade 

foi maior, tanto nas áreas não perturbadas 

(Shannon, H’=1,6) quanto nas áreas não per-

turbadas (Shannon, H’=1,5 ). Foram encontra-

dos durante o estudo, quatro espécies raras 

Hyperolius acuticeps, Hyperolius benguellen-

sis, Ptychadena subpunctata (anfíbios) e Naja 

mossambica (réptel).

6. INFLUÊNCIA DA EMBALAGEM NA QUALI-

DADE DA SEMENTE DE MILHO (ZEA MAYS L.) 

DURANTE O ARMAZENAMENTO

Autores: Nelson Agostinho e Elsa Elias Mole

RESUMO

O tipo de embalagem utilizada no acondi-

cionamento das sementes durante o arma-

zenamento assume relevante importância na 

manutenção da sua qualidade. Objectivou-se 

avaliar a qualidade de sementes de milho (Zea 

mays L.) armazenada em diferentes embala-

gens. O experimento foi conduzido no Lab-

oratório de Sementes da Universidade Zam-

beze-FEAF em Mocuba, num período de seis 

meses (Novembro de 2018 a Maio de 2019). O 

delineamento utilizado foi o completo casual-

izado (DCC) constituído por três tratamentos: 

garrafa plástica PET (impermeável), saco de 

fibra traçado (permeável) e saco plástico fino 

(semipermeável) e quatro repetições. As em-

balagens foram enchidas de milho da variedade 

local Muthenguerema proveniente da comuni-

dade de Metatube. A qualidade das sementes 

foi avaliada após a colheita e 6 meses depois do 

armazenamento segundo os parâmetros: teor 

de humidade, nível de infestação por gorgulho, 

percentagem de germinação, índice de velocid-

ade de germinação, vigor de plântulas e massa 

seca. Os dados foram analisados pelo pacote 

Assistat versão 7.7, a análise de variância pelo 

teste Fisher e comparação de médias pelo teste 

de Tukey a 5% de probabilidade. Observou-se 

diferenças estatísticas significativas entre as 

embalagens nos testes. A embalagem de gar-

rafa plástica apresentou valores superiores nos 

parâmetros: percentagem de germinação com 

90.75, vigor com 88.75%, índice de velocid-

ade de germinação com 22.53, peso de massa 
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seca com 5g , menor teor de humidade com 

13 % e baixo nível de infestação por gorgul-

ho de 1.25%; Os resultados obtidos induzem 

a concluir que é viável o armazenamento de 

sementes de milho na garrafa plástica porque 

proporcionou maiores índices de qualidade.

Palavras-chave: Zea mays L, Embalagem, qual-

idade.

7. QUALIDADE DE SEMENTES DE MILHO E SOJA 

ARMAZENADAS APÓS  INOCULAÇÃO COM 

FUNGOS FITOPATOGÉNICOS PELA TÉCNICA 

DE CONDICIONAMENTO HIDRICA

Autor: Manuel Ismael Martins

RESUMO

O presente estudo teve como objetivo avaliar a 

qualidade fisiológica e sanitária das sementes 

de soja e milho inoculadas artificialmente com 

o fungo Phomopsis sojae e Stenocarpella may-

dis, respectivamente, e a viabilidade destes 

fungos durante seis meses, sob duas condições  

de armazenamento. As sementes foram inoc-

uladas pela técnica de condicionamento hídri-

co, que consiste na manutenção das sementes 

sobre as colônias fúngicas desenvolvidas em 

meio BDA, acrescido de manitol, contido em 

bandejas de alumínio. As sementes perman-

eceram por três períodos de tempo, 36, 72 e 

108 horas, que corresponderam aos diferentes 

potenciais de inóculo denominados P36, P72, 

P108, e o tratamento controle P0 (sementes 

não inoculadas). As sementes inoculadas e não 

inoculadas foram submetidas a duas condições 

de  armazenamento, câmara fria e seca (10 oC e 

50% UR) e condição natural (laboratório), sen-

do analisadas a cada 30 dias por um período de 

180 dias. A qualidade e a viabilidade dos fungos 

sobre as sementes foram analisadas pelos tes-

tes de sanidade, germinação e vigor (envelhec-

imento acelerado - EA, condutividade elétrica 

- CE). Em condição natural foi observada re-

dução da incidência de S. maydis nas sementes 

de milho da ordem de 18,5%, no potencial de 

inóculo P72, e 80,5% no potencial P108. Com 

a queda da incidência do fungo ao longo do 

armazenamento houve um leve incremento do 

percentual de germinação das sementes. Pelos 

testes de vigor houve uma confirmação do de-

sempenho das sementes, conforme observado 

pelo teste de germinação padrão. Pelo teste 

de envelhecimento acelerado houve aumento 

de 19,5% no potencial P72 e 25% no poten-

cial P108. Pelo teste de condutividade elétrica 

houve aumento no valor desta variável de 46%, 

no potencial P108. Em ambiente de câmara fria 

e seca, a incidência do fungo apresentou uma 

tendência semelhante ao ambiente natural, 

porém, com menor redução quando compara-

do com a condição natural. Por sua vez a germi-

nação manteve a mesma tendência de aumen-

to nos dois ambientes de armazenamento. Da 

mesma forma que o ambiente natural, o vigor 

das sementes apresentou valores semelhantes 

na câmara fria e seca. Para o patossistema Pho-

mopsis sojae – soja, a incidência do fungo apre-

sentou tendência de manutenção dos valores 

iniciais em condição de câmara fria/seca. Para 

o ambiente natural houve queda na incidên-

cia do fungo aos 180 dias da ordem de 88% 

(P36), 28% (P72) e 69% (P108). O percentual 

de germinação na câmara fria/seca apresen-

tou redução  média de cerca de 67% entre os 

potenciais de inóculo, e em ambiente natural 

64%. O vigor das sementes avaliado pelo en-

velhecimento acelerado apresentou resultados 

semelhantes à germinação padrão. Por outro 

lado, o vigor avaliado pela condutividade elétri-

ca foi mantido nos mesmos níveis iniciais.

Palavras Chaves: Qualidade. Inoculação artifi-

cial. Viabilidade fúngica. Patologia de sementes.
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8. AGRICULTURA DE ESTÔMATOS ABERTO: UMA 

ALTERNATIVA PARA CULTIVO DE TOMATE EM 

REGIÕES COM DEFICIÊNCIAS HÍDRICAS. 

Autores: Manuel António Jorge; Derly José da Silva & 

Fabio Delazari 

RESUMO

Perante a atual situação das alterações cli-

máticas, o pequeno agricultor e o agrônomo, 

são desafiados a cultivar e produzir as culturas 

de forma sustentável, visando desta maneira 

a máxima eficiência no uso de recursos natu-

rais (água, CO2 e energia solar), de insumos 

agrícolas e minimização dos impactos social 

e ambiental. Nota-se assim, a importância em 

buscar novas técnicas de cultivo que garantam 

a produção de tomate com máxima eficiência 

na absorção e metabolismo de CO2. O primeiro 

passo para garantir esta eficiência é manter um 

maior tempo a abertura estomática, durante o 

período de luz, com isto teremos maior chance 

de alcançar maiores produtividades. Para se 

garantir maior tempo de abertura estomática 

devem garantir duas condições: Garantir con-

stante oferta de água ao longo do dia e do ciclo; 

Garantir equilíbrio entre temperatura, lumino-

sidade e ventilação na parte aérea do vegetal. 

Para avaliar o efeito da primeira condição, ou 

seja, garantir o fornecimento de água sem va-

riação ao longo do dia, foi feito um experimen-

to buscando-se estimular o aprofundamento 

de raízes, visando com isto retirar os efeitos 

da flutuação da oferta de água que ocorre em 

decorrência da variação de temperatura nas 

primeiras camadas do solo. Assim, estudou-se 

o efeito de diferentes manejos do solo sobre 

a produtividade, fotossíntese, condutância es-

tomática, conteúdo relativo da água na folha e 

crescimento radicular. O experimento foi con-

duzido na Unidade de Pesquisa do Departa-

mento de Fitotecnia, na Universidade Federal 

de Viçosa, Minas Gerais, Brasil, de fevereiro a 

setembro de 2018. O experimento foi conduz-

ido seguindo esquema fatorial 3x2, três mane-

jos de solo: manejo tardio (MT); Gesso + silica-

tos (G+S) e Gesso + silicatos + milheto (G+S+M) 

aplicados dois meses antes do transplantio) e 

duas cultivares (Inovatr e N-901), no delinea-

mento blocos casualizados, com cinco repet-

ições. O manejo G+S proporcionou melhores 

condições químicas e físicas do solo nos perfis 

avaliados, proporcionando maior produtividade 

(168,0 t ha-1). A fotossíntese e condutância 

estomática foram maiores nos manejos G+S e 

G+S+M. O maior conteúdo relativo de água na 

folha no período de pico de temperatura diária 

foi verificado no manejo G+S+M. O sistema ra-

dicular apresentou maior desenvolvimento e 

maior distribuição no perfil do solo nos mane-

jos G+S e G+S+M. Conclui- se que os manejos 

G+S e G+S+M permitiram a manutenção da ab-

ertura estomática e, por consequência, maior 

produção sustentável.

Palavras-chave: Gesso; silicatos; fotossíntese; 

crescimento radicular; Rendimento. 

9. EFEITO DE BIOPESTICIDAS NOS PARÂMET-

ROS DE CRESCIMENTO, GRAU DE SEVERI-

DADE E RENDIMENTO DE GRÃOS NAS CUL-

TURAS DE MILHO E FEIJÃO-BÓER

Julião Monjane; Amândio Zimba; Paulo Dimande; Edny 

Teles; Edilson Nhanchengo; Dércio Chemane; Amália 

Uamusse

Departamento de Química, Faculdade de Ciências, 

UEM

Escola Superior de Desenvolvimento Rural, UEM

RESUMO

Os pesticidas sintéticos são agentes mais uti-

lizados na agricultura para o controle de pra-

gas e doenças. Estes pesticidas têm um modo 

de acção rápido, eficaz, possuem um vasto 

espectro de actividades biológicas e são con-

siderados uma parte muito importante no 
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campo agrícola. Portanto, o seu uso prolonga-

do pode causar danos ao meio ambiente, pois 

prejudicam todas as formas de vida, incluindo 

as pragas e doenças de interesse e de não-in-

teresse, bem como outras espécies vegetais, o 

que pode prejudicar a saúde humana. Em busca 

de soluções alternativas para a resolução dos 

problemas ambientais dos pesticidas sintéti-

cos, o interesse em extractos de espécies an-

imal e vegetais terrestres ou marinhas como 

biopesticidas, actualmente tem ganho grande 

importância devido à sua diversidade quími-

ca como fonte compostos com varias activi-

dades biológicas. Os biopesticidas ou inset-

icidas botânicos são uma alternativa viável 

aos inseticidas sintéticos, pois degradam-se 

rapidamente, retardam o desenvolvimento da 

resistência das pragas aos inseticidas, podem 

ser usados mesmo antes da colheita e são fa-

voráveis ao meio ambiente. 

O presente trabalho teve como principal ob-

jectivo avaliação dos efeitos da quitosana e 

dos extratos aquosos das folhas e gel das três 

espécies do género Aloe, a saber: Aloe vera, 

A. ferox e A. marlothii, sobre os parâmetros 

de crescimento, grau de severidade e o rendi-

mento dos grãos nas culturas de milho e fei-

jão-bóer. Os extratos vegetais foram prepa-

rados através da maceração com água e a 

quitosana foi previamente preparada pela nos-

sa equipa de investigação usando um método 

inovativo para a conversão da quitina obtida 

a partir das cascas de caranguejo. O desenho 

experimental baseou-se em três tratamentos, 

T1 (no 7º dia), T2 (no 14º dia) e T3 (no 21º dia) 

após o surgimento das espécies em cresci-

mento das culturas em estudo. A experiência 

obedeceu a um delineamento inteiramente 

casualizado, com três repetições e nove trat-

amentos correspondentes aos biopesticidas 

pulverizados em diferentes dias (7o, 14o e 21o) 

após a emergência. A pulverização de todos os 

biopesticidas testados aos 7 e 14 dias mostrou 

um aumento significativo dos parâmetros de 

crescimento em ambas as espécies (P <0,05). O 

maior rendimento dos grãos foi obtido a partir 

das soluções aquosas de quitosana (6,0 t.ha-

1) e A. ferox a 13% (4,2 t.ha-1) no milho, e A. 

ferox a 13% (1,2 t.ha-1) e 10% (1,6 t.ha-1) no 

feijão-bóer quando comparado ao Manconzeb 

(4,5 e 0,5 t.ha-1, respectivamente), usado como 

um controle positivo. Nenhuma das duas cultu-

ras foi atacada pelos fungos ou mostrou sinais 

de doenças, apos o tratamento com todos os 

biopesticidas testados. A partir dos resultados 

acima mencionados, pode-se concluir que to-

dos os biopesticidas testados podem ser usa-

dos na agricultura como fungicidas e para mel-

horar os parâmetros de crescimento bem como 

o rendimento dos grãos de milho e feijão-bóer.

Palavras-chave: Quitosana, género Aloe, Bio-

pesticidas, protecção de culturas agrícolas, 

parâmetros de crescimento, rendimento das 

culturas

10. AVALIAÇÃO DA DIVERSIDADE E ABUNDÂN-

CIA DE INSECTOS NUMA PLANTAÇÃO DE EU-

CALIPTOS NO CAMPUS DO INSTITUTO SUPE-

RIOR POLITÉCNICO DE MANICA (ISPM)

Autores: António Carlos Manhice; Ivan Matos; Jorge 

Munharaze.

RESUMO

A avaliação da diversidade e abundância de in-

sectos foi estudada no Campus do Instituto Su-

perior Politécnico de Manica. O objectivo deste 

estudo foi de avaliar a diversidade e abundância 

de insectos numa plantação de eucaliptos. Para 

efectuar as coletas, foram instaladas armadil-

has de queda (pitfall traps) ao longo de tran-

sectos lineares previamente estabelecidos. As 

coletas eram feitas de quatro em quatro dias 

durante 21 dias do mês de Outubro de 2019, os 

dados foram analisados no MS. Excel, usando 

estatística descritiva e indices de diversidade. 
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Registaram-se 1805 insectos, correspondentes  

a 8 ordens, 17 famílias e 28 espécies  (Hypopho-

lis sommeri, Thermpohilum homoplatum, Steel 

beetles, Anomalipus elephas, Gonocephalum 

simplex, Tenebrio molitor, Musca domestica, 

Chrysonmya chloropyga, Agelia petelii, Dysder-

cus nigrofasciatus, Cenaeus carnifex, Messor 

capensis, Myrmicaria natalensis, Pachycondyla 

tarsata, Crematogaster  peringueyi, Hoploco-

ryphella grandis, Galinthias amoena, Hoploco-

rypha macra, Teleogryllus wernerinus, Acan-

thogryllus fortipes, Cophogryllus maindroni, 

Onosandrus splendens, Lamarckiana cucullata, 

Truxalis burtti,  Gryllus bimaculatus, Macroter-

mes natalensis, Aptera fusca, Zehntneria mysti-

ca). A ordem mais abundante foi Hymenoptera 

(91.40%) seguida de Blattodea (2.66%), Dip-

tera (2.11%) e coleoptera (1.93%) e Orthoptera 

(1.50%). As espécies mais abundantes foram 

Crematogaster  peringueyi (Hymenoptera) com 

88.59%  seguida de Macrotermes natalen-

sis(Blattodea) e Chrysonmya chloropyga (Dip-

tera) com 2.44% e 1.61% respectivamente. A 

maior diversidade de insectos foi observada 

na ordem Orthoptera (Shannon, H’=1.76), en-

quanto as ordens Diptera, Hymenoptera, Blat-

todea, Phasmatodea, Hemiptera, tiveram a di-

versidade mais baixa (Shannon, H’<1).

Palavras-chave: Insectos, diversidade, 

abundância, eucaliptos, campus do ISPM

11. EMERGENCE OF CARBAPENEM-RESISTANT 

ACINETOBACTER BAUMANNII ISOLATES IN 

MAPUTO CENTRAL HOSPITAL, MOZAMBIQUE

Autores: José Sumbana, Antonella Santona, Maura 

Fiamma, Samuel Simbine, Jahit Sacarlal, Salvatore 

Rubino, Bianca Paglietti

RESUMO

Acinetobacter baumannii is an important cause 

of hospital-acquired pathogen and represents 

a global threat to modern medicine because 

of its resistance to antibiotics including those 

considered last-resource, as carbapenems. 

Material and Methods We conducted a pheno-

typic and molecular characterization of clinical 

A. baumannii isolated from blood and pus in 

Maputo Central Hospital (MCH). Identification 

and Antibiotic Susceptibility Testing of isolates 

were performed by MALDI-TOF and VITEK 2, 

respectively. Polymerase Chain Reaction (PCR) 

for β-lactamases genes in all isolates and 

Whole Genome Sequencing (WGS) analyses in 

selected isolates was done. Results: In total 25 

A. baumannii isolates were identified in 2018, 

44% and 84% were carbapenemase producers 

and multi-drug resistance, respectively. All of 

isolates were susceptible to colistin. The iso-

lates carried a variable combinations of β-lact-

amases (OXA, -25, -58, -65, -68, -69, -366, TEM 

and CTX-M), including AmpC enzyme (ADC-25) 

and carbapenemase (OXA-23, CARB-16, NDM, 

VIM), and other resistance genes linked to ami-

noglycosides resistance (aac(3)-Ia, aph(3’)-Ia, 

aph(3’’)-Ib, aac(3)-IId, aac(6’)-Ian, aac(6’)-Iaa, 

aph(6)-Id); macrolides resistance (ant(2’’)-Ia; 

mph(A), mph(E)) and msr(E); chloramphenicol 

resistance (catA1 and floR ); sulfonamides re-

sistance (sul1 and sul2); tetracycline resistance 

(tet(A), tet(B), and tet(39) and  trimethoprim 

resistance (dfrA1). Double chromosomal point 

mutations in gyrA and parC leading to substitu-

tions Ser83Leu and Ser80Leu, respectively, as-

sociated with fluoroquinolone resistance were 

found. ST642, ST758, ST405 and a new ST were 

detected. Conclusions: we reported a high level 

of resistance of A. baumannii isolates in MCH, 

particularly the emergence of carbapenem-re-

sistant A. baumannii ST758 carrying OXA-23 

carbapenemase gene is a worrisome since 

threatening the effectiveness of last-resort 

antimicrobial agents. Therefore, the early and 

accurate detection of antimicrobial resistanc-

es and the good use of carbapenem agents, 

as well as the improvement of the nosocomi-
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al infection control measures, will be of great 

importance for the containment of Carbape-

nem-resistant A. baumannii (CRAB) spread in 

Mozambique.

Keywords: Acinetobacter baumannii, Carbap-

enemases, OXA-23, ST758, Mozambique.

 

12. ESTUDO DE PROCESSO DE DESIDRATAÇÃO 

OSMÓTICA COMO UM DOS MÉTODOS DE 

PROCESSAMENTO PÓS-COLHEITA DAS FRU-

TAS MOÇAMBICANAS. CASO:CARICA PAPAYA 

L.

Autores: Tatiana Kuleshova, Alex Dima, Maria Come

RESUMO

A papaia (Carica papaya L.) se apresenta como 

fonte de diversos nutrientes como vitaminas 

A, B1, B2 e C, cálcio, magnésio, potássio, só-

dio e fósforo e carotenóides como β-caroteno, 

β-criptoxantina, licopeno, luteína e zeaxantina. 

Por ser uma fruta de alta perecibilidade, ocor-

rem perdas após a colheita sendo necessária 

a aplicação de métodos de processamento 

pós-colheita de modo a prolongar a vida útil, 

preservar a qualidade, aumentar a flexibilidade 

na disponibilidade e comercialização. Deste 

modo, o presente trabalho teve como objecti-

vo central estudar a influência do processo de 

desidratação osmótica (DO) nas propriedades 

físico-químicas da papaia. A metodologia ex-

perimental consistiu na recolha das amostras 

e preparação das mesmas por lavagem, des-

casque e corte em cubos de 2 cm de aresta. 

Uma parte das amostras foi pesada e encamin-

hada para a determinação dos parâmetros 

físico-químicos in natura e a outra parte para 

o processo de DO seguido da determinação 

dos mesmos parâmetros físico-químicos para 

as amostras já desidratadas. A DO da papaia 

foi feita em soluções osmóticas (SO) de sac-

arose de concentrações de 45, 55 e 65° Brix, 

tempos de imersão de 2, 4 e 6 h e uma pro-

porção fruta :  osmótica de 1:4 (p/V). Foram 

determinados cinco  parâmetros físico-quími-

cos, os quais, teor de humidade pelo método 

de secagem em estufa, teor de sólidos solúveis 

totais(SST) por refractometria, acidez titulável 

(AT) por titulação volumétrica, pH por poten-

ciometria e teor de vitamina C pelo método de 

oxidação pelo iodato de potássio. Os resulta-

dos referentes às análises da papaia in natura 

foram: teor de humidade (87.32 ± 0.40 %), teor 

de SST (10.17 ± 0.29º Brix), AT (0.054 ± 0.004 

%), pH (5.58 ± 0.28) e teor de Vitamina C (21.13 

± 0.00 mg/100 g de amostra). De modo a es-

tudar a influência do processo de DO nas pro-

priedades físico-químicas da papaia, os resul-

tados referentes às análises da papaia in natura 

foram comparados estatisticamente com os 

resultados referentes às análises da papaia de-

sidratada. No estudo da influência do processo 

de DO nos parâmetros físico-químicos da pa-

paia, concluiu-se que o processo teve influên-

cia significativa no teor de humidade, teor de 

SST, AT e teor de vitamina C. O processo teve 

influência no pH quando as amostras foram de-

sidratadas em SO a 65º Brix. No estudo da in-

fluencia da humidade sobre outros parâmetros, 

concluiu-se que em determinadas condições, 

alguns parâmetros são afectados pela variação 

da humidade em maior grau em comparação 

com outros. O estudo da cinética do processo 

de DO, baseada na analise dos dados obtidos 

sobre perda de água e aumeno de quantidade 

SST, constatou que o processo ocorre com 

maior velocidade na primeira etapa (até 2 horas 

de imersão) e com menor velocidade nas se-

gunda e terceira etapas (entre 2 e 4 e entre 4 e 

6 horas de imersão correspondente). Aplicação 

do método de DO permitiu aumentar o tempo 

de prateleira (conservação) de papaia de 5 até 

13 dias.

Palavras-chave: Desidratação osmótica, car-

acterísticas físico químicas, papaia, tempo de 

prateleira.
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13. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE ÓLEOS DE 

SOJA E DE GIRASSOL EM DEPENDÊNCIA DAS 

FRITURAS DE FRANGO E DE BATATA E SUA 

INFLUÊNCIA NA SAÚDE HUMANA

Autores: Ernesto Singo, Tatiana Kuleshova, Maria 

Cove,

RESUMO

Os óleos de soja e de girassol  são obtidos  das  

semente de Glycine Max L. (Merrill.) e Helian-

thus annus L respectivamente . O consumo de 

alimentos fritos tem sido a principal forma de 

ingestão de óleos e gorduras, pois durante o 

processo torna-se parte integrante do alimen-

to. À medida que os óleos são usados na fritura 

de alimentos, na presença de ar e temperatu-

ras elevadas, sofrem alterações físico-quími-

cas, sendo as mais importantes a formação 

de cor, sabor, odor, oxidação, polimerização 

e a hidrólise. Muitas  vezes as instituições ou 

negócios que funcionam na base de venda de 

produtos fritos “fast food” não observam as re-

gras de segurança alimentar como a filtração ou 

reposição ou substituição, chegando a operar 

por vários dias na base de mesmas porções de 

óleos perigando deste modo a saúde dos con-

sumidores. O presente trabalho teve como ob-

jectivo avaliar a qualidade de óleo de soja (OS) e 

girassol (OG) sob efeito do número  de frituras 

(NF) de batata (B) e frangos (F). Foram realiza-

das 20 FR-B e 20 FR-F em separado com cada 

tipo de óleo e as amostras foram tomadas an-

tes de iniciar o processo de FR, e no final da 3ᵃ, 

6ᵃ, 10ᵃ e 20ᵃ FR. Os parâmetros determinados 

foram: índice de acidez (IA) e índice de peróx-

idos (IP) pelo método volumétrico, humidade 

(H) e índice de massa perdida(IMP) pelo méto-

do gravimétrico e determinação de quantidade 

de vitamina A(VIT-A) pelo método colorimétri-

co e análise sensorial (AS). Os resultados foram 

comparados com NM:425-2017. Observou-se 

o IA tanto de OS assim como de OG, manti-

veram-se abaixo do nível máximo permitido 

(0.60 mgKOH/g) na FR-B, sendo os valores 

mais elevados 0.43±0.04 & 0.41±0.04 para OS 

& OG respectivamente. Na FR-F  IA manteve-se 

dentro da norma até ao final da 10ᵃFR no OS 

assim como OG, com os valores 0.59±0.10 & 

0.52±0.04 respectivamente. O IP manteve-se 

dentro da norma (abaixo de 10 mEqO2/kg) 

até ao final da 6ᵃFR-B e 20ᵃ FR-F com OS 

(6.12±0.14 &7.34±0.24 respectivamente), no 

OG o IP manteve dentro da norma até ao fi-

nal 6FR-Fᵃ e na FR-B somente no óleo não 

usado com os valores (5.32±0.14 & 4.66 ±0.04 

respectivamente). O teor de VIT-A manteve-se 

dentro da norma (acima de 17.4 e abaixo de 

22.6 mgRE/kg) até ao final de 6ᵃ FR tanto de 

B como de F no OS. OG manteve conformidade 

com a norma até ao final da 6ᵃFR-B e 3ᵃFR-F 

com os valores (19.96±0.03 & 17.33±0.15 re-

spectivamente). O teor de IMP manteve fora da 

norma em todas FR com OS e OG. O teor de H 

variou de 0.13±0.10 a 0.31±0.02. OS mostrou 

melhor desempenho em manter os parâmet-

ros de qualidade dentro da norma(ate 10NF) 

em comparação ao OG (até 6NF), tanto para B, 

como para F.

Palavras–chave: óleos , soja, girassol, frituras, 

batata, frango.
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1. QUALIDADE FÍSICO – QUÍMICA, MICROBI-

OLÓGICA E SENSORIAL DO BAGRE AFRICA-

NO (CLARIAS GARIEPINUS), SUBMETIDO A 

TECNOLOGIA TRADICIONAL DE FUMAGEM, 

NO DISTRITO DE LARDE -NAMPULA

Autores: Américo Uaciquete; Maria L.R. de Sousa 

Franco; Amuzá Ibraimo Gramane

Universidade Estadual de Maringá/PR-Brasil & Univer-

sidade Lúrio

RESUMO

A fumagem é uma técnica antiga utilizada para 

conservação de alimentos, actualmente tam-

bém utilizada pelas comunidades artesanais, 

como um artifício para melhorar a qualidade 

sensorial do pescado, por proporcionar mu-

danças nos atributos de odor, sabor, coloração 

e textura, bem como aumentar a sua vida de 

prateleira. Para tanto, a presente pesquisa tem 

como objectivo avaliar o nível de qualidade 

física – químico, microbiológico e sensorial do 

bagre africano (Clarias gariepinus), submeti-

do a tecnologia tradicional de fumagem, em 

Maganha, no distrito de Larde– Nampula. Foi 

utilizado um delineamento inteiramente casu-

alizado, com três tratamentos, sendo o bagre 

africano fumado não eviscerado (Trat1), bagre 

africano eviscerado (Trat2) e filetes de bagre 

africano fumado a quente (Trat3). Os dados 

foram submetidos a análise de variância (ANO-

VA) e para a comparação de médias aplicou-se 

o teste de Tukey 1% (P <0.01). Sobre proces-

so de fumagem tradicional a quente do bagre 

africano, foram detectadas diversas anomalias 

ou inconformidades relacionadas com as boas 

práticas de fumagem e higiene. Na análise 

estatística das médias, foram observadas dif-

erenças significativas pelo teste de Tukey a 1% 

de probabilidade na humidade, cinzas, pH e Aw. 

Não houve diferença significativa para bolores 

e leveduras, enquanto para a análise estatísti-

ca dos atributos sensórios, foi aplicando tes-

te de qui - quadrado, onde todos atributivos 

revelaram boa aceitação. Portanto, os resulta-

dos desta pesquisa de um modo geral, sobre 

as análises físicas – químico, microbiológico e 

sensorial, revelaram ser encorajadores como 

um peixe com qualidade, podendo-se afirmar 

que o bagre fumado é uma alternativa viável de 

apresentação dos produtos à base de peixe ao 

consumidor, exceptuando o processo de fum-

agem, que revelou diversas inconformidades, 

colocando em causa a segurança alimentar e 

saúde pública dos potenciais consumidores.

Palavras – chaves: fumagem, composição 

química, análise sensorial.

New Roman, 1.5 espaçamento, fonte 12). 

2. AGREGAÇÃO REPRODUTIVA DE PEIXES DE 

IMPORTÂNCIA COMERCIAL EM CABO DELGA-

DO, NORTE DE MOÇAMBIQUE

Autores: Sidónio Machaieie & Isabel Marques da 

Silva

Faculdade de Ciências Naturais, Universidade Lúrio

RESUMO

A reprodução é um dos aspectos mais impor-

tantes no ciclo de vida de uma espécie. Os 

peixes marinhos apresentam estratégias repro-

dutivas muito diferentes, sendo por isso muito 

importante conhecer melhor estas estratégias 

para adaptar o maneio e conservação aos dif-

erentes tipos de reprodução. Grande parte 

dos peixes marinhos opta por agregarem num 

determinado período e local para fecundação 

e/ou desova. As agregações de peixes de es-

pécies comercialmente importantes são partic-

ularmente previsíveis e por isso susceptíveis à 

sobre-exploração. Este trabalho, realizado no 

norte de Moçambique, teve como objectivo 

conhecer locais e períodos de agregação re-

produtiva de espécies de peixes de importân-

cia comercial na província de Cabo Delgado. 

Primeiro foi determinado os possíveis locais e 
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épocas de agregação reprodutiva através de 

entrevistas conduzidas aos pescadores, essen-

cial para estudos de agregações reprodutivas 

no meio marinho. De seguida, foi determina-

do a biologia reprodutiva do peixe coelho sa-

pateiro, Siganus sutor, captura principal das 

pescas em Cabo Delgado. Para determinar os 

possíveis locais e épocas de agregação repro-

dutiva de peixes foram recolhidos dados que 

consistiram em entrevistas direccionadas aos 

pescadores mais experientes para obter infor-

mações sobre esses assuntos. Os resultados 

indicam que dos 124 pescadores entrevista-

dos, 59% tinham conhecimento da agregação 

de desova. As informações recolhidas aos pes-

cadores revelaram que existem na região pelo 

menos seis locais de desova e pelo menos oito 

espécies que agregam para reprodução. A épo-

ca de agregação reprodutiva mais reportada e 

determinada foi o período de monções de Kusi 

(Sul). Para o estudo da biologia reprodutiva 

do Siganus sutor foram recolhidos indivíduos 

provenientes da pesca artesanal. Procedeu-se 

a triagem dos dados biométricos de cada in-

divíduo e posteriormente os estágios das góna-

das foram observados macroscopicamente. 

Foram obtidos dados históricos da composição 

das capturas em peso e esforço de pesca. Os 

resultados indicam que a proporção sexual para 

o período do estudo foi de 1,5 fêmeas para 

cada 1 macho. A primeira maturação sexual é 

alcançada com 187,01 mm de comprimento to-

tal para fêmeas e 201,73 mm para machos. Os 

dados das gónadas, das capturas e de Captura 

Por Unidade de Esforço mostram que o período 

reprodutivo do Siganus sutor compreende de 

Abril a Agosto. Perante este cenário, é impor-

tante a criação de vedas temporárias ou Áreas 

Marinhas Protegidas, que se ajustem aos pa-

drões locais de desova, definição do tamanho 

mínimo de captura de 202 mm para fêmeas e 

machos do Siganus sutor. As vedas temporárias 

não são somente importantes para o Siganus 

sutor, mas quando as entrevistas indicam que 

a mesma área é zona de agregação reprodutiva 

de mais espécies para além do Siganus sutor, 

estas vedas reduzem o impacto da pesca, po-

dendo mesmo ter efeitos positivos nas captu-

ras e rendimento das pescarias, promovendo 

assim o bem-estar das comunidades locais.

Palavras-chave: Agregação de Peixes; Re-

produção; Pesca Artesanal; Gestão Pesqueira; 

Moçambique; Oceano Índico Ocidental.
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1. AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA E FÍSI-

CO-QUÍMICA DA ÁGUA POTÁVEL DISTRIBUÍ-

DA NO DISTRITO DA MOAMBA, PROVÍNCIA 

DE MAPUTO 

E. M. Magaia, E. Taviani e A. R. Sineque

RESUMO

A água é um recurso crucial para o desenvolvi-

mento humano e para o seu consumo é neces-

sário que a mesma esteja dentro dos padrões 

de potabilidade, pois, do contrário, esta pode 

ser fonte de diversas doenças. O estudo teve 

como objectivo, avaliar a qualidade microbi-

ológica e físico-química da água potável dis-

tribuída no distrito da Moamba, Província de 

Maputo. O estudo foi de carácter prospectivo, 

onde foram analisadas 23 amostras de água 

colhidas de forma estratificada em cinco pon-

tos de amostragem do distrito da Moamba. Para 

todas amostras foram analisados parâmetros 

microbiológicos como Escherichia coli, Extend-

ed Spectrum Beta Lactamases Escherichia coli, 

Salmonella spp., Campylobacter spp. e Vibrio 

cholerae, usando o método de filtração em 

membranas. Contagens (UFC/100ml) foram 

efectuadas para Escherichia coli, Extended 

Spectrum Beta Lactamases Escherichia coli. Os 

parâmetros físico-químicos, como temperatu-

ra, turbidez, pH, condutividade eléctrica e cloro 

residual livre, foram igualmente determinados 

nas amostras de água. Das amostras analisa-

das, observou-se 17.4% (04) de positividade 

para a Escherichia coli e Extended Spectrum 

Beta Lactamases Escherichia coli, e uma pres-

ença presuntiva de 17.4% (04), 95.7% (22) e 

100% (23) correspondente a Salmonella spp., 

Campylobacter spp. e Vibrio cholerae, respec-

tivamente. Nas contagens, a Escherichia coli e 

Extended Spectrum Beta Lactamases Esche-

richia coli, apresentaram contagens de colónias 

entre 0 a 166 UFC/100ml e 0 a 24 UFC/100ml, 

respectivamente. Na generalidade as amostras 

apresentavam valores aceitáveis de tempera-

tura, pH e condutividade eléctrica, respeitan-

do os pressupostos estabelecidos pela OMS e 

regulamento sobre a qualidade da água para o 

consumo humano vigente no país, à excepção 

do cloro residual livre e turbidez. Estes resul-

tados mostram no geral, que a água potável 

distribuída no distrito da Moamba, Província de 

Maputo, não cumpre com as recomendações 

de potabilidade estabelecidas pela OMS e regu-

lamento sobre a qualidade da água para o con-

sumo humano vigente em Moçambique. 

2. MEDIDAS DE PREVENÇÃO DA COVID-19 EM 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA LINHA DA 

FRENTE EM PAÍSES AFRICANOS: REVISÃO 

SISTEMÁTICA DA LITERATURA

Autores: Dércio Nhambe1; Nildo Raimundo & Roilm-

er Rodrigues

RESUMO

Apesar dos grandes esforços para a contenção 

da pandemia, a africa continua a ser um con-

tinente susceptível a situação trágica imposta 

pela pandemia do novo coronavírus (COVID 

-19). De acordo com o índice de vulnerabili-

dade de doenças infeciosas a nível mundial, 22 

dos 25 países que preenchem esse grupo os 

mais susceptíveis a um surto da infecção são 

da africa. Objectivo: Mostrar as estratégias de 

prevenção da COVID-19 nos profissionais de 

saúde na linha da frente, em países africanos. 

Metodologia: Trata-se de revisão sistemática 

da literatura. A busca foi realizada nas bases de 

dados PubMed, Google Academic, The Lancet 

entre Maio a Julho de 2020. Foram seleciona-

dos artigos originais que abordaram as medi-

das de prevenção da Covid-19 em profissionais 

de saúde na linha da frente em países africanos 

publicados nos seguintes idiomas português 

e inglês utilizando as seguintes estratégias de 

pesquisa “COVID-19” And “Prevention mea-
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sures” and “Health profissionals” and “African 

countries”. Resultados: Foram encontrados 33 

artigos, dos quais 24 foram excluídos pelo títu-

lo e resumo, assim, 9 artigos publicados entre 

Janeiro a Julho de 2020 foram selecionados 

para esta revisão. Conclusão: No transitar da 

pandemia do COVID -19, a adesão dos profis-

sionais de saúde às diretrizes de prevenção e 

controle de infecção (PCI) se torna ainda mais 

importante. As estratégias nestas diretrizes 

incluem o uso de equipamento de proteção 

individual (EPI), como máscaras, escudos, lu-

vas e aventais; a separação de pacientes com 

infecções respiratórias de outros; e por fim as 

rotinas de limpeza mais rigorosas.

Palavras-chave: Covid-19, Medidas de pre-

venção, profissionais de saúde, países africa-

nos. 

3. DIAGNÓSTICOS E INTERVENÇÕES DE ENFER-

MAGEM EM PACIENTES MANIFESTANTES DE 

COVID19 

Autores: Joel Choveque Rosário Rodrigues Faculdade 

de Ciências de Saúde- UniLúrio

RESUMO

Os coronavírus constituem um grupo de vírus 

que são capazes de causar infecções respira-

tórias, com repercussões clínicas que variam 

de leves até letais, essas moléstias continuam 

sendo um desafio global para a saúde e uma 

ameaça para os enfermeiros e outros profis-

sionais de saúde em todos os lugares do mun-

do. Objectivo: A pesquisa tem como objectivo 

levantar os diagnósticos e as intervenções de 

enfermagens em pacientes manifestantes de 

covid19 com estado geral critico ou ligeiro. 

Métodos: a pesquisa é do tipo revisão inte-

grativa de literatura internacional, realizada no 

período Março a Julho de 2020, a partir das 

plataformas de informação de saúde: Scielo, 

Lilacs, Medline, pubMed, Google académico e 

BVS. Seleccionou-se estudos que abordam so-

bre os diagnósticos e as intervenções de en-

fermagem de língua portuguesa e inglesa. Re-

sultados: após a leitura e o discernimento da 

informação, foram seleccionados 5 estudos, 

dos quais foram expostos 18 diagnósticos de 

enfermagem e suas intervenções de acordo 

com a Nanda-Internacional: risco de infecção, 

troca de gases prejudicados, ventilação espon-

tânea prejudicada, hipertimia, termorregulação 

ineficaz, padrão respiratório ineficaz, risco de 

desequilíbrio electrolítico e Fadiga. Conclusão: 

A enfermagem pode apresentar estratégias 

com base nas respostas do paciente perante ao 

covid19, traduzidas em diagnósticos de enfer-

magem que são a base para as intervenções da 

sistematização de assistência em enfermagem, 

auxiliando o enfermeiro a actuar de forma sat-

isfatória a sua prática clínica e gerência perante 

aos pacientes diagnosticados com Covid19. 

Descritores: Diagnósticos, Enfermagem, inter-

venção, Covid19.

4. PRODUÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO A PARTIR 

DE BAGAÇO DE MALTE DA CEVADA PARA A 

DESINFEÇÃO

Autores: Rodolfo Bernardo Chissico, Eni Liudmiliza 

Leite Buma, Geraldo Jamisse Hodela, Norberto José 

Palange, Lázaro Gonçalves Cuinica & Kátia Marina da 

Glória Mário Marques Monteiro

RESUMO

Considerando a desinfecção frequente das 

mãos como uma das medidas eficazes de pre-

venção da COVID-19, aliado á subida dos casos 

positivos em Moçambique e, particularmente 

em Nampula onde foi declarada contami-

nação comunitária, desenvolveu-se a presente 

pesquisa que objectiva produzir o álcool etílico 

(≥70% v/v) a partir de bagaço de malte da cev-

ada. A produção consistiu de cinco ensaios em 

triplicada, designadamente Amostra 1 com-
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posto por 2000g de bagaço e 500mL de água, 

Amostra  2 composto de 2000g de bagaço, 

200g de sacarose e 500mL de água, Amostra  3 

composto de 2000g de bagaço, 20g de fermen-

to seco de leveduras (Saccharomyces cerevisi-

ae) e 500mL de água,  Amostra 4 composto de 

2000g de bagaço, 200g de sacarose, 20g de fer-

mento e 500mL de água e  Amostra 5 compos-

to de 2000g de bagaço, 200g de sacarose, 20g 

de fermento, 5g de Zinco (catalisador) em pó e 

500mL de água. As misturas foram realizadas 

em balões volumétricos de 6000mL e, deixa-

das em repouso durante 4 dias, num sistema 

fechado. Após a fermentação, cada sistema foi 

filtrado e, o produto foi submetido a destilação 

e redistilação. Nas amostras 1 e 3 obteve-se 

baixo teor de etanol, 1,57 e 2,33% respectiv-

amente, nas amostras 2 e 5 verificou-se 67,62 

e 67,48% respectivamente. Na Amostra 4 pro-

duziu-se um teor de etanol significativamente 

maior (72,64%) em relação as outras. Conclu-

iu-se que a Amostra 4 composto por bagaço, 

sacarose, fermento e água produz álcool etílico 

com concentração ótima para desinfecção no 

âmbito da COVID-19 segundo a Organização 

Mundial da Saúde. 

Palavras-chave: álcool etílico, bagaço de malte 

de cevada, desinfeção.

5. PREVALÊNCIA DE SARCOMA DE KAPOSI EM 

DOENTES HIV+ ATENDIDOS NO HOSPITAL 

CENTRAL DE NAMPULA, 2015-2018

Actores: Manuel Mahoche, Joel Choveque, Sérgio 

Ferrão

Faculdade de Ciências de Saúde- UniLúrio & Hospital 

Central de Nampula

RESUMO

O Sarcoma de Kaposi (SK) é um tumor vascular 

de baixo grau do sangue e dos vasos linfáticos, 

com evolução clínica muito variável, que fre-

quentemente se apresenta na forma de lesões 

cutâneas; histologicamente caracteriza-se por 

proliferação de vasos sanguíneos, de células 

fusiformes, inflamação e edema. A incidência 

e prevalência deste tumor está aumentada em 

indivíduos HIV positivos. Objectivo: determi-

nar a prevalência de SK em pacientes HIV+ no 

Hospital Central de Nampula (HCN). Método: 

Trata-se de um estudo transversal com abor-

dagem quantitativa, amostra foi constituída 

por 94 processos de doentes atendidos no 

período de 2015 a 2018. Os dados foram pro-

cessados em pacote informatizado SPSS para 

fazer associação com qui- quadrado de inde-

pendência, teste t de Student para amostras 

independentes, Regressão Logística Binaria e 

Kolmogorov-Smirnov. Resultados: O sexo mas-

culino (62,8 %) prevalece mas casos de SK, a 

associação registada esteve relacionada a di-

minuição das células CD4 (p=0,000) e a gravi-

dade da lesão, o sexo masculino (67,9%) prev-

alece com mais casos de células CD4 <200cel/

mm3, em relação ao sexo feminino (32,1%), e 

a faixa etária que concentrou maior proporção 

dos casos é 26 a 35 anos de idade(42,9%), 

maior parte dos pacientes apresenta lesão 

grave (52,1%), associaram-se a ocorrência de 

lesão grave em pacientes com CD4 < 200 cél/

mm3 (OR= 3,1; IC95=1,060; 9,395) e > 500 cél/

mm3 (OR= 0,103; IC95=0,027; 0,391) Conclu-

são: o SK tem alta prevalência no HCN, o diag-

nóstico precoce desta doença pode resultar na 

diminuição da gravidade da lesão dos pacientes 

atendidos. 

Palavras Chaves: Prevalência, Sarcoma de Ka-

posi, HIV 
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6. COVID-19: ESTUDO DAS RÁDIOS DE MACE-

QUECE, SUSSUNDENGA E GÂNDWA.

Autores: Alexandre Dinis Zavala Xavier da Ilda 

Alexandre Ninlova

RESUMO

As rádios comunitárias desempenham 

uma função importantíssima em épocas de 

emergência ou de calamidade pública através 

da difusão de orientações e informações de 

interesse colectivo em relação a procedimen-

tos sanitários básicos, na formação da opinião 

pública comunitária e na promoção da saúde 

como um direito do cidadão. Para o caso de 

Moçambique, onde a rádio atinge uma cober-

tura de 90 por cento da população, torna-se 

indispensável estudar o papel educativo que 

este meio de comunicação desempenha na 

sociedade em tempos de crise. Em épocas de 

pandemia, como a que se vive hoje, transmitir 

informações certas, na linguagem certa e por 

meios certos contribui significativamente para 

o sucesso das campanhas desenhadas pelas 

instituições que gerem a saúde. Através do 

estudo de caso, a pesquisa propõe-se analisar 

as rádios comunitárias de Macequece (no Dis-

trito de Manica), Sussundenga (no Distrito de 

Sussundenga) e Gândwa (no Distrito de Gon-

dola) para compreender a contribuição destas 

na produção de mensagens sobre à COVID-19, 

aferir se as mensagens recebidas ao nível mac-

ro (Ministério da Saúde, Direcção Nacional da 

Saúde, Instituto Nacional da Saúde, Direcção 

Provincial de Saúde) sofrem alguma requal-

ificação ao nível micro (rádios comunitárias) 

para que se adeqúem a realidade local e propor 

estratégias de produção de conteúdos sobre 

a pandemia de forma tripartida: entidades da 

saúde; comunidades e rádios comunitárias. 

Palavras-chave: rádios comunitárias, 

COVID-19, comunicação comunitária.
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1. AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS HIDROQUÍMI-

COS E DA QUALIDADE DE ÁGUA SUBTER-

RÂNEA NO LEITO SECO DO RIO LIMPOPO 

PARA IRRIGAÇÃO AGRÍCOLA EM MACARRE-

TANE, MOÇAMBIQUE. 

N.E.S Chambal, P.S.L. Saveca, C.M. Cambaza

Instituto Superior Politécnico de Gaza, Faculdade de 

Agricultura, Campus de Lionde

RESUMO

O desenvolvimento sócio-económico e a se-

gurança alimentar da África Subsaariana são 

afectados pela escassez de água e secas pro-

longadas. Na Bacia Hidrográfica de Limpopo, o 

grau de mineralização da água associado com a 

variabilidade espacial e temporal das condições 

hidrológicas criam risco e incertezas na pro-

dução e produtividade agrícola. Este estudo 

tem como objectivo avaliar os processos hi-

droquímicos e a qualidade de água subterrânea 

que ocorre no leito seco do Rio Limpopo para 

irrigação agrícola. Entre Outubro/2019 a Janei-

ro/2020 fez-se a monitoria do grau de mineral-

ização da água superficial e subterrânea (a 7.84 

m de profundidade), assim como a medição do 

nível de lençol freático, usando o conductiv-

ímetro e a sonda eléctrica, respectivamente. Os 

iões principais foram analisados no laboratório 

da IGS-University of the Free State, usando os 

métodos Inductively Couple Plasma (ICP) para 

os catiões e o Iron Choromatography (IC) para 

os aniões. Para a determinação dos processos 

hidrogeoquímicos usou-se o método de rácios 

iónicos enquanto que para as faces hidroquími-

cas o diagrama de Piper no programa WISH 

3.0.2. Os resultados indicam que há ocorrência 

de dois processos hidrogeoquímicos, o intem-

perismo de carbonatos na água subterrânea e 

intemperismo de silicatos na água superficial. A 

face hidrogeoquímica predominante é do tipo 

HCO3-Ca/Mg e o diagrama de Stiff mostrou 

similaridade de configuração geométrica dos 

iões, o que pode evidenciar a existência de in-

teração entre a água superficial e subterrânea. 

Na água subterrânea os catiões abundam 

na ordem Ca>Mg>Na>K e os aniões HCO3>-

Cl>SO4. A qualidade de água para irrigação é 

classificada como C2S1, o que significa que a 

água subterrânea que ocorre no leito seco do 

rio Limpopo pode ser usada como fonte alter-

nativa na produção de culturas localmente pre-

dominantes, em períodos de escassez de água, 

sem risco de sodicidade e salinidade no solo ou 

perda da cultura. 

Keywords: Groundwater hydrochemistry, Lim-

popo River, Mozambique. 

2. ANALISE EM SERIES TEMPORAIS DOS DADOS 

DE PRECIPITAÇÃO MENSAL DA BARRAGEM 

DE CHICAMBA REAL NUM PERÍODO DE 2015-

2019 COMO FORMA DE PREVISÃO DO COM-

PORTAMENTO DE CAUDAL

Autores: Ofício, Newton Bento Luís

RESUMO

Nos últimos anos a corrida na construção 

de modelos de previsão de tendências de 

variações climáticas, por este interferir direit-

amente em muitas actividades económicas. 

A partir da análise de séries temporais clima-

tológicas é possível se construir modelos de 

previsão que necessitam basicamente de um 

vetor de valores observados ao longo do tempo. 

A identificação de mudanças climáticas locais, 

regionais e globais tornou-se a chave questão 

em climatologia. A precipitação é um elemento 

chave do clima. No cenário mundial de eminen-

te escassez dos recursos hídricos, a dissemi-

nação dos fatores e condicionantes para uma 

gestão participativa e integrada, de acordo 

com as evoluções conceituais, organizacionais, 

tecnológicas e institucionais do gerenciamento 

de recursos hídricos, constitui requisito funda-

mental para um desenvolvimento equilibrado 
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e em consonância com a preservação do meio 

ambiente. A análise de séries temporais é usa-

da na engenharia de recursos hídricos porque 

muitas características dos rios, recursos hídri-

cos subterrâneos, bem como lagos e mares, 

podem ser definido usando séries temporais 

de dados. Ajuda na compreensão e modelar o 

processo de um fenômeno através do qual as 

observações passadas são geradas. Torna-se 

evidente, portanto, a necessidade de tratamen-

to estatístico dos dados, ou seja, a construção 

de gráficos, histogramas e diagramas de dis-

persão para a verificar, previamente, a existên-

cia de tendências, ciclos e variações sazonais. O 

presente Trabalho tem como objectivo: Analis-

ar series temporais dos dados de precipitação 

mensal da barragem de Chicamba Real num 

período de 2015-2019 como forma de previsão 

do comportamento de Caudal na Gestão Inte-

grada dos Recursos Hídricos; Presentemente, a 

obra visa, a regularização inter-anual dos cau-

dais do rio Révuè, a produção de energia hidro-

elétrica e o abastecimento de água às Cidades 

de Chimoio, Manica e Município de Gondola, na 

Província de Manica. O modelo estatístico uti-

lizado foi o Modelo de Decomposição Clássica 

que visa identificar quatro tipos de influência 

ou componentes (Tendência, Flutuações cícli-

cas, Variações Sazonais e Variações Irregulares). 

Passos Estudados foram: Análise de variância 

- identificação de variações das médias de pre-

cipitação em um ano e entre os anos; Cálcu-

los de Medias Moveis; Identificação de melhor 

modelo de equação em termos de tendência 

(Valores de Sazonalidade Multiplicativo e Adi-

tivo); Identificar a ciclicidade e Irregularidade; 

Comparação de erros e acurácias entre mod-

elos Aditivos e Previsão usando os componen-

tes ou influências de decomposição clássica. Os 

Pacotes Estatísticos Utilizados: Microsoft Exel 

2013, IPSS IBM Versão 21 e Minitab 19.  Os re-

sultados encontrados apos o processamento e 

análise de dados mostram uma ligeira tendên-

cia no aumento da precipitação para a época 

chuvosa de 2021 em relação ao ano de 2020, 

com uma tendência de flutuação crescente.

Palavras-chave: Series Temporais, Precipitação

3. MELHORAMENTO DA QUALIDADE DAS 

ÁGUAS RESIDUAIS INDUSTRIAIS DO RIO IN-

FULENE E DE  MATOLA USANDO  CERÂMICA 

ARGILOSA COM INCORPORAÇÃO DA SERRA-

DURA DE UMBILA, CHANFUTA, PINHO E JAM-

BIRE  PARA  FINS DE IRRIGAÇÃO

Autores: Maelua, Alberto Moises, Luís Pedro Chiruque, 

Tatiana Kuleshova, Rodrigues Manjate, Roda Nuvunga 

Luis

RESUMO

A prática de reúso das águas descartadas pelas 

industrias, pelas actividades domésticas e das 

chuvas, aparece como a melhor solução para o 

reaproveitamento desta, devendo ser avaliadas 

as condições técnicas referentes à qualidade e 

à necessidade de melhoramento para atender 

ao uso requerido. No presente trabalho foi feito 

o estudo da possibilidade de melhoramento 

de qualidade das águas residuais industriais 

provenientes dos rios Infulene e Matola, usan-

do discos cerâmicos filtrantes (DCF) feitos de 

argilas locais   com incorporação de serradura 

(umbila, chafuta, pinho e jambire),  com fins de 

irrigação. A incorporação da serradura na argi-

la, possibilita o aparecimento de poros, pela ox-

idação da serradura durante queima dos discos 

produzidos. Desta forma, o desenvolvimento de 

tecnologias simples economicamente viáveis 

para o tratamento de águas dos efluentes in-

dustriais vê-se sendo de grande importância 

para a melhoria da qualidade de vida das pop-

ulações, que poderão recorrer a esse precioso 

líquido com qualidades melhoradas para seu 

reuso em actividades tais como a irrigação. A 

realização do presente trabalho foi feita medi-

ante duas etapas, das quais a primeira consistiu 
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na revisão bibliográfica sobre os aspectos rela-

cionados à cerâmica argilosa, suas característi-

cas e propriedades, bem como características 

das árvores de umbila e chafuta. A segunda 

etapa consistiu na recolha das amostras e re-

alização dos procedimentos experimentais, 

na qual foi feita a moldagem dos discos, para 

posterior queima, e ensaios de filtragem com 

amostras de águas residuais, provenientes de 

rio Infulene e por fim obteve-se os resultados 

que foram submetidos ao devido tratamento. 

Os resultados obtidos mostram a eficiência (65 

-90%) de uso dos DCF na tratamento de águas 

residuais industriais do rio Infulene na redução 

de turvação, cheiro, cor e redução de teor de 

Fe. Os DCF não foram eficientes na redução de 

conductividade, pH e teor de sólidos dissolvi-

dos. Foi demostrado também que incorporação 

de serradura na cerâmica de argila em quanti-

dades maiores do que 15% provoca a  destru-

ição de DCF.

Palavras chave: águas industriais, rio Infulene, 

eficiência, turvação.

4. QUALIDADE DE ÁGUA DOS DISTRITOS DE 

MANHIÇA E MATUTUINE - PARA FINS DO 

CONSUMO HUMANO.

Autores:  Armindo Elias Comé, Uamusse Avelino, Tatia-

na Kuleshova, Arão Manique, Roda Nuvunga Luis

RESUMO

Os distritos de Matutuine e de Manhiça situa-

dos a Sul  e a Norte da província de Maputo, 

são duas regiões onde se registam momentos 

de extrema escassez de água. A água dos fu-

ros canalizada nestes pontos não é submetida 

a nenhum tipo de tratamento. O presente tra-

balho tem como objectivo avaliar a qualidade 

da água para o consumo humano, nas princi-

pais fontes de abastecimento do bairro Dluana 

no posto administrativo de Maluana- distrito 

da Manhiça e no posto administrativo de Bela 

Vista- distrito de Matutuine. Foram realizadas 

análises laboratoriais no Laboratorio Nacion-

al de Higiene, Aguas e Alimentos (LNAA), que 

consistiram na determinação de 22 parâmetros 

físico-químicos e microbiológicos, tais como, 

pH, condutividade eléctrica, sólidos dissolvidos 

totais, turvação, temperatura, matéria orgâni-

ca, ferro total, sódio, potássio, magnésio, cál-

cio, sulfatos, cloretos, nitratos, nitritos, amónio, 

dureza total, alcalinidade, cloro residual total, 

Escherichiacoli, coliformes totais e fecais. As 

amostras foram colhidas no bairro Dluana em 

4 pontos de amostragem com indicação A 

(A1-A4) e no bairro Mututuine em 3 pontos de 

amostragem com indicação B (B1,B3), Após as 

análises o tratamento estatístico mostrou que 

os valores situam-se dentro dos limites permit-

idos pelo MISAU, com excepção dos parâmet-

ros: matéria orgânica com valores acima do 

estabelecido nos pontos de amostragem A4 

(2.80mg/L), B1 (12.80mg/L) e B2 (3.92mg/L). O 

Fe total apresentou valores acima do estabeleci-

do nos pontos de amostragem A2 (17.24mg/L), 

A4 (5.6mg/L) e B1 (83.34mg/L). Condutivi-

dade (7600 μS/cm), turvação (180NTU), du-

reza total (546.18mg/L), Ca2+ (56.49mg/L), 

Mg2+ (131.82mg/L), Cl- (2312.03mg/L), só-

lidos totais (5200mg/L), NO3- (51.52mg/L), 

NH4+ (1.67mg/L), SO42- (370.21mg/L), Na+ 

(783.12mg/L), e K+ (83.75mg/L), com valores 

acima do estabelecido no ponto de amostra-

gem B1.A concentração de Cl2 total apresentou 

valores abaixo do recomendável para fontes de 

abastecimento A1 (0.04mg/L), A2 (0.01mg/L), 

A3 (0.01mg/L), A4 (0.02mg/L), B1 (0.15mg/L), 

B2 (0.05mg/L), B3 (0.01mg/L), e baixos teores 

de Cl2 indicam a presença de coliformes totais 

na água.Com base nos resultados deste estudo 

a água é imprópria para o consumo humano.

Palavras-chave: Qualidade, Água, Manhiça, 

Matutuine, Consumo.

5. 
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6. AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DA COAGULAÇÃO 

REFORÇADA NA REMOÇÃO DA MATÉRIA 

ORGÂNICA NATURAL DE RIO UMBELUZI  

Autores: Muianga, Armando Pinto, Tatiana Kuleshova, 

Elsa António dos Santos

RESUMO

As mudanças climáticas, tem se verificado um 

aumento  do teor da matéria orgânica na água 

bruta, de realçar que a presença de matéria 

orgânica natural (MON) nas águas naturais 

prejudica o desempenho das estações de trat-

amento de água, a eficácia do processo de 

desinfecção e a estabilidade biológica, daí que 

o presente estudo tem como objectivo geral: 

Melhoria do desempenho da Estacão de Trat-

amento de Agua (ETA) do Umbeluzi, com base 

na aplicação da coagulação reforçada seguida 

da adsorção em carvão activado em pó para a 

remoção da matéria orgânica natural na água 

tratada. Através de  realização dos  ensaios de 

floculação,  reforçando o coagulante tradicio-

nalmente usado na ETA Umbeluzi (Al2(SO4)3) 

com outros coagulantes, faz-se tentativas de 

optimização da taxa de aplicação do carvão ac-

tivado em pó nas combinações de coagulantes 

que tiverem os melhores resultados; estudo da 

eficiência do processo com base na redução 

do teor de matéria orgânica natural, tendo 

também em conta outros parâmetros de po-

tabilidade, tais como cor, cheiro, pH, turvação, 

conductividade e teor de sólidos dissolvidos 

(TDS). Com a realização do presente estudo, 

espera-se: saber de que forma o reforço da 

coagulação pode contribuir para a remoção da 

matéria orgânica natural quando também é us-

ado o carvão activado em pó no processo do 

tratamento; obter-se a possibilidade do melho-

ramento do desempenho da ETA do Umbeluzi, 

no que refere-se à remoção da matéria orgâni-

ca natural da água tratada; melhorar a quali-

dade da água sob ponto de vista organoléptico 

e construir isotermas de adsorção com base 

dos dados obtidos

Palavras-chave: coagulação, matéria orgânica, 

carvão activado, isotermas de adsorção.

7. ESTUDO COMPARATIVO DE POTENCIALI-

DADES DE COAGULANTES VEGETAIS E DE 

SULFATO DE ALUMÍNIO NO TRATAMENTO DE 

AGUAS  DO RIO COM TURVAÇÃO ARTIFICIAL 

E DO POÇO. 

Autores: Argentina Elias Munguno e Tatiana Kulesho-

va

RESUMO

Para o tratamento de água, a coagulação é a 

etapa crucial na maioria dos processos de trat-

amento sejam sistemas completos ou simples 

caseiros pois, ao remover-se a matéria orgâni-

ca esta auxilia na remoção de contaminantes 

como metais pesados, pesticidas e vírus, os 

quais são nocivos ao homem. Com o objetivo 

de averiguar a capacidade coagulante dos tani-

nos vegetais (na forma de extracto) da casca 

de Leucaena leucocéfala, de coco verde (Cocus 

nucífera L.), no tratamento da água do rio com 

turvação artificial e do poço para obtenção de 

água potável, foi feita inicialmente a caracteri-

zação da água do poço, tendo-se determinado 

o pH, cor, turvação, dureza total, cálcio, nitra-

tos, nitritos, amónia, fosfatos, sulfatos, matéria 

orgânica, TDS, alcalinidade, cheiro, sabor, coli-

formes totais e coliformes fecais. Para a deter-

minação das condições de aplicação dos coag-

ulantes foram analisados os parâmetros: pH, o 

grau de turvação, a concentração do coagulan-

te e o tempo de sedimentação. Os resultados 

da caracterização da água do poço mostram 

que ela é de turvação baixa (máxima obser-

vada de 44,33 NTU no poço 2) e de cor elevada 

(máxima observada de 353,56 mg/L de Pt-Co 

no poço 2). Por estes dados e pelo facto de os 

coliformes fecais e totais, a matéria orgânica e 
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os fosfatos (PO43-) também encontraram-se 

acima do recomendado, estas águas não satis-

fazem as condições de potabilidade.

Os estudos através dos ensaios de coagulação 

com variação de pH realizados usando taninos 

vegetais na forma de extractos obtiveram-se 

15,3% com a casca de coco e 6,5% com a 

leucaena a pH 11 na amostra da água do rio 

com turvação artificial e de sulfato de alumí-

nio com alcalinidade controlada  Os resultados 

de estudo apresentados na forma de depencia 

de quantidade de coagulante versos turvação 

(NTU) com os taninos  resultaram em curvas 

crescentes de turvação remanescente, sem 

nenhum ponto excepcional tanto para água de 

turvação artificial assim como a do poço usan-

do taninos vegetais, enquanto os resultados 

aplicando o sulfato de alumínio na água do rio 

com turvação artificial, mostram a eficiência de 

90% em diante; na água do poço a eficiência  de 

63,1%; e na água de poço usando sulfato com 

alcalinidade corrigida a eficiência foi de 90,1%. 

Pelos resultados obtidos conclui-se que o trat-

amento da água natural incluindo a do poço 

usando taninos vegetais não é viável para este 

tipo de impurezas, presentes nas águas em es-

tudo, pois as eficiências obtidas(menor do que 

40%) não se podem considerar relevantes para 

o efeito.

Palavras-chave: Coagulação, turvação, coagu-

lantes naturais e químicos

Resumo
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1. “DES”ESTRUTURAÇÃO DAS INFRA-ESTRU-

TURAS NOS ASSENTAMENTOS INFORMAIS 

DA CIDADE DE NAMPULA, NA ÉPOCA CHU-

VOSA: CASO DO BAIRRO DE MUHALA, 2014-

2018.

Autores: Isequiel J. S. Alcolete

RESUMO

Encontramo-nos numa época de rápida trans-

formação e crescimento da população mundial 

que, segundo a UNICEF,2012, até 2050, 70% 

dessa população será urbana. Para o caso de 

Moçambique, de acordo com o SENSO, 2017, a 

população urbana no período de 2007 à 2017 

passou dos 30,4% para 33,4%, prevendo-se 

que a percentagem de crescimento anual acel-

ere e suba para 67% até 2050 (UNICEF, 2012) 

como resultado, por um lado, da elevada taxa 

de crescimento populacional e por outro do ex-

odo rural. O impacto dessa rápida urbanização 

levanta, desde logo, desafios para contornar 

a fraca capacidade de gestão dos espaços ur-

banos por parte das edilidades e, também, o 

surgimento de assentamentos informais que 

impactam e elevam o índice de degradação 

urbana, das habitações e estradas construídas 

em terra, principalmente nas épocas chuvosas. 

Face a esta problemática, o trabalho analisa a 

resiliência das infra-estruturas de construção 

em terra nas épocas chuvosas no período de 

2014 à Março de 2018 no Posto Administrati-

vo de Muhala na Cidade de Nampula. Trata-se 

de um estudo transversal com natureza do 

processo de investigação qualitativa baseada 

em lógica do tipo indutiva, à partir de dados 

empíricos obtidos e confirmados pelo método 

de observação de investigação exploratória. 

Para o efeito, o método de pesquisa baseou-se 

em questões, coleta dos dados, análise dos da-

dos, interpretação e validação (Creswell, 2014). 

Para cumprir os objetivos, o trabalho está es-

truturado em três momentos: Ver; Julgar e; Agir. 

Concluiu-se que no assentamento informal do 

bairro de Muhala, a ausência de instrumentos 

reguladores, planos de acção, manual e/ou car-

tilha de boas práticas de ocupação e de con-

strução em terra constituem um factor para o 

crescimento destas áreas informais. Desta for-

ma, 57% de construção em terra (adobe) foram 

construidas pelos proprietários, na maior parte 

deles, sem formação técnica na área. Do total 

de casas 97% apresentam sinais de patologias 

com risco elevado de desabamento. Apenas 

7% dos edifícios implementaram medidadas de 

resiliência. Recomenda-se para o sucesso das 

intervenções que as acções sejam integradas, 

envolvendo a academia no processo.

2. COMPOSTEIRA SUSTENTÁVEL    

 Autor: Leonido Simão Manuel Nhanwendze                                                                             

RESUMO

Com enorme geração de resíduos orgânicos, um 

dos grandes desafios para o Homem é o desti-

no correcto. O presente trabalho de inovação, 

visa apresentar um sistema de preparação de 

resíduos orgânicos produzidos a nivel domésti-

co e que tem vindo a poluir o meio ambiente, a 

pesquisa possui como principais objectivos: A 

construção de uma composteira doméstica por 

meio de materiais de fácil acesso e com baixo 

valor econômico ( Garrafa PET).Separação de 

lixo orgânico originado por diversas famílias 

no município de Chókwé, acompanhamento 

do processo de decomposição desses resíduos 

após serem colocados na composteira durante 

oito semanas, período necessário para que o 

adubo esteja pronto para uso, apois esta fase 

será utilizdo em uma horta doméstica localiza-

da nas residências com a finalidade de verificar 

o seu poder fertilizante.

O projecto foi desenvolvido em três etapas, Pri-

meira etapa: realizou-se uma revisão bibliográ-

fica, a fim de levantar informações necessárias 
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para a construção de uma composteira que 

se adapta a ambientes domésticos, pesqui-

sa que permitiu construir uma composteira 

adaptada para responder ao desenvolvimen-

to suatentável, Segunda etapa: consistiu na 

construção da própria composteira doméstica 

com a separação dos resíduos orgânicos, Ter-

ceira etapa: foi o acompanhamento da decom-

posição desses resíduos, adubo sólido (Húmus) 

e adubo líquido (Chorume) que a posterior será 

utilizado na horta doméstica, após a adubação 

de uma parte da horta, haverá o acompanham-

ento contolado do desenvolvimento das plan-

tações, dividindo-as em duas partes, uma patre 

receberá o adubo sólido e líquido das platantas 

e outra parte não receberá adubação verde.

Palavras chave:  Composteira; Compostagem; 

Adubo orgânico; Lixo orgânicos.

3. USO DE CASCA DE ARROZ NA PRODUÇÃO DE 

BLOCOS DE CIMENTO

Autores: Lucas Vicente António Amaral 

RESUMO

A agricultura é a base de sustento em Moçam-

bique. A prática de produção de arroz é real-

izada em quase todo o país. Na província de 

Zambézia, concretamente no distrito de Nama-

curra, esta prática é mas acentuada, sendo por 

isso instalada uma fábrica de processamento 

deste produto. Os resíduos resultantes deste 

processamento (casca de arroz) não são sub-

aproveitados criando assim diversos prob-

lemas ambientais. Estudos realizados ao nível 

mundial, mostram que a cinza de casca de ar-

roz pelo seu elevado teor de sílica proporciona 

uma compatibilidade ao ser misturado com o 

cimento. Uma vez que o custo de cimento no 

mercado tende aumentar, o presente trabalho 

visou avaliar a possibilidade de incorporar a 

cinza de casca de arroz no cimento para tal to-

mou - se uma quantidade suficiente de casca 

de arroz no distrito de Namacurra que de se-

guida foi incinerada a fim de obter a cinza. A 

composição física – química de cinza foi deter-

minada na empresa Betafiel - Nampula. A ma-

triz para a produção dos blocos foi composta 

por areia, cimento e adições da cinza de casca 

de arroz que variaram de 0% a 25% e água. Os 

blocos produzidos foram submetidos a ensaios 

de absorção de água, compressão e porosi-

dade e peso específico para avaliar a qualidade 

dos mesmos. A observação directa, o ques-

tionário da empresa de descasque de arroz e 

dos pequenos agricultores em Namacurra, as 

análises físico-químicas, os testes de absorção, 

porosidade, peso específico e compreensão 

delimitam a técnica de colecta de dados.

Palavras-chave: Cimento, cinza de casca de ar-

roz e produção.

4. ESTUDO DAS EMISSÕES DE GASES TÓXICOS 

RESULTANTES DAS PRÁTICAS INADEQUA-

DAS DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA 

CIDADE DE QUELIMANE

Autores: Lúcio José Tomás Jasse,  

RESUMO

Nos países desenvolvidos a poluição do meio 

ambiente está relacionada com a emissão de 

gases devido ao funcionamento das grandes 

indústrias. Entretanto, nos países subdesen-

volvidos a poluição está relacionada com o 

consumo excessivo de produtos industriais, 

gerando enormes quantidades de resíduos. 

Actualmente, esses países confrontam-se com 

elevada produção de resíduos e a dificuldade 

de tratamento. O grande problema é a falta de 

conhecimento sobre os gases emitidos durante 

o tratamento, a sua quantidade e ausência de 

estudos sobre os impactos dessas emissões. A 

Cidade de Quelimane tem 117 km2 e uma pop-

ulação de 246915 habitantes, e produz mais de 

90 toneladas de lixo por dia. Infelizmente não 
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se pode estimar a quantidade total de resíduos 

produzidos, pois, grande maioria da população 

trata-os em casa. O objectivo desta pesquisa é 

analisar as formas de gestão de resíduos e iden-

tificar os gases emitidos durante o tratamento. 

Para o efeito, efectuamos visitas a alguns con-

tentores de lixo, à lixeira municipal e a algumas 

domésticas. Analisamos as formas de gestão 

de resíduos e sua composição, a emissão de 

gases e as condições ambientais favoráveis a 

sua emissão. Os resultados indicam que existe 

uma gestão municipal, onde o lixo recolhido 

não selectivamente é depositado e incinerado 

numa lixeira; e gestão doméstica baseada no 

método de entulho “aterro controlados” e in-

ceneração. A presença maioritária de matéria 

orgânica biodegradável nos entulhos e na lix-

eira estimula a formação e emissão de gases 

CH4 e CO2 sendo o processo acelerado pelo 

facto do local ser pantanoso e apresentar solo 

argiloso. A presença de polímeros, sobretudo 

os plásticos: PE, PP, PET, PVC, PU, PAN e PS, 

na sua combustão libertam gases tóxicos, HCl, 

HCN, CO2 e CO. A ausência de selectividade na 

deposição de resíduo durante a inceneração e 

o excesso de humidade reduz a formação CO2 

mas estimula a formação de CO. Concluímos 

que há as práticas de gestão de resíduos só-

lidos são inadequadas e favorecem a emissão 

de enormes quantidades gases tóxicos para o 

meio ambiente

Palavras-chave: Resíduos, lixeira, entulho, que-

ima, gases tóxicos.

5. A PERCEPCAO DAS COMUNIDADES LOCAIS 

FACE AS MUDANCAS CLIMATICAS: CASO 

DE ESTUDO , COMUNIDADE  CAPIMBE NO 

PARQUE NACIONAL DE MΑGOE

Autores: Jenifa Pedro Nguata & Zefanias Jone 

Magodo

RESUMO

A percepção ambiental é a forma como as pes-

soas vivem e se relacionam com o ambiente no 

qual estão inseridas, tendo em conta as exte-

rioridades físicas, psicossociais e históricas. 

A análise das percepções sobre as mudanças 

climáticas, foi estudado na Comunidade de 

Capimbe no Parque Nacional de Mágoé, com 

intuito de descrever as características dessa 

comunidade que influenciam na percepção 

das mudanças climáticas, testar a aplicabili-

dade da teoria da sociedade de risco de Beck 

para a comunidade de Capimbe, e examinar 

o seu nível de percepção sobre as mudanças 

climáticas. A sua relevância centra-se em que, 

poderá ajudar aos conservacionistas a perceber 

o grau de percepção das comunidades circun-

vizinhas nas áreas de conservação a cerca das 

mudanças climáticas. Para se alcançar os ob-

jectivos recorreu-se a revisão bibliográfica, en-

trevista semiestruturada, observação directa e 

participante. Foram entrevistados 20 indivídu-

os num universo de 86 famílias. Os resultados 

obtidos indicam que a Comunidade de Capim-

be contém as características que influenciam 

na percepção das mudanças climáticas que 

são: alteração do período de invocação a chuva, 

alteração do período de sementeira nas mach-

ambas, redução da subexploração dos recursos 

florestais e a união colectiva no exercício das 

actividades quotidianas principalmente a pes-

ca põem a perceber que eles entendem sobre 

as mudanças climáticas. No teste da teoria de 

Beck notou-se que a maior parte percebe so-

bre as mudanças climáticas na base de com-
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portamento e crença e ao examinar o nível de 

percepção sobre as mudanças climáticas ver-

ificou-se que a maior parte dos entrevistados 

tem percepção das mudanças com 40% mais 

a maior parte não percebe sobre mudanças 

climáticas com 60%, isso é influenciado por 

baixo nível de escolaridade e idade menor dos 

entrevistados.

Palavras-chave: Comunidades Locais ,Mudan-

cas Climaticas ,Percepcao Comunitaria ,Teoria

6. AVRA COM DESMONTE AMBIENTALMENTE 

SUSTENTÁVEL EM ÁREAS PRÓXIMAS A CO-

MUNIDADES 

Autores: Marcos Ginja Cussaia, Vidal Torres

Instituto Superior Politécnico Tete, (ISPT) - Tete, Mocam-

bique & Instituto Tecnologico Vale, - Brasil

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo garan-

tir a sustentabilidade ambiental no contexto 

das vibrações e pressão acústica provocado 

por desmonte de rocha com explosivos, geran-

do impacto aceitáveis sobre o empreendimen-

to bem como a vizinhança da mina de carvão 

Moatize, o trabalho trata da aplicação de um 

processo matemático inovador, para a quan-

tificação da sustentabilidade ambiental em 

lavra de minas a céu aberto mediante o índice 

de sustentabilidade ambiental baseado nos 

diversos parâmetros das quatro componentes 

ambientais (atmosfera, litosfera, hidrosfera e 

biosfera), a sua admissibilidade e permanência 

ao longo do tempo. O modelo matemático foi 

aplicado para os parâmetros vibração e pressão 

acústica para uma mina de carvão de Moatize 

- Moçambique, na qual foram realizados tra-

balhos de monitoramento sismográfico em 

campo e posterior processamento de dados. 

Tal metodologia permite avaliar quantitativa-

mente a sustentabilidade das operações desta 

mina e pode ser aplicado a qualquer mina a céu 

aberto

Palavras-chave: sustentabilidade ambiental, 

desmonte, explosivos, vibrações

7. REGENERAÇÃO NATURAL DO MIOMBO: O 

TIPO DE MANEIO AFECTA A RECOMPOSIÇÃO 

NATURAL DA SAVANA ARBÓREA EM MOÇAM-

BIQUE

Merlindo Jacinto Manjate & André Felippe Nunes-Fre-

itas

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Rua UAU 

& Faculdade de Ciências Agrárias- Universidade Lúrio, 

Campus de Unango, 

RESUMO

O Miombo é uma formação de savana flor-

estal decídua que ocupa a maior extensão da 

África, apesar da sua importância ecológica e 

econômica, está ameaçado pelo desmatamen-

to devido as ações antrópicas. O presente estu-

do teve como objectivo avaliar a composição e 

a estrutura da vegetação da savana de Miom-

bo em áreas abandonadas após agricultura de 

corte e queima e produção de carvão vegetal 

no Distrito de Sanga, Norte de Moçambique. 

Nas áreas de Miombo em estágio avançado 

de sucessão foram estabelecidas 36 parcelas 

de forma sistemática, nas áreas abandonadas 

foram identificadas 3 áreas para cada idade 

para as áreas abandonadas após agricultura 

de corte e queima e nas áreas de produção de 

carvão vegetal. Todos os indivíduos lenhosos 

e em rebrotamento foram medidos e identi-

ficados. Analisou-se as diferenças na riqueza 

entre os três ambientes estudados bem como 

entre as idades, através da análise de variân-

cia (ANOVA fator único) e a diferenças entre 

as áreas pelo teste de Tukey a 5% de nível de 

probabilidade.  O padrão de variação florístico 

e estrutural entre as áreas usou-se o Escalona-

mento Multidimensional não Métrico (NMDS), 

e testadas as diferenças pela análise de simi-



36 REVISTA DAS 12AS JORNADAS CIENTÍFICAS E TECNOLOGICAS DE MOCAMBIQUE, ORGANIZADAS PELO FNI- 2020

laridade (ANOSIM). O teste de Mantel foi usado 

para avaliar se existe uma relação entre a simi-

laridade florística e a distância geográfica entre 

as parcelas das áreas estudadas. No Miombo 

em estágio avançado de sucessão um total de 

64 espécies arbóreas distribuídas em 46 gêner-

os e 25 famílias foram registradas. Nas áreas 

abandonadas após agricultura de corte e que-

ima foram registadas 23 espécies, distribuídas 

em 21 gêneros e 12 famílias. Nas áreas de pro-

dução de carvão vegetal 30 espécies, distribuí-

das em 36 gêneros e 18 famílias. As áreas com 

diferentes idades de abandono mostraram que 

a sua composição e estrutura diferem com as 

áreas de floresta madura sugerindo que o tem-

po avaliado não é suficiente para as áreas apre-

sentarem composição florística semelhante as 

áreas conservadas. O processo de recuperação 

das áreas antropizadas pode levar várias déca-

das para atingir as características das florestas 

originais.

Palavras-chave: Composição florística; Distúr-

bios antrópicos; Sucessão ecológica, Savana 

africana, áreas abandonadas

8. APLICAÇÃO DA GEOFÍSICA NO DIAGNÓSTICO 

GEOAMBIENTAL DOS ARREDORES DA LIXEI-

RA DE HULENE-B, MAPUTO, MOÇAMBIQUE 

Autores: Bernardino José Bernardo, Carla Candeias e 

Fernando Rocha

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo identificar 

as áreas do solo e subsolo contaminadas por 

metais pesados assim como definir plumas de 

contaminação na área envolvente à lixeira de 

Hulene-B. O estudo geofísico baseou-se no 

método de resistividade elétrica, onde foram 

executados 4 perfis de 400 m de resistividade 

2D, em Janeiro de 2020. A interpretação dos 

valores da resistividade permitiu identificar três 

zonas anómalas (baixas resistividades) com 

possível contaminação do solo e subsolo: (i) 

Norte (perfil 2) com orientação Este – Oeste e 

perpendicular a lixeira com valores de resistivi-

dade <30 Ω.m; (ii) Oeste imediato a lixeira e No-

roeste (perfis 1 e 3) orientados paralelamente à 

lixeira com valores de resistividade <21.9 Ω.m; 

e (iii) Sudoeste (perfil 4) com orientação per-

pendicular a lixeira com valores de resistividade 

<14.7 Ω.m. Desta forma, verificou-se que as 

anomalias mais notórias no limite oeste (perfis 

1, 2 e 4) podem estar associadas ao forte en-

riquecimento de Pb,  Cr e Cu  do solo e Zn, Ni e 

Cd no subsolo, relacionados com as plumas de 

contaminação que evidenciam um movimento 

no sentido Este-Oeste e que se vão dissolven-

do ao entrar em contacto com as águas subter-

râneas no sul e centro da área depressionária. 

A análise das frequências dos valores anómalos 

da resistividade mostrou a sua diminuição à 

medida que nos afastamos da principal fonte 

de contaminação - a lixeira Hulene-B.

Palavras-chave: Geofísica, Solo-Subsolo, con-

taminação, resíduos sólidos e metais pesados.

9. THE DESIGN FLOOD UNDER TWO APPROACH-

ES: SYNTHETIC STORM HYETOGRAPH AND 

OBSERVED STORM HYETOGRAPH (VAZÃO 

DE PROJECTO SOB DUAS ABORDAGENS: HI-

ETOGRAMA DA CHUVA SINTÉTICA E HIETO-

GRAMA DA CHUVA OBSERVADA)

Autores: Catine Chimene e José Nilson Campos

RESUMO

Vazões e chuva de projecto, que são usadas 

para o dimensionamento de estruturas e pro-

jectos hidráulicos bem como a sua segurança, 

continuam sendo um desafio para os hidrolo-

gistas. Os métodos de vazão de pico de projec-

to variam nas análises de frequência de vazão 

à chuva de projecto associadas a hietogramas 

sintéticos. Este artigo avalia a vazão de pico do 

projecto para vários períodos de retorno usan-
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do duas abordagens: 1) análise de frequência 

de vazões e 2) modelo de chuva-vazão (HEC-

HMS) aplicado a uma chuva de projecto. A chu-

va de projecto originada através da profundi-

dade (intensidade) da chuva do projecto, que 

é distribuída ao longo da duração da chuva por 

meio de hietogramas sintéticos. Na análise de 

frequência de vazões, a vazão do pico de pro-

jecto foi obtido a partir de uma série de vazões 

de 30 anos estimados a partir das chuvas ob-

servadas discretizado em intervalo de cinco 

minutos. A chuva do projecto foi simulada com 

o mesmo modelo de chuva-vazão e parâmet-

ros para produzir a vazão do pico do projecto. 

Os hietogramas testados foram classificados 

como sendo blocos avançados, atrasados (re-

tardado), alternados, uniformes e empíricos, 

construídos a partir da chuva observada. Os 

resultados mostraram que todas as chuvas de 

projecto analisadas subestimaram as estrutu-

ras hidráulicas. Os blocos alternados subesti-

maram a vazão do pico em 29,1% do total. Os 

resultados, válidos para a região do estudo, in-

dicaram a necessidade de repensar o conceito 

das chuvas de projecto, que associam a profun-

didade da chuva de projecto com hietogramas 

sintéticos, para um padrão mais conservador.

Palavras-chave: Vazão de projecto, hietograma 

sintético, chuva de projecto, HEC-HMS. 

10. EVAPOTRANSPIRAÇÃO DE REFERÊNCIA NO 

MUNÍCIPIO DE INHAMBANE, MOÇAMBIQUE: 

MÉTODOS EMPÍRICOS E MÁQUINA VECTOR 

SUPORTE

Autores: Bartolomeu Félix Tangune, Egas José Arman-

do & Simião Gabriel Balane

RESUMO

O dimensionamento de sistemas de irrigação. 

Sendo assim, 11 métodos empíricos de estima-

tiva da ETo (4 métodos de temperatura, 3 de 

transferência de massa e 4 de radiação solar) 

e 16 modelos de Máquina Vector Suporte-SVM 

(8 com a função Radial Basic de Kernel:RBFK e 

8 com o polinómio de Kernel: PK) foram avalia-

dos em relação ao método padrão de Penman 

Montheith FAO 56 (PM FAO 56) com base nos 

seguintes índices estatísticos: MBE (Mean Bias 

Error), RMSE (Root Mean Square Error), R2 

e teste t. O RMSE foi utilizado como critério 

principal de selecção dos métodos/modelos. 

Foram utilizados dados meteorológicos men-

sais do Município de Inhambane (temperatura 

máxima, mínima e média: T, humidade relativa 

do ar: HR, velocidade do vento e brilho solar: n), 

período de 1985 a 2009. Os resultados mostr-

aram o seguinte: Os modelos RBFK7 (MBE = 

0,26 mm d-1, RMSE=0,36 mm d-1 e R2=0,96) 

e PK7 (MBE=0,26 mm d-1, RMSE=0,36 mm d-1 

e R2=0,96) requerem a medição da T, HR e n. 

Na ausência de n, o que é comum, os mod-

elos PK3 (MBE=-0,02 mm d-1, RMSE=0,42 

mm d-1 e R2=0,83) e RBFK1 (MBE=-0,01 mm 

d-1, RMSE=0,52 mm d-1 e R2=0,74) podem 

ser utilizados como alternativa, os quais exi-

gem dados de T e HR; e T, respectivamente. 

Contrariamente à SVM, os métodos empíricos 

apresentaram diferenças estatisticamente sig-

nificativas com o método de PM FAO 56 a 5 % 

de nível de significância.

Palavras-chave: Evapotranspiração, Métodos 

empíricos, SVM.
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1. AVALIAÇÃO PRELIMINAR DA COMPOSIÇÃO 

QUÍMICA E NUTRICIONAL DA POLPA DO FRU-

TO DE VANGUERIA INFAUSTA 

Autores: Mazuze, José; Dique, Alfredo; Fazenda, Neto; 

Houana, Silas; Boane, Ernesto; Sambo, Alberto; Fonteyn, 

Emilia

Centro de Investigação e Desenvolvimento em 

Etnobotânica Casa zero, vila municipal de Namaacha, 

Maputo, Moçambique & Departamento de Ciências 

Biológicas, Faculdade de Ciências, Universidade Eduar-

do Mondlane

RESUMO

Os frutos, são fontes de nutrientes protecto-

res e reguladores do organismo humano. Em 

Moçambique, são produzidos de forma sazonal 

ou espontâneos, sendo escassos para o con-

sumo em certos períodos do ano. O proces-

samento de frutos e vegetais constitui uma 

alternativa para sua disponibilidade ao lon-

go de todo ano, para além de agregar valor à 

matéria-prima. O fruto de vangueria infausta 

ocorre de forma espontânea em Moçambique 

e é usado como alimento e ou medicinal. O pre-

sente trabalho de pesquisa tinha como objecti-

vo determinar a composição química e nutricio-

nal preliminar da polpa do fruto de Vangueria 

infausta usado na produção de sumo. Os frutos 

de Vangueria infausta foram colhidos no distri-

to de Manhiça, no âmbito do projecto conjunto 

entre o CIDE, IIAM e UNA de processamento 

de frutas nativas, procedeu-se a identificação 

botânica no Departamento de Ciências Bi-

ológicas da Universidade Eduardo Mondlane, 

com número voucher 89, o fruto foi despolpa-

do, congelado e liofilizado, com a polpa seca e 

moída, procedeu-se a seguir a determinação da 

composição química e nutricional em teores de 

minerais por métodos gravimétricos e espec-

trofotometria de chama, humidade, gorduras, 

cinzas, fibra total por métodos gravimétricos 

e prospecção da composição fitoquímica, in-

cluindo actividade antioxidante, por métodos 

colorimétricos, usando espectrofotômetro de 

absorção molecular e reactivos químicos. Da 

composição química e nutricional foi possível 

quantificar a fibra bruta presente em 7,95%, 

cinzas em 7,77%, gorduras 0,5% p/p, os min-

erais Fe 10,59 (mg/100g), Ca 0,16 (mg/100g), 

Na 139,06 (mg/100g), K 1424,47 (mg/100g) o 

mais expressivo e P 0,060% (m/m) da amostra, 

foram detectados alcaloides, compostos fenóli-

cos e flavonoides a actividade antioxidante esta 

presente em 15%, sendo que a presença de 

compostos fenólicos neste fruto podem ser re-

sponsáveis por esta actividade. A polpa do fru-

to de Vangueria infausta (maphilua) apresenta 

maior teor de agua sendo por isso fundamental 

a sua desidratação para melhor conservação, 

verificou-se ainda que esta é fonte de nutrien-

tes importantes para o funcionamento normal 

do organismo com o destaque para minerais (K, 

Na e Fe). A presença de compostos fitoquími-

cos como alcaloides, flavonoides e outros, con-

ferem este alimento propriedades medicinais 

importantes. 

palavras-chave: Vangueria infausta, nutrientes, 

composição química, fitoquimica.

2. AVALIAÇÃO DO POTENCIAL NUTRICIONAL E 

ANTIOXIDANTE DE STRYCHNOS MADAGAS-

CARIENSIS POIR

Autores: Joaquim Rafael Bié, Olga Silva Duarte e 

Maria Eduardo Figueira

RESUMO

Moçambique enfrenta diversos desafios na 

área da saúde e nutrição, pois as taxas de 

desnutrição continuam elevadas e com maior 

incidência nas áreas rurais. A carência de ali-

mentos e défice de nutrientes contribuem para 

maiores fragilidades na saúde das comuni-

dades, elevando o risco de doenças infetocon-

tagiosas. Nas épocas de escassez de alimentos 
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a população recorre a alimentos locais como 

frutos silvestres, tubérculos e cogumelos que 

são colhidos nas matas circundantes.um dess-

es alimentos é o fruto de Strychnos madagas-

cariensis Poir., fruto, localmente conhecida por 

macúacua ou Nkwakwa, consumido na zona do 

sul como alimento e como medicamento tradi-

cional usado no tratamento e alívio dos sinto-

mas de hipertensão e da diabetes. As amostras 

(amostra Smfr-A) (amostra Smfr-C) foram col-

hidas no distrito de Namaacha, e foi determi-

nado o teor de matéria gorda total, açúcares 

totais, cinza total e vitamina C, foram também 

pesquisadas as principais classes de metaboli-

tos secundários por TLC e por LC- UV/DAD e 

quantificadas por espectrofotometria UV/VIS, 

foi determinada a atividade antioxidante pelos 

métodos DPPH e FRAP. Todos os ensaios foram 

realizados nos laboratórios de farmacognosia 

e de bromatologia da Faculdade de Farmácia 

de Universidade de Lisboa, visando a obtenção 

de grau de mestre em Qualidade Alimentar e 

Saúde. gordura total de 27g e 18g, cinzas totais 

de 2,44 g e 3,96 g, hidratos de carbono totais 

de 6g e 6,6g, e 44 mg e 13,9 mg de vitamina C, 

por 100 g de amostra processada.

Os extratos hidroetanólicos (70%) preparados 

a partir de Smfr-A e Smfr-C possuem, respe-

tivamente, 0,41 mg e 0,46 mg fenóis totais 

por 1 mg de extrato, 0,19 mg e 0,20 mg de 

triterpenóides por 1 mg de extrato, 0,002 mg 

e 0,07 mg de taninos condensados por 1 mg 

de extrato e 0,03 mg de taninos hidrolisáveis 

por 1 mg de extrato. Ambos os extratos (Sm-

fr-A e Smfr-C) demonstraram ter atividade an-

tioxidante superior à do ácido ascórbico pelo 

método DPPH, nomeadamente um valor de 

IC50% de 43,26 mg/ml e 40,62 mg/ml, e uma 

capacidade antioxidante de respetivamente 

5,9 mM de Fe2SO4 por 1 mg do extrato e 6,08 

mM Fe2SO4 por 1 mg do extrato. A caracteri-

zação macroscópica e microscópica do material 

vegetal permitiu a seleção de estruturas úteis 

para a sua identificação enquanto planta me-

dicinal, destacando-se entre estas a presença 

de tricomas tetores filiformes, espessados 

isolados, em grupos ou inseridos em fragmen-

tos da epiderme do tegumento. Os resultados 

mostram o potencial de S. madagascariensis, 

fruto como alimento e como fonte de metab-

olitos secundários que poderão justificar a sua 

utilização para fins medicinais. 

Palavras-chave: Antioxidantes, composição 

química, medicina tradicional, monkey orange, 

 

3. PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO FÍSI-

CO-QUÍMICA DE SOPAS DESIDRATADAS Á 

BASE DE FARINHA DE VAGENS DE MORINGA 

(MORINGA OLEIFERA)

Autores: Carina Jorge Sulude & Maida Abdulssatar 

Khan

RESUMO

Moringa (Moringa oleifera) é uma planta de 

origem indiana encontrada em vários países 

tropicais e subtropicais, o seu fruto, a vagem, 

destaca-se pelo elevado teor de fibras, que 

contribui para a manutenção das funções gas-

trointestinais. Sopa desidratada é um produto 

obtido pela mistura de vegetais desidratados, 

farinha, massas alimentícias, entre outros. Pela 

diversidade dos ingredientes que constituem 

a formulação, o curto tempo de cozimento na 

preparação, torna-a num alimento rico em nu-

trientes e indispensável para a dieta humana. 

Este trabalho tem como objectivo desenvolver 

e caracterizar física e quimicamente, fotmu-

lações de sopas desidratadas com 10 e 20% 

de farinha de vagens de moringa (FVM). Como 

matéria-prima usou-se os vegetais como, ce-

bolinha, espinafre, cenoura, também usou-se 

FVM e amido de mandioca. As sopas foram 

produzidas lavando os vegetais, cortando-os, 

branqueando-os em água fervente, de seguida 

secos, moídos e misturou-se com FVM e ami-

do de mandioca, obtendo-se as sopas que de 
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seguida foram caracterizadas. As sopas apre-

sentaram actividade de água e humidade que 

conferem estabilidade microbiológica e apre-

sentaram-se mais nutritivas com o aumento 

da quantidade de FVM. Através de testes, ob-

teve-se tempos de cozimento, de 5 e 7 minutos 

para as sopas de 10 e 20% respectivamente. Da 

avaliação sensorial, teve-se aceitabilidade em 

72 e 70%, intenção de compra em 76 e 69%, 

para as sopas de 10 e 20% de FVM respectiv-

amente. Podendo-se concluir que a sopa mais 

nutritiva foi de 20% de FVM , porém a mais 

aceitável foi de 10% de FVM.

Palavras-chave: Moringa oleifera, sopas de-

sidratadas, qualidade nutricional.
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1. AVALIAÇÃO DO PERFIL PERCEPÇÕES DO SA-

NEAMENTO DOMICILIAR E ABORDAGENS DE 

PROMOÇÃO DE SAÚDE EM MARRACUENE.

Autores: M. Chuma; C. P. de Sousa

RESUMO

Ribeiro & Rooke (2010) citando Guimarães et 

al. (2007) referem que no mundo ocorrem mais 

de quatro bilhões de casos de diarreia por ano, 

cujas causas destacam-se as condições in-

adequadas de saneamento. Cerca de 14.400 

moçambicanos incluindo 10.700 crianças 

morrem anualmente de diarreia, quase 90% é 

atribuído à água insegura e mau saneamento 

(WSP - África, 2011). Nas zonas rurais 9 mil-

hões de pessoas praticam o fecalismo a céu 

aberto (WHO/UNICEF, 2015). O objectivo foi 

avaliar o perfil e percepções do saneamento 

em agregados familiares e as abordagens dos 

provedores de promoção de saúde na comu-

nidade rural em Marracuene. Foi um estudo 

misto: quali-quantitativo. A parte quantitativa 

foi descritivo transversal onde 394 famílias se-

leccionadas pelo método probabilístico, estrat-

ificado foram administradas o questionário do 

modelo SaniFOAM. Foi usado o teste χ2 para 

identificar os factores relacionados com práti-

cas seguras de saneamento com significância 

de 5%. Na qualitativa adoptou-se o estudo de 

caso único assente na teoria de Sen, foram en-

trevistadas 21 informantes chaves dos sectores 

público-privado e 5 grupos focais da sociedade 

civil. As respostas foram sistematização por 

análise de conteúdo. Envolveu respondentes 

maiores de 18 anos de ambos sexos. Resulta-

dos revelaram que 84% das famílias utilizam 

fontes de água segura em Michafutene, Nhon-

gonhane e Marracuene-Sede. Macandza (8,6%) 

e Thaula (2,3%) usam fontes de águas não se-

guras. 61,2% Famílias utilizam uma latrina se-

gura, 18,5% usam latrina não segura, 15,5% 

não têm nenhuma latrina e praticam: sistema 

de gato e a defecação a céu aberto. O moti-

vo social do fecalismo é a existência das matas 

e uso de fezes não higienizadas como fertili-

zantes. Nas prioridades concorrentes à con-

strução de latrinas encontramos xitique e con-

strução da casa. Aplicado o teste Qui-quadrado 

verificou-se que as variáveil idade: 18 a 64 anos 

(χ²=69,100, p=0,001), ter torneira no quintal 

(χ²=65,487 p=0,000) são factores que con-

tribuem para práticas seguras de saneamento. 

Os técnicos de saúde subutilizam as organi-

zações, inexistência de programas combinados 

de educação para a saúde. Concluiu-se que a 

existência das matas e uso de fezes não higie-

nizadas como fertilizantes favorecem o fecalis-

mo. A coordenação das actividades e canais de 

informação são deficientes. Recomenda-se aos 

sectores público-privado a dar mais atenção as 

Localidades de Macandza e Thaula no provi-

mento de fontes de água, fomentar o uso do 

xitique para alavancar a construção de latrinas 

no domicílio; futuras investigações científicas 

poderão ser sobre análise da dinâmica cultur-

al do fecalismo para fertilização via pesquisa–

acção, e, avaliação da realização regular de aná-

lises da qualidade da água de furos privados em 

defesa da Saúde Pública.

Palavras-chave: Saneamento em Marracuene; 

percepções; comportamento; promoção de 

saúde; acção intersectorial.

2. RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL 

NO CONTEXTO DO COVID 19: PAPEL E DESA-

FIOS JUNTO DAS COMUNIDADES

Autores: Mirela Minina Manuel Romão

RESUMO

Os discursos governamentais são peremp-

tórios quanto à importância do envolvimento 

activo de todos os actores sociais na luta con-

tra o Covid 19, enaltecendo a necessidade de 

cada um tornar- se responsável não só pela sua 
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saúde, como também pela saúde do próximo 

considerando o potencial de transmissão do 

vírus. É neste contexto que a Responsabilidade 

Social Empresarial impera que as empresas 

sejam mais comprometidas com a promoção 

do Bem-estar social das comunidades sobre 

a qual têm vindo a intervir, visto que, muitas 

camadas sociais se mostram desarmadas para 

fazer frente à guerra imposta pelo Covid 19. 

Partindo do postulado de que o Covid 19 impli-

ca um maior quanto melhor envolvimento das 

empresas nas comunidades, o presente artigo 

buscou analisar o papel que a Responsabilidade 

Social Empresarial desempenha e os desafios 

que enfrentam neste contexto pandémico. 

Para atingir esse objectivo, foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica por meio da qual foram 

consultadas fontes que permitissem partir de 

um contexto global da Responsabilidade So-

cial Empresarial e desembocar no contexto 

específico do Covid 19. Embora não se limitou 

a análise à Moçambique, quando oportuno, 

procurou-se contextualizar as constatações à 

realidade moçambicana, pelo que, o levantam-

ento documental permitiu visitar e referenciar 

a informação disponível na Lei da Responsab-

ilidade Social no país. Os resultados mostram 

que, para que as empresas respondam às ex-

igências do seu envolvimento social diante do 

Covid 19, torna-se necessário redefinirem o 

papel que assumem nesse âmbito de modo a: 

assumir responsabilidades para além do assis-

tencialismo; alagar o seu âmbito de intervenção 

para integrar questões económicas, sociais, cul-

turais, ambientais; valorizar e potencializar as 

lógicas locais de resposta à pandemia a medida 

em que promovem as medidas de prevenção 

anunciadas pelas entidades governamentais 

e outros actores; assegurar a continuidade do 

seu envolvimento social e a sustentabilidade 

dos resultados alcançados. Para que essas 

questões sejam possíveis, as empresas têm 

como desafios abandonar a postura neoliberal 

e buscar alternativas de postura empresarial, 

assumir uma perspectiva Ética como referência 

na Responsabilidade Social Empresarial; tradu-

zir a Responsabilidade Social Empresarial num 

espaço de participação, o que implica inverter 

a perspectiva up-down para adoptar uma per-

spectiva down-up. Conclui-se as exigências co-

locadas ao papel das empresas no contexto do 

Covid 19 no âmbito da sua Responsabilidade 

Social Empresarial, embora possam ter as suas 

particularidades, em profundidade, continuam 

sendo as mesmas enfrentadas em sociedades 

baseadas nas lógicas desenvolvimentista e lib-

erais, pelo que, o desafio é a busca de alterna-

tivas que, o que passa, em fundar a responsab-

ilidade social nas lógicas de vida endógenas às 

comunidades locais. 

3. COMPORTAMENTO ELEITORAL NO MU-

NICÍPIO DE MONTEPUEZ: UMA ANÁLISE 

SÓCIO HISTÓRICA DAS ELEIÇÕES DE 2013-

2018.

Autores: Luís Nobre Vicente Gabriel Chabuca

RESUMO

O estudo em destaque tem como principal 

objectivo compreender o comportamento dos 

munícipes da cidade de Montepuez nas eleições 

autárquicas de 2013 e 2018, numa perspec-

tiva comparada, neste contexto, pretende-se 

desenvolver um estudo, que análise, em parte, 

os determinantes do comportamento eleitoral 

dos cidadãos, numa perspectiva sócio histórica 

e económica. É um tópico que, ainda não se fez 

um estudo aprofundado para compreender os 

determinantes do voto dos eleitores, em todos 

actos eleitorais, sobre tudo as autárquicas des-

de o primeiro ano das eleições 1998 até 2018, 

onde os resultados de acordo com estudo de 

TERENCIANO (2014) e BRITO (2019), indicam 

que na Província de Cabo Delgado há uma per-

manente e continua tendência do eleitorado 
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depositar seu voto a favor de um único parti-

do, que esta no poder. Neste caso,  pretende-se 

desenvolver a investigação na cidade de Mon-

tepuez como um estudo de caso, com perspec-

tiva de aprofundar as preferências políticas dos 

eleitores, e por conseguinte a dispersão do 

voto. No entanto, a realização do estudo neste 

município ira contribuir significamente na per-

cepção das dinâmicas no que refere ao compor-

tamento eleitoral em Moçambique. Espera-se a 

partir desta, consciencializar os munícipes so-

bre a importância da escolha dos seus repre-

sentantes, para que estes sirvam de porta-vos 

dos interesses dos cidadãos. E esta equação 

constituiu um factor vital para o bem-estar e 

próprio desenvolvimento socioeconómico do 

País. Entretanto, pela natureza do objecto de 

estudo, a metodologia será mista, isto é, us-

ar-se-á diferentes métodos e técnicas de recol-

ha de dados, baseado em dados quantitativos 

e qualitativos.   

Palavras-chave: Comportamento eleitoral, 

eleições, Autarquia, Montepuez.

4. O CONTRIBUTO DO JORNAL NOTÍCIAS NO 

ENSINO E APRENDIZAGEM DO PORTUGUÊS 

L2: UM ESTUDO SOBRE A APLICABILIDADE 

DO JORNAL NAS ESCOLAS SECUNDÁRIAS 

MOÇAMBICANAS 

Amisse Muamede & Leonilda Sanveca

Universidade Rovuma

Universidade Pedagógica de Maputo

RESUMO

Em Moçambique, há alunos que chegam e ter-

minam o ensino secundário com enormes difi-

culdades na leitura e escrita, mas com noções 

mínimas, que precisam de ser desenvolvidas 

com estratégias didácticas mais activas. O 

presente estudo parte da percepção de que 

a imprensa escrita tem sido considerada, no 

mundo actual, instrumento importante para 

o ensino e aprendizagem de várias disciplinas 

escolares. Por outro lado, à luz das teorias de 

agenda setting e funcionalista da Comuni-

cação, a imprensa tem um papel importante na 

promoção de soluções para os problemas so-

ciais e, em particular, da educação. O Notícias 

ajuda ou não na minimização das dificuldades 

de ensino e aprendizagem da língua nas com-

ponentes de leitura, oralidade e escrita? Se sim, 

de que forma? O Notícias é ou não um material 

didáctico aconselhável para o ensino e apren-

dizagem da língua? Se sim, porquê os profes-

sores não exploram as potencialidades que 

este meio oferece? O jornal exerce ou não o seu 

papel interventivo à luz das teorias de comu-

nicação? Estas são questões científicas à volta 

do tema. Com base nas técnicas de observação 

participativa e análise documental ( jornais 

e programas de ensino), tivemos resultados 

mostrando que o Notícias tem todas as fer-

ramentas para ajudar na luta pela melhoria da 

qualidade de ensino em Moçambique, do ponto 

de vista de agendamento, mas não o faz; tem 

um poder motivacional enorme quando usado 

como material didáctico; usa bem a língua; tem 

textos que possam servir para a leccionação de 

vários conteúdos de Português, incluindo te-

mas transversais, mas que os professores não 

exploram, dada a indisponibilidade do jornal na 

escola. Sobre a indisponibilidade, o estudo ad-

mite que seja por desconhecimento das poten-

cialidades didácticas que o jornal oferece, facto 

que pode ser comprovado em outros estudos 

posteriores. Do estudo feito, concluímos que o 

jornal Notícias não exerce nenhum contributo 

para o ensino e aprendizagem do português L2 

nas escolas secundárias, mas, no figurino actu-

al, é aplicável como material didáctico, poden-

do ajudar na minimização das dificuldades de 

leitura, escrita e oralidade nos alunos. Havendo 

o jornal nas escolas, a capacitação dos profes-

sores em manuseamento didáctico será funda-

mental.     
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Palavras-chave: Agendamento, texto didácti-

co, ensino-aprendizagem, poder motivacional, 

valor didáctico-pedagógico.

5. DEDUÇÃO TEÓRICA PARA DETERMINAÇÃO 

DO ÍNDICE DE CÉU CLARO E CLASSIFICAÇÃO 

DOS DIAS DO ANO SEGUNDO VALORES DO 

ÍNDICE DE CÉU CLARO E DE SEU DESVIO PA-

DRÃO 

Fernando Venâncio Mucomole & Eduardo Velasco 

Valente Cuambe

Universidade Eduardo Mondlane, Departamento de 

Física

RESUMO

A radiação solar em seu percurso pela atmos-

fera terrestre até chegar a superfície da terra 

pode sofrer ou não uma redução substancial 

considerável, em virtude das condições at-

mosféricas em que o céu se apresenta, que 

perfazem o foco para a previsão e dimensiona-

mento de sistemas dee aproveitamento da en-

ergia solar fotovoltaica. Motivado pelo exposto 

anteriormente, surgiu a necessidade de fazer 

uma demostração teórica para a determinação 

qualitativa do índice de céu claro para classifi-

car os dias do ano segundo seu valor. Para tal 

seguiu-se uma sequência demostrativa, para a 

dedução do índice de céu claro e indutiva para 

a classificação dos dias na base de seu valor 

qualitativo e desvio. Tendo sido usado o méto-

do de demostração teórica para determinação 

do índice de céu-claro. Os resultados mostram 

que o índice de céu-claro como a relação entre 

a irradiação global horizontal (ᵃᵃᵃ) e a radiação

teórica do céu, para boa estimativa este possui 

valores que variam de 0 e não excedem 1.4; os 

dias do ano, cujas as coordenadas horizontal e 

vertical se encontram localizadas no intervalo 

antes da média de ᵃ∗ e a baixo ᵃᵃ∗ ᵃᵃ são os

dias de céu-nublado; os valores cujas as coor-

denadas se encontram localizadas no intervalo 

depois da média dos valores de ᵃ∗ e a baixo ᵃᵃ∗ 

são os dias de céu-claro; e por fim os dias cujas 

as coordenadas se encontram localizadas acima 

dos valores ᵃᵃ∗ , independentemente ᵃ de quais

sejam os valores de ᵃ∗ , são os dias de céu-in-

termédio. Estes resultados da classificação 

concordam com os reportados na literatura em 

Lohmann et. al., (2016), sendo distinta pelo fac-

to da mesma abordar o cálculo da densidade 

de Kernel Density (ᵃᵃᵃ), magnitude que devido

a complexidade e precisão das tarefas não foi 

considerada na presente pesquisa, porém ex-

iste concordância nos dois métodos de classi-

ficação dos dias que se apresenta também na 

presente pesquisa. Pode concluir-se que, para 

a remoção da variabilidade devido a redução 

da radiação solar a chegada na superfície hor-

izontal, introduz-se uma quantidade normal-

izada, o índice de claridade, ᵃᵃ que é definida

como a razão da ᵃᵃᵃ para a radiação extrater-

restre diária; ou o índice de céu-claro ᵃᵃ∗ , que

é a relação da ᵃᵃᵃ e a radiação do cé u-claro.

Referências bibliograficas: Duffie, J.A William & 

Beckman, A. (1991), Solar engineering of ther-

mal processes, 2a edição, editora John Wiley e 

Sons INC, volume1, New York, USA; e Hottel, 

H.C., 18 (1971), Solar Energy, “A simple model, 

for estimating the transmittance for direct So-

lar radiation Thought Clear Atmosphere”, New 

York, USA; 

Palavra-chave: Índice de céu-claro, Radiação 

solar, Kernel density Estimation. 
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6. A URGÊNCIA DO USO DA TECNOLOGIA 

MÓVEL(MOBILE HEALTH CARE SYSTEM) 

PARA MELHORAR OS NÍVEIS DE CUIDADOS 

DE SAÚDE NA SOCIEDADE MOÇAMBICANA 

NO COMBATE A COVID 19 

Autor: Persson Abrantes

RESUMO

Num país em via de desenvolvimento como 

Moçambique, existem grandes diferenças nas 

condições de saúde entre os grupos popula-

cionais. As pessoas que têm um nível de vida 

média gozam de boa saúde, enquanto as mais 

desfavorecidas sofrem com alta prevalência de 

doenças e mortalidade prematura. As causas 

que contribuem para essas diferenças incluem 

problemas sociais e econômicas associados a 

altas taxas de morbidade por malária, doenças 

cardiovasculares, violência doméstica, abuso 

de álcool e drogas, e disseminação de doenças 

infecciosas como TB e HIV/SIDA, e agora en-

frenta-se o medo da covid-19. A Mobile Health 

Care System (MHC) é de especial importância 

no tratamento desses problemas de saúde e 

muito mais; MHC é o nível de atendimento mais 

próximo da comunidade e com um relaciona-

mento contínuo com todas as pessoas. O seu 

ponto forte é a sua função central para atender 

às necessidades comunitárias de saúde, preve-

nindo doenças transmissíveis infecciosas e não 

infecciosas, e também para garantir o geren-

ciamento eficaz dos problemas de saúde. Um 

aplicativo MHC forte ajuda a controlar os cus-

tos do sistema de saúde, melhorando o cuida-

do e a força das pessoas na sustentabilidade 

do conhecimento em saúde. Portanto, o MHC 

assume a responsabilidade por uma alocação 

baseada em necessidades de recursos escas-

sos. Pode ser usada como uma ferramenta efi-

ciente para promoção da saúde e prevenção de 

doenças e para alocação mais equitativa dos 

recursos gerais de assistência médica de to-

dos os grupos populacionais. A tecnologia vem 

evoluindo de forma clara e concisa em Moçam-

bique e tendo em conta ao desenvolvimento 

da Covid-19 em grande proporções em zonas 

urbanas onde as pessoas têm as condições de 

usarem um telemóvel, porque não usar o MHC 

como a base para resolver o Problema da Covid 

19. 

Palavras Chaves: Mobile Health Care System, 

Covid 19, recursos escassos, assistência médi-

ca, tecnologia móvel. 

7. A TRANSFORMAÇÃO SOCIAL DO ESPAÇO E A 

CRIMINALIDADE NA CIDADE DE MAPUTO: UM 

OLHAR SOBRE O BAIRRO DE MAGOANINE “C”

Autor: Francisco Bernardo Bilério

RESUMO

O artigo aborda a transformação social do es-

paço e a criminalidade na Cidade de Maputo, 

tomando como espaço de análise o bairro de 

Magoanine “C”. A transformação social do es-

paço compreende ao conjunto de alterações 

sociais que ocorrem no meio urbano ou rural 

caracterizado pelas interacções humanas quer 

dentro ou fora da família. Para sua elaboração 

recorreu-se à abordagem mista concomitante, 

isto é, a combinação das abordagens qualitati-

va (administração de entrevistas aos informan-

tes-chave e análise documental) e quantitativa 

(administração de questionários aos chefes de 

agregados familiares). Assim, subentende-se 

que a transformação social do espaço no bairro 

de Magoanine “C” constitui a continuidade das 

alterações que ocorrem na Cidade de Maputo, 

caracterizadas por um fraco ordenamento do 

território e pelas desigualdades sociais que nela 

se registam. A tal transformação contribui para 

a erosão dos valores morais nos residentes, 

que se manifesta pela falta de compreensão e 

valorização do “Outro”. Para além do deficiente 

ordenamento do espaço, a criminalidade resul-
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ta também da fraca coesão familiar, da desin-

tegração das redes de solidariedade na vizin-

hança e das desigualdades sociais.

Palavras-chave: Transformação social; Espaço 

urbano; Criminalidade.

8. AVALIAÇÃO DAS POTENCIALIDADES DO 

ÁBACO PARA O ENSINO DA ADIÇÃO DE 

NÚMEROS INTEIROS NA 8ª CLASSE: ESTUDO 

DE CASO NA DA ESCOLA SECUNDÁRIA “12 

DE OUTUBRO DE PANDA#.

Autores: Rafael Eugénio Macamo & Jossias Arnaldo 

Vilanculo

RESUMO

O presente trabalho apresenta as possibili-

dades do uso do ábaco dos inteiros na adição e 

subtracção dos números inteiros relativos bem 

como as potencialidades do mesmo no pro-

cesso de ensino e aprendizagem. Na pesquisa, 

trabalhou-se com uma amostra de 120 alunos 

da 8ª Classe da Escola Secundaria 12 de Out-

ubro de Panda. Como ponto de partida os es-

tudantes, divididos em duas turmas de 60 cada, 

foram submetidos a um pré-teste cujo objecti-

vo era identificar a turma de controlo e a tur-

ma experimental e, identificar o tipo de dificul-

dades que os estudantes enfrentam na adição 

e subtracção de números inteiros. Consta-

tou-se que as suas dificuldades concernem no 

seguinte: na colocação do sinal do resultado fi-

nal, na decisão da própria operação,se é adição 

ou subtracção, nas operações com parênteses 

e, no ordenamento de números negativos. De 

seguida,  os estudantes da turma de controlo 

foram submetidos a 3 aulas, usando o método 

tradicional e os  da turma experimental foram 

submetidos a 3 aulas usando ábaco e, submeti-

das a um teste (pós-teste). O resultado obtido 

mostrou que a turma experimental teve melhor 

desempenho em relação a turma de controlo. 

A pesquisa recomenda a introdução deste ma-

terial didáctico para suprimir dificuldades dos 

estudantes da 8ª classe enfrentam para adição 

e subtracção dos números inteiros. 

Palavras-chave: Processo de ensino e apren-

dizagem, ábaco dos inteiros, adição, números 

inteiros.

9. A INFLUÊNCIA DA GLOBALIZAÇÃO NAS 

POLÍTICAS DE PROTECÇÃO DE FRONTEIRAS 

MOÇAMBICANAS: PERSPECTIVAS E DESAFI-

OS PARA A SEGURANÇA.

Autor:  Sérgio Miguel Mendes

RESUMO

O estudo das políticas de protecção de frontei-

ras em Moçambique pressupõe, a análise da es-

trutura de segurança tendo em conta o impacto 

decorrente da globalização para aferir as suas 

perspectivas e desafios. Assim o artigo visa faz-

er uma análise da estrutura da globalização e da 

sua consistência enquanto um organismo cria-

do para proporcionar o desenvolvimento da in-

tegração regional e/ou mundial, sem no entan-

to distorcer as economias deste países Diga-se 

em boa da verdade que, os países seja qual for 

a sua dimensão económica e estrutural sofrem 

de alguma forma os efeitos da globalização 

de forma positiva pela elevação da economia 

dos países desenvolvidos devido a redução 

das barreiras de negócios e investimentos en-

tre diferentes nações. Com relação aos efeitos 

negativos, sobretudo para os países em via de 

desenvolvimento porque há transposição da 

criminalidade com maior magnitude devido a 

ausência de um determinado espaço circun-

scrito para um determinada nação através das 

suas fronteiras, mas sim, estes encontram-se 

interligados entre si. Como foi notório ao longo 

da produção deste artigo, a globalização não 

se restringe apenas há questões nocivas, como 

por exemplo, da criminalidade, mas sim, até aos 

aspectos positivos mormente a liberalização do 
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comércio internacional, evolução das socie-

dades de forma integral, social e cultural. Por-

tanto, quanto aos desafios, nota-se um grande 

esforço na medida em que, introduziu uma 

série de políticas internas no concerne as me-

didas de controlo de fronteiras com aprovação 

da Lei 16/23 de 12 de Agosto, e revoga a Lei 

nº5/88, de 27 de Agosto, e da Lei nº 19/92, de 

31 de Dezembro, como por exemplo a criação 

do Ramo de Fronteiras, cuja tarefa exclusiva é a 

protecção das fronteiras terrestres.

Palavras-chave: Globalização, e protecção de 

fronteiras

10. IMPACTO DO COVID-19 NO PROCESSO DE 

ENSINO E APRENDIZAGEM EM INSTITUIÇÕES 

DE ENSINO SUPERIOR: UMA PERSPECTIVA 

DO ESTUDANTE NO PERÍODO DE ESTADO DE 

EMERGÊNCIA 

Autores:  Yoby José & Clara Macovela

RESUMO

A pandemia do COVID-19 tem impactado na 

economia de diversas formas, o seu efeito so-

bre os paises de todo mundo, obrigou a alterar 

determinados paradígmas. O sector da Edu-

cação sofreu uma grande mudança, sendo que, 

as escolas foram forçadas a implantar um novo 

modelo de ensino para garantir a continuidade 

do ano lectivo. Segundo a UNESCO até Abril do 

corrente ano cerca de 776 milhões de alunos 

em todo o mundo acabaram fora do sistema 

de ensino. Em Moçambique foram encerradas 

desde 23 de Março cerca de 14.970 escolas e 

universidades, afectando mais de 8,5 milhões 

de estudantes. Diante deste panorama, as 

Universidades Nacionais optaram por introdu-

zir o ensino online, medida esta que foi imple-

mentada de forma exporádica gerando vários 

questionamentos por parte dos estudantes e 

encarregados de educação em relação a sua 

eficácia. Neste contexto, a presente pesquisa 

procura obter a sensibilidade dos estudantes 

de algumas instituições de ensino Superior na 

zona norte, província de Nampula, co-relação 

a este fenómeno, considerando o período de 

Estado de Emergência que vigorou no país.

Para a sua materialização recorremos a uma 

abordagem quantitativa, de âmbito descriti-

vo, onde foi possível buscar a percepção dos 

inqueridos relativamente aos resultados deste 

novo processo de ensino e aprendizagem. A 

pesquisa conta com uma amostra de 80 estu-

dantes distribuídos em vários cursos, sendo a 

mesma determinada com auxílio do software 

Raosoft online inc.De um modo geral, os resul-

tados obtidos mostram que a implementação 

deste novo modelo de ensino constitui um 

grande desafio devido a vários factores, desde 

um sistema de ensino fragilizado, Internet pre-

cária, literacia tecnológica, dificuldades na ade-

quação do horário de ensino no modelo digital 

entre outros aspectos. 

Palavras-chave: Ensino e aprendizagem, Ensi-

no online, e COVID-19 

11. A PERCEPÇÃO DOS CONSTRANGIMENTOS 

NA ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS MUNICI-

PAIS NA CONSOLIDAÇÃO DA AUTONOMIA FI-

NANCEIRA DO CONSELHO AUTÁRQUICO DE 

CHIMOIO NO PERÍODO DE 2015 A 2017.

Autores: Valentina da Catarina Nota & Zefanias Jone 

Magodo

Instituto Superior Politécnico de Manica (ISPM)

RESUMO

O presente estudo é resultado de uma pesqui-

sa sobre análise dos constrangimentos decor-

rentes nas arrecadações das receitas do 

Conselho Autárquico de Chimoio para sua 

consolidação autónoma financeira nos anos 

2015 a 2017, períodos que se encontram difi-

culdades na arrecadação de receitas próprias 

nos municípios moçambicanos para promover 

o desenvolvimento local. A presente pesqui-
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sa, apontou as fontes das arrecadações das 

receitas do Conselho Autárquico de Chimoio 

nos anos 2015 a 2017, descreveu os mecanis-

mos de arrecadação de receitas e examinou o 

nível de constrangimentos decorrentes das ar-

recadações das receitas do Conselho Autárqui-

co de Chimoio para sua consolidação autóno-

ma financeira nos anos 2015 a 2017. Para 

concretizar estes objectivos, recorreu-se há um 

levantamento de dados através de referências 

bibliográficas e uma pesquisa de campo que 

compreendeu um inquérito por questionário, 

entrevista, análise documental e conversas in-

formais à uma amostra de 399 munícipes. Os 

resultados do estudo indicam que em 2015 as 

receitas próprias contribuíram com 11.98% nas 

receitas totais, as transferências com 74.75% e 

as doações com 13.27%, em 2016 as receitas 

próprias apresentou uma queda no contribu-

to para as receitas apresentando 11.85%, as 

transferências 11.84% e com maior contributo 

as doações com 76.3% e no ano de 2017, as 

receitas próprias contribuíram com 30.15%, as 

transferências com 54.41% e as doações com 

15,44%. O estudo ainda conclui que Autarquia 

de Chimoio tem fraca arrecadação de receitas 

próprias tornando ela insustentabilidade finan-

ceira e dependente das transferências do Esta-

do para satisfação das suas despesas, porque 

não possuem mecanismos adequados e as que 

existem não são colocados em prática.

Palavras-Chave: Receitas Próprias; Ar-

recadação; Sustentabilidade Financeira; Au-

tarquia.
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1. ANÁLISE FITOQUÍMICA E AVALIAÇÃO DA 

ACTIVIDADE ANTIOXIDANTE E ANTIMICRO-

BIANA DOS EXTRACTOS DE SOLANUM LIN-

NAEANUM

Autor: Rogério Chivodze 

Universidade Eduardo Mondlane

RESUMO

 A Solanum linnaeanum pertence à família 

Solanaceae e é usada na medicina tradicional 

para o tratamento de diversas enfermidades, 

incluindo doenças inflamatórias, mas as inves-

tigações científicas visando determinar o seu 

potencial terapêutico são escassas. Objectivos: 

Avaliar o perfil fitoquímico, a actividade anti-

oxidante e antimicrobiana in vitro do extracto 

hidroetanólico e das respectivas fracções de 

clorofórmio, acetato de etilo, n-butanol e do 

resíduo aquoso das folhas, cascas de caule e 

da raiz de S. linnaeanum. Métodos: As anális-

es fitoquímicas qualitativa e quantitativa foram 

realizadas usando métodos padrão, enquanto 

a actividade antioxidante foi estimada usan-

do ensaios de DPPH, Fosfomolibdénio e Pod-

er Antioxidante de Redução de Ferro (FRAP). 

A actividade antimicrobiana foi determinada 

pelo método de disco-difusão em ágar con-

tra Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 

Streptococcus pneumoniae, Enterococcus fae-

calis e Candida albicans. Resultados: A análise 

fitoquímica qualitativa revelou a presença de 

taninos condensados, cumarinas, flavonóides 

e fenóis em todos os extractos. A fracção de 

acetato de etilo das folhas apresentou os 

maiores teores de fenóis totais (49,527 ± 0,178 

mgEAG g-1), flavonóides totais (28,743 ± 0,145 

mgEQg-1) e taninos condensados (12,133 ± 

0,036 mgECya g-1). A fracção de acetato de 

etilo das folhas também demonstrou o maior 

poder sequestrante do radical DPPH (IC50 = 

347,533 ± 4,219 µgmL-1), maior redução do 

complexo fosfomolibdénio (35,091 ± 0,150%) e 

maior poder antioxidante de redução de ferro 

(322,070 ± 3,375 µMFe2+g-1). Os extractos e 

fracções de S. linnaeanum não apresentaram 

actividade antimicrobiana significativa contra 

as cepas microbianas estudadas. Os resulta-

dos contribuíram para revelar algumas carac-

terísticas fitoquímicas desta espécie, e suger-

em que S. linnaeanum é uma planta promissora 

que merece mais estudos para sua exploração 

como uma nova fonte de compostos com ac-

tividade antioxidante.

Palavras-chave: Solanum linnaeanum, fi-

toquímica, fenólico, antioxidante, antimicrobi-

ana.



RECURSO MINERAIS



54 REVISTA DAS 12AS JORNADAS CIENTÍFICAS E TECNOLOGICAS DE MOCAMBIQUE, ORGANIZADAS PELO FNI- 2020

1. MELHORAMENTO DA COR DA CORNALINA 

COM RECURSO AO MÉTODO DE TRATAMEN-

TO TÉRMICO

Autor: André João Mambo

RESUMO

Desde a antiguidade o povo Moçambicano 

vem se familiarizando com as pedras de gema, 

apesar de que nessa mesma altura as PG não 

tinham o mesmo valor comercial que tem hoje. 

Isso foi devido ao facto de que não haviam con-

hecimentos aprofundados sobre os métodos 

de tratamentos adequados das mesmas. Com 

o tempo foram sendo criados métodos de trat-

amento das PG, onde entre os métodos cria-

dos interessa falar sobre o tratamento térmico 

(TT), pois é o método aplicado para a realização 

deste trabalho. Este método permite a mu-

dança assim como a intensificação da cor das 

PG, sendo que para a realização deste trabalho 

foram usadas amostras da cornalina extraídas 

na província de Maputo, em Moamba-Chiúta. 

Após terem sido extraídas as amostras, foram 

avaliados os seus indícios gemológicos e de se-

guida os parâmetros nos quais o TT ocorre em 

boas condições, tais parâmetro foram: o tempo 

de subida, temperatura máxima e o tempo de 

plateau. Com os parâmetros já identificados 

foi possível efectuar a intensificação da cor de 

várias amostras da cornalina, onde para o pre-

sente trabalho foram usadas três tamanhos de 

amostras (pequenas, medias e grandes). A cor-

nalina por sua vez é uma pedra muito valiosa 

quando ela possui a cor vermelha mais inten-

sa chegando a custar 800 dólares por quilate, 

sendo que quando a mesma possui uma cor 

mais alaranjada o seu valor fica desconsider-

ado, chegando a custar em Moçambique 2.000 

meticais por quilograma

Palavra passe: Cornalina, Propriedades, Trata-

mento térmico.

2. ANÁLISE DA DIVERSIDADE MACROFLORAL 

DE MOÇAMBIQUE COM ENFOQUE AS MADEI-

RAS PETRIFICADAS

Autores: Nelson Nhamutole, Marion Bamford, Marceli-

no Moiana

Museu Nacional de Geologia, Maputo, Mozambique.

University of the Witwatersrand, Evolutionary Studies 

Institute and School of Geosciences, Johannesburg, 

South Africa

RESUMO

As madeiras petrificadas de Moçambique da-

tam do século XIX, no entanto, a maioria delas 

foi colectada como resultado de pesquisas 

geológicas. A primeira madeira fóssil identifica-

da foi Dadoxylon nicoli (Silva et al., 1967), que 

é actualmente um táxon inválido. Posterior-

mente, foram identificadas mais duas madeiras 

petrificadas, portanto, dois gêneros diferentes 

atribuídos a Australoxylon teixeirae (Marguer-

ier, 1973) e Zalesskioxylon zambesiensis (Mai-

thy, 1977). Este último foi emendado para o 

Australoxylon zalesskioxylon por Maity (1977). 

Estudos em curso com a ajuda da taxonomia 

revista (Bamford e Philippe, 2001 e outros), 

descobririu-se que o Agathoxylon é o gêne-

ro mais comum que ocorre nas formações de 

Karoo em Moçambique. As duas espécies de 

Agathoxylon que coexistem nessas formações 

são Agathoxylon africanum e Agathoxylon ka-

rooensis, e são encontradas em sedimentos 

do Pérmico Superior. A diferença precisa entre 

as duas espécies se deve ao número de pon-

tuações dos traqueídos  nas paredes radiais. A 

diversidade se estende ainda mais, incluindo a 

ocorrência de  Australoxylon teixeirae, em zo-

nas não previamente reportadas. O Australox-

ylon teixeirae é caracterizado por arranjo diver-

sificado das pontuações  nas paredes radiais e 

Prototaxoxylon com espessamento em espiral 

nos traqueídeos. Surpreendentemente, o Aus-

traloxylon teixeirae, para além de ser encon-
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trado no Pérmico, também é encontrado em 

sedimentos mesozóicos de Moçambique, con-

tradizendo o que foi relatado até o momento 

na maioria das pesquisas sobre o intervalo de 

tempo geológico para esse gênero. Além dis-

so, através de nossos estudos, novas espécies 

bem preservadas também são relatadas na 

Formação K5 na província do Niassa, no norte 

de Moçambique (Nhamutole et al., 2020 em 

preparação), que têm idade média no Pérmico. 

No entanto, essas madeiras fossilizadas exibem 

pontuações  radiais mistas e pontuações tax-

odióides nos campos de cruzamento. Os nos-

sos estudos financiados pelo Fundo Nacional 

de Investigação (Moçambique), Paleontological 

Scientific Trust (PAST) e DSI-NRF Centro de Ex-

celência em Paleociências (ambas na África do 

Sul) representam o primeiro projeto promissor 

com o objectivo de estudar a Paleobotânica de 

Moçambique e usar o conhecimento produzido 

para aumentar conscientização sobre a neces-

sidade de protecção das florestas fossilizadas 

únicas e extraordinárias em Moçambique, com 

potencial para atracções turísticas e ou estudos 

científicos.

Palavras-chave: Madeiras petrificadas, Paleo-

botânica, formações Karoo, Pérmico, Moçam-

bique.
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2019) - AAssssuuccêênniioo  HHoorrttêênncciioo  CChhiissssaaqquuee 

Efeito combinado de doses, tipo de insecticida e modo de acção no controlo da lagarta do funil, Spodoptera 

frugiperda na cultura de milho - HHoorráácciioo  MMóónniiccaa  LLaaiitteellaa 

Avaliação do perfil percepções do saneamento domiciliar e abordagens de promoção de saúde em 

Marracuene. - MMaarriiaa  CChhuummaa     

Influência da região de plantação na densidade básica e características químicas de madeira de plantações jovens 

de Eucalyptus urograndis e Eucalyptus urophylla - DDaarrllaa  DDaa  CCoonncceeiiççããoo  AArroonnee 

Emergence of Carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii isolates in Maputo Central Hospital, 

Mozambique - JJoosséé  JJooããoo  SSuummbbaannaa       
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Hospital Central de Maputo - MMuuhhaammmmaadd  AAhhaammeedd  OOssmmaaiill   



 

 

Eficiência da combinação de Albizia polycephala e Piliostigma thonignii na sanidade animal - AAnnddrréé  JJoosséé  

DDoommiinnggooss 

Factores associados à tuberculose em pacientes com VIH-positivo, atendidos no Hospital Geral de Marrere 

de 2014 a 2018. - FFoossffaattoo  AAllbbeerrttoo  MMaannuueell  SSeelleeggee   

Cinética fermentativa de caldo de cana-de-açúcar (Saccharum oficinarum) para a produção de aguardente e 

melhoria da renda oficinarum) para a produção de aguardente e melhoria da renda familiar dos produtores 

locais - RRaaffaaeell  FFrraanncciissccoo  NNaanneelloo     

Medidas de prevenção da covid-19 em profissionais de saúde na linha da frente em países africanos: revisão 

sistemática da literatura - DDeerrcciioo  AArrnnaallddoo  NNhhaammbbee     

Qualidade da farinha de mandioca produzida na província de Nampula - ZZaaiiddaa  MMaarriiaa  PPeeddrroo     Diagnósticos e intervenções de enfermagem em pacientes manifestantes de Covid19 - JJooeell  CChhoovveeqquuee 

Caracterização morfológica e física de solos em uma topossequência no distrito de Mandlakai-Localidade de 

Mussengue - AAggoossttiinnhhoo  CCaarrddoossoo  HHllaavvaanngguuaannee     

Abandono do Tratamento Antirretroviral no Hospital Geral de Marrere em Pacientes inscritos em 2017 - 

GGeellccííddiioo  AAllffrreeddoo  PPeerreeiirraa  RRaaffaaeell     
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Avaliação do crescimento e produção de Pinus elliotti Engelm, Ifloma-Manica - SSiillvvaa  RRaassssuull  MMoorreeiirraa   Percepções dos médicos tradicionais sobre o risco de propagação do HIV/ SIDA - IIbbaaddyy  OOmmaarr  SSaannddee..     

Avaliação da qualidade físico-química dos sumos naturais obtidos de diferentes frutas da época - DDoovveell  

BBrraannqquuiinnhhoo  EErrnneessttoo     

Principais factores que influenciam na adesão dos pacientes ao tratamento anti-retroviral, cidade de Nampula, 

2019 – caso do Centro de Saúde 25 de Setembro - GGrraacciiaannoo  MMaauurríícciioo  FFrraanncciissccoo  CCuummaaqquueellaa..     

Grids and quadrants selection to determine the spatial variability of Afrikan pumpkin (Momordica balsamina. L.) - 

EEggaass  JJoosséé  AArrmmaannddoo     

Análise de sobrevivência dos pacientes com VIH atendidos no hospital militar de Nampula, 2013 à 2017 - 

CCoouuttoo  ddee  AAzzaarriiaass  AAssssiiss  PPeeddrroo       

Avaliação dos processos hidroquímicos e da qualidade de água subterrânea no leito seco do rio Limpopo para 

irrigação agrícola em Macarretane - NNááddiiaa  EElliissaa  SSaammuueell  CChhaammbbaall     

Perfil clínico de pacientes HIV+ em TARV rastreadas para cancro do colo do útero no Centro de Saúde da 

Cidade de Chókwe e Centro de Saúde da Macia-Gaza - MMaarrcceelliinnaa  NNááddiiaa  AAnnddrréé  LLiinnddoonnddee     

Mapeamento e análise do regime de queimadas do distrito de Sussundenga – província de Manica - IInnooccêênncciioo  
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Análise da Percepção em Relação às Medidas de Prevenção Gerais e Domiciliares do Covid-19 - CCáárrmmeenn  
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Caracterização Silvicultural e Mapeamento da Vegetação das Comunidades de Chihondzuene e Mafada no 
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Avaliação das medidas sociais de combate ao COVID 19 em Sofala. Uma reflexão sobre a experiência da 

lavagem das mãos, uso de máscaras, distanciamento social, uso de termómetros digitais e túneis de desinfeção 
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Regeneração natural do Miombo: o tipo de maneio afecta a recomposição natural da Savana arbórea em 

Moçambique? - MMaarrlliinnddoo  JJaacciinnttoo  MMaannjjaattee     

Avaliação da conformidade dos ingredientes usados na produção de quatro marcas de bolachas mais 

consumidas pelos estudantes do instituto superior politécnico de Gaza. DDoommiinnggooss  AAffoonnssoo  DDoommiinnggooss 

Monitoramento da dieta e habitat seleccionado pelas  zebras e bois cavalos pós sua introdução na Reserva 
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Produção de Álcool Etílico a partir de Bagaço de Malte da Cevada para a Desinfeção. RRooddoollffoo  BBeerrnnaarrddoo  

CChhiissssiiccoo 

Modelos de ocupação e co-ocorrência de dois viverrídeos africanos (civeta africana- Civettictis civetta e geneta 

malhada-Genetta maculata) no Parque Nacional da Gorongosa - RRaaiimmuunnddoo  JJoosséé  RRaaiimmuunnddoo 

Avaliação da qualidade de óleos de Soja e de Girassol em dependência das frituras de frango e de batata e 

sua influência na saúde humana. SSiinnggoo  EErrnneessttoo  SSiinnggoo 

Modelos não lineares e redes neurais artificiais na estimação da relação hipsométrica de Androstachys johnsonii - 

MMáárriioo  SSeebbaassttiiããoo  TTuuzziinnee 
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Moçambique - SSaarraa  JJuummaa  AAcchháá       

Inovações, mudanças e transformações presentes no Currículo do Ensino Básico: A implementação do Ensino 

Bilingue nas escolas primárias do Distrito de Rapale - SSiillvvaa  CCoonnssttaannttiinnoo       

Estratégias de suplementação para vacas em lactação em épocas secas e sua viabilidade económica na população 

de leite na cooperativa de Matsinho - FFiilliippaa  IIssaabbeell  DDuuaarrttee  MMaaddeeiirraa     

O contributo do jornal notícias no ensino e aprendizagem do português L2: um estudo sobre a aplicabilidade 

do jornal nas escolas secundárias moçambicanas - AAmmiissssee  MMuuaammeeddee       

Estudo sobre o Impacto das mudanças climáticas no crescimento e sequestro do carbono de espécies arbóreas 

em florestas miombo no distrito de Cheringoma - NNooéé  ddooss  SSaannttooss  AAnnaanniiaass  HHooffiiççoo 
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A Participação dos Munícipes na Governação Local: Um Estudo de Caso do Município da Cidade de 
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Diversidade de Anfíbios e Répteis na Localidade de Chiremera, Província de Manica - AAnnttóónniioo  CCaarrllooss  MMaannhhiiccee..     Comportamento de viagens em Maputo: dinâmicas do transporte público, motorização e pobreza - AAttaannáássiioo  

TTeemmbbee..     

Agricultura de estômatos aberto: Uma alternativa para cultivo de Tomate em regiões com deficiências hídricas - 

MMaannuueell  AAnnttóónniioo  JJoorrggee 

Escolarização da mulher e o seu impacto no desenvolvimento da província de Gaza - RRaammooss    MMuuaannaammoohhaa     
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Qualidade de sementes de milho e soja armazenadas após inoculação com fungos fitopatogénicos pela técnica de 
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